
Το Διαρκές Σεμινάριο «Θέματα Παιδείας και Πολιτικής» 
απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, θέσης ή εργασιακής κατάστασης, σε γονείς, σε 
μαθητές και γενικά σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να 
ενημερωθεί, να σκεφτεί και να συζητήσει πάνω σε θέματα 
παιδείας και εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 

 

Εισηγητής: Ο Ιωάννης Λίλης είναι Λέκτορας Δογματικής και 
Συμβολικής Θεολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Κρήτης. Ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της 
Δογματικής, η οποία μελετά τη συστηματική διδασκαλία της 
ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας και με τη Συμβολική, η οποία 
μελετά τη σύγκριση και την αντιπαράθεση της ορθοδόξου 
διδασκαλίας με τη δυτική χριστιανοσύνη. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παρουσία και τη χρήση της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας κατά τη διατύπωση των βασικών 
σημείων του χριστιανικού δόγματος από τους Πατέρες της 
Εκκλησίας, καθώς και στη μετέπειτα λατινική μετάφραση των 
σημείων αυτών από τους Λατίνους μεταφραστές τους. 

 

Περίληψη του θέματος:  Η ιστορία και η επικαιρότητα αποδεικνύουν 
ότι η Ανατολική και η Δυτική Ευρώπη δεν αντιλαμβάνονται με τον 
ίδιο τρόπο την έννοια του έθνους. Ανατρέχοντας στο ιστορικό 
παρελθόν των δύο κόσμων προκύπτουν ερωτήματα όπως: 
Πώς η διαφορετική χριστιανική πορεία τους επηρέασε τις 
αντιλήψεις τους περί έθνους; 
Ποιες είναι οι βαθύτερες θεολογικές αιτίες των διαφορών τους; 
Ποια η ιδιαίτερη σημασία που ο ελληνισμός αποδίδει στην  έννοια 
του έθνους; 
Πώς οι διαφορετικές αντιλήψεις των ευρωπαϊκών κρατών περί 
έθνους επηρεάζουν την συνεργασία τους σήμερα; 
Η διερεύνηση και η κατανόηση των παραπάνω διαφορών  
συμβάλλει στη διαμόρφωση της δικής μας πρότασης για τη 
συνεργασία και συνύπαρξη των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών.  
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Tο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, 

το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης των δύο σχολείων 

 

σ α ς  π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε  
στην τρίτη διάλεξη του 

Διαρκούς Σεμιναρίου «Θέματα Παιδείας και Πολιτικής», 

που πραγματοποιούμε κατά το σχολικό έτος 2014-2015, με θέμα 

 

Το διαφορετικό περιεχόμενο του όρου «έθνος» μεταξύ της 
Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης οι βαθύτερες θεολογικές 

αιτίες της εν λόγω διαφοράς  
 

με εισηγητή τον Ιωάννη Λίλη, 

Λέκτορα Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας  

της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. 

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, στις  

7:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του ΠΕΚ, στο σχολικό συγκρότημα των 

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο 

(Γιάννη Κορνάρου 17).  

 

Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει διάλογος και συζήτηση. 

  

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι                                            Οι Διευθυντές 

  

Λήδα Ζαμπετάκη Ευάγγελος Σπηλιωτάκης 

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη Δημήτριος Καλυκάκης 

 


