
 

 
 

Διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar) τθσ Ορκοδόξου Ακαδθμίασ Κριτθσ 

για τθν Αγία και Μεγάλθ Σφνοδο τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ ςτθν Κριτθ 

και τθν αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ του Covid-19 

 

Η Αγία και Μεγάλθ Σφνοδοσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ, θ οποία πραγμα-
τοποιικθκε τον Ιοφνιο του 2016 ςτθν Ορκόδοξο Ακαδθμία Κριτθσ, αποτελεί 
ςθμαντικό ιςτορικό γεγονόσ, όχι μόνο για τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία και τουσ πι-
ςτοφσ τθσ, αλλά και ςε παγκόςμιο κρθςκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Σφ-
νοδοσ προϊκθςε τθν ενότθτα και τθν κοινωνία μεταξφ των Ορκοδόξων Εκκλθ-
ςιϊν, αντιμετϊπιςε χρονίηοντα ποιμαντικά ηθτιματα και απάντθςε ςε προ-
κλιςεισ, οι οποίεσ αφοροφν ολόκλθρο τον ςφγχρονο κόςμο. Οι Αποφάςεισ τθσ 
Συνόδου αποτελοφν πολφτιμθ παρακατακικθ για το μζλλον.  

Σε ό,τι αφορά τον τόπο μασ, θ Σφνοδοσ λαμπρφνει τθν ιςτορία τθσ Κριτθσ, 
υπερβαίνοντασ ςε ςθμαςία κάκε άλλθ εκδιλωςθ ι ιςτορικό γεγονόσ των τε-
λευταίων ετϊν και όχι μόνο. Για τον λόγο αυτόν εντυπϊνουμε ςτθν καρδιά και 
ςτθ ςυνείδθςι μασ, το μζγεκοσ τθσ ευκφνθσ που μασ αναλογεί, πρωτίςτωσ ωσ 
πιςτϊν, κλθρικϊν ι λαϊκϊν, αλλά και ωσ ανκρϊπων που ηοφμε ςε αυτόν τον 
τόπο και νοιαηόμαςτε γι’ αυτόν.  

Με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ τεςςάρων ετϊν από τθ διεξαγωγι τθσ Αγίασ 
και Μεγάλθσ Συνόδου, θ Ορκόδοξοσ Ακαδθμία Κριτθσ κα πραγματοποιιςει 
διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar), τθν Τετάρτθ 10 Ιουνίου 2020 και κατά τισ 
ώρεσ 18:00 - 21:00, με κζμα:  

«Μελετώντασ τα κείμενα τησ Αγίασ και Μεγάλησ Συνόδου:  
Προβληματιςμοί για την κοινωνική κρίςη και την πανδημία του Covid-19» 

 

Ομιλθτζσ: 
Δρ Γρθγόριοσ Λαρεντηάκθσ, Κακθγθτισ του Τμιματοσ Θεολογίασ του Πα-
νεπιςτθμίου του Graz, «Η αντιμετώπιςθ των ςφγχρονων ποιμαντικών 
προβλθμάτων, μετά τθν εμπειρία τθσ πανδθμίασ του Κορωνοϊοφ (Covid-

19), με βάςθ τα κείμενα τθσ Αγίασ και Μεγάλθσ Συνόδου τθσ Ορκοδόξου 
Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ». 

π. Ιωάννθσ Χρυςαυγισ, Αρχιδιάκονοσ του Οικουμενικοφ Θρόνου - Θεο-
λόγοσ, «Η Αγία και Μεγάλθ Σφνοδοσ, Νζοσ Κορωνοϊόσ και Κοινωνικι Δι-
δαςκαλία τθσ Εκκλθςίασ: Ζνα νζο κείμενο από Θεολόγουσ του Οικουμενι-
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κοφ Πατριαρχείου». 

Δρ Στυλιανόσ Τςομπανίδθσ, Κακθγθτισ του Τμιματοσ Θεολογίασ τθσ Θε-
ολογικισ Σχολισ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ: «Η Εκ-
κλθςία δεν ηει για τον εαυτό τθσ: Τα μθνφματα τθσ Αγίασ και Μεγάλθσ Συ-
νόδου ωσ οδοδείκτεσ ςε περιόδουσ κρίςεωσ». 

Γεώργιοσ Στριλιγκάσ, Συντονιςτισ Ε.Ε. Θεολόγων ςτο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κριτθσ, 

«Αναφορζσ για τθν Παιδεία και τουσ νζουσ ςτα κείμενα τθσ Αγίασ και Με-
γάλθσ Συνόδου». 

 

Χαιρετιςμό κα απευκφνει ο Δρ Γεώργιοσ Καλαντηισ, Γενικόσ Γραμματζασ 
Θρθςκευμάτων του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

Συντονίηει ο Δρ Κωνςταντίνοσ Ζορμπάσ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Ορκοδό-
ξου Ακαδθμίασ Κριτθσ (ΟΑΚ). 

 

Η ςυηιτθςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ τθλεδιάςκε-
ψθσ. Οι ενδιαφερόμενοι, που επικυμοφν να τθν παρακολουκιςουν, κα παραλά-
βουν οδθγίεσ ςφνδεςθσ, αφοφ πρϊτα δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ με τα απαραί-
τθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ, μζχρι τθ Δευτζρα 8 Ιουνίου 2020, ςτθ φόρμα που κα 
υπάρχει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://bit.ly/2ZX0RZ0 

https://bit.ly/2ZX0RZ0

