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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: «1η Δπιζηημονική Ημερίδα με θέμα «ο διάλογος Δπιζηήμης και Θεολογίας»» 
 

Κε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θιεηζηό γήπεδν Σρεκαηαξίνπ ε 1ε 

Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Ο δηάινγνο Δπηζηήκεο θαη Θενινγίαο», ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην 

Σάββαην 8 Σεπηεκβξίνπ, ζην Σρεκαηάξη, ν Γηεπζπληήο ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο ηνπ Λαπηηθνύ 

Λνζνθνκείνπ Αζελώλ, Πινίαξρνο Υγεηνλνκηθνύ  Γξ. Σππξίδσλ  Παπατσάλλνπ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο. 

Θύξηνο ζηόρνο ηεο εκεξίδαο είλαη λα αλαδείμεη ην γεγνλόο όηη  Δπηζηήκε θαη Θενινγία δελ 

αιιεινζπγθξνύνληαη, αιιά αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη νδεγνύλ ζηελ ίαζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

ζώκαηνο. 

Σηελ Ζκεξίδα παξέζηε θαη θήξπμε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ν Καθαξηόηαηνο 

Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξώλπκνο Β’, ν νπνίνο ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό 

εμέθξαζε ηε ραξά θαη ηηκή πνπ δηνξγαλώζεθε απηή ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Ταλάγξαο από ηνλ ζπκπαηξηώηε ηνπ Θαξδηνιόγν θ. Σπ. Παπαησάλλνπ. 

Σηελ Ζκεξίδα παξέζηεζαλ ν Αληηπξόεδξνο ηεο  Λέαο Γεκνθξαηίαο θ. Άδσληο Γεσξγηάδεο, 

νη Βνπιεπηέο Βνησηίαο θ. Αλδξέαο Θνπηζνύκπαο θαη Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θα Γεσξγία Καξηίλνπ, ν 

πξώελ ππνπξγόο θ. Β. Κηραινιηάθνο, ν πξώελ Βνπιεπηήο θ. Κηρ. Γηαλλάθεο, ε 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σηεξεάο Διιάδαο θα Φ. Παπαζσκά, ν πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Σπκβνπιίνπ Παλ. Χπρνγηόο, νη Γήκαξρνη Θήβαο θ. Σπ. Ληθνιάνπ, Λ. Ζξαθιείνπ θ. Ληθ. 

Κπάκπαινο, ζύζζσκε ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο θαη νη Πξόεδξνη ησλ Τνπηθώλ 

Θνηλνηήησλ, ν Γηεπζπληήο ηεο Β’ Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο ηνπ λνζνθνκείνπ Δξξίθνο Ληπλάλ θ. Γ. 

Λίθαο, ν Γηνηθεηήο ηε 114 Π.Κ., ν πξώελ Αηηηθάξρεο ηεο ΔΙΑΣ θ. Γηάλλεο Γθνγθνδώηνο, θιεξηθνί, 

κέιε  ηεο παλεπηζηεκηαθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη πιήζνο θόζκνπ. 



Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο θ. Βαζίιεο Πεξγάιηαο ζην ραηξεηηζκό ηνπ επραξίζηεζε ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξώλπκν 

Β’  γηα ηελ παξνπζία ηνπ. Έθαλε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θ. 

Σπύξνπ  Παπατσάλλνπ, κε ηνλ νπνίν ηνπο ζπλδένπλ δεζκνί θηιίαο από ηα παηδηθά  ρξόληα ηνπο. 

Αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ην νπνίν δηαπξαγκαηεύηεθε ε επηζηεκνληθή εκεξίδα ηόληζε όηη 

«είλαη αλαγθαίν ε πίζηε θαη ε ινγηθή, ε Δπηζηήκε θαη ε Θενινγία, λα κελ αιιεινζπγθξνύνληαη, 

αιιά λα πνξεύνληαη παξάιιεια  ρσξίο ν έλαο λα επεκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηνπ άιινπ, αιιά λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπό ην θαιό ηνπ αλζξώπνπ. Άιισζηε θαη από ηελ άιιε κεξηά ε Δθθιεζία 

απνδέρεηαη θαη παξαδέρεηαη ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο Δπηζηήκεο». 

Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο θ. Β. Πεξγάιηαο θαηέιεμε ιέγνληαο: «Ο άλζξσπνο ζα έρεη πάληα 

αλάγθε ηελ πξόνδν θαη ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ε πίζηε ηνπ ζην Θεό  ζα 

απνηειεί ηελ πεγή από ηελ νπνία ζα αληιεί δύλακε θαη ζάξξνο ζηε δσή ηνπ». 

Ο δηνξγαλσηήο ηεο εθδήισζεο Γξ. Σππξίδσλ Παπατσάλλνπ, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ 

Καθαξηόηαην Αξρηεπίζθνπν Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο θθ Ηεξώλπκν Β’ γηα ηελ ηηκή πνπ ηνπ 

έθαλε λα παξαζηεί ζηελ Ζκεξίδα αιιά θαη ηνλ Γήκαξρν Ταλάγξαο θ. Β. Πεξγάιηα, παηδηθό  θίιν 

θαη ζπκκαζεηή ηνπ, γηα ηελ ζηήξημε ηεο εθδήισζεο, εθθξάζηεθε κε ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά ιόγηα 

θαη εμήξε ην έξγν ηνπ ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Δπεζήκαλε δε όηη «ε Ζκεξίδα απηή ήηαλ έλα όλεηξν δσήο πνπ ηειηθά πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαη αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα επηπρήο. Ήηαλ κηα πξνζσπηθή αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε 

Δπηζηήκεο θαη Θενινγίαο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα», είπε «ε νπνία πξνέθπςε  κέζα από 

ηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή κνπ κε ηνπο αζζελείο, νη νπνίνη ηελ ώξα ηεο δνθηκαζίαο 

επηθαινύληαη ην Θεό αθόκε θαη κε κηα απιή πξνζεπρή». 

Οκηιεηέο ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ήηαλ: 

 Ο Σεβαζκηόηαηνο Κεηξνπνιίηεο Κεζζελίαο θ. Φξπζόζηνκνο κε ζέκα «Τα 

όξηα δηαιεθηηθήο επηζηήκεο θαη Θενινγίαο». 

 Ο Σεβαζκηόηαηνο Κεηξνπνιίηεο Ηιίνπ, Αραξλώλ  θαη Πεηξνππόιεσο θ. 

Αζελαγόξαο κε ζέκα «ηη είλαη ν άλζξσπνο θαη ε δσή γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Θενινγία». 

 Ο Αλαπιεξσηήο Πξύηαλεο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Θαζεγεηήο θ. 

Γεώξγηνο  Εσγξάθνο κε ζέκα «Ο άλζξσπνο ζηόρνο ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο» 

 Ο Σεβαζκηόηαηνο Κεηξνπνιίηεο Θεβώλ θαη Ιεβαδείαο θ. Γεώξγηνο 

θαηέζεζε ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηελ ζρέζε ηεο Δπηζηήκεο κε ηελ Θενινγία, κέζα από ηελ 

Κπζηεξηαθή Θαη Παηεξηθή δσή ηεο Δθθιεζίαο. 

 Ο Θαζεγεηήο θαη Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΘ Ψλαζείνπ, θ. Αλδξέαο Θαξακπίλεο 

κε ζέκα: «Ο αγώλαο γηα ηε δηάζσζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε ΚΔΘ». 



 Ο Φνηηεηήο Ηαηξηθήο ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ θ. Γεώξγηνο 

Παπατσάλλνπ, κε ζέκα: «Ζ Ηαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο Θενινγίαο. Κία πξνζέγγηζε από έλαλ 

λέν επηζηήκνλα» 

 

 


