Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η πρόκληση του νέου κορωνοϊού COVID-19
Δρ. Νικόλαος Ασπρούλης
Ο Δρ. Νικόλαος Ασπρούλης είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Βόλου και Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής
Σχολής (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997). Έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό
(2007) και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών πάνω στη Θεολογία, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Ιστορία και την ανάπτυξη της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας
(20ος - 21ος αιώνας), πεδίο που του έχει προσφέρει ποικίλες ερευνητικές δυνατότητες στους τομείς
της Συστηματικής Θεολογίας, της Εκκλησιολογίας, της Ιστορίας, της Μεθοδολογίας και της
Ερμηνευτικής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το Review of Ecumenical
Studies, Communio Viatorum, Participatio, ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται ως κριτικός με
επιστημονικά περιοδικά, όπως τα ακόλουθα: Critical Research on Religion (Sage), Open Theology
(De Gruyter) and Review of Ecumenical Studies (De Gruyter). Είναι, επιπλέον, Συντονιστής του
Δικτύου Οικουμενικής Μάθησης στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη (Nelcee http://www.nelcee.org/), μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Θρησκευτικών Επιστημών (Euare), και
επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας, στη Θεματική Ομάδα της Διάσκεψης
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) με το ερευνητικό αντικείμενο: «Οικολογική και Οικονομική
Δικαιοσύνη».

Συμπεριλαμβάνοντας μια "ξεχασμένη διάσταση" της Υγείας στην θεραπεία: η Ορθόδοξη
αντίληψη περί πνευματικότητας που αναζωογονεί
π. Σταύρος Κοφινάς
Ο π. Σταύρος Κοφινάς γεννήθηκε το 1949 και μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Ύστερα από τις θεολογικές του
σπουδές (B.A. 1971, M. Div. 1974) στην Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού,
έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από τη Θεολογική Σχολή Andover Newton (D. Min. 1976), στο
πεδίο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Ψυχιατρικής και της Ποιμαντικής Φροντίδας. Υπηρετεί ως
Συντονιστής του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο
της Υγείας. Από το 1994, λειτουργεί στην Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνα. Υπηρέτησε ως
ιερέας στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού των Αθηνών (1976-1988) και ως εφημέριος στον Άγιο
Νικόλαο των Θηβών (1989-1994). Ως αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Θρόνου για μια δεκαετία
(2000-2010), διετέλεσε Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποιμαντικής Διακονίας στον Χώρο
της Υγείας. Απέκτησε ικανή εμπειρία στους τομείς της Ψυχοθεραπείας και της Ποιμαντικής
φροντίδας. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει συντονίσει πολλές ψυχοθεραπευτικές ομάδες,
που αφορούσαν ζεύγη, γονείς και άτομα νεαρής ηλικίας. Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε
ποικίλα εκπαιδευτικά σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης και συνέδρια για κληρικούς, γιατρούς,
νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, είναι
ιδιαίτερα γνωστός για τις δημοσιεύσεις του στον τομέα της Ψυχολογίας και της Ποιμαντικής
Φροντίδας.

Υγεία και Ύπαρξη, μια ισλαμική προσέγγιση
Σεγιέντ Χασάν Εσλαμί Αρντακανί
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Θρησκείας και Ηθικής του Πανεπιστημίου του Κομ (Ιράν)
Ο Σεγιέντ Χασάν Εσλαμί Αρντακανί (1960- ) είναι Ιρανός θεολόγος, ειδικός σε θέματα Ηθικής.
Σπούδασε Ισλαμική Φιλοσοφία, Θεολογία και Νομολογία στην Ιερατική Σχολή του Κομ του Ιράν,
καθώς και Φιλοσοφία της Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο του Κομ. Επί του παρόντος, είναι Καθηγητής
Φιλοσοφίας Θρησκείας και Ηθικής, στο Πανεπιστήμιο Θρησκευμάτων και Θρησκευτικών Δογμάτων,
διδάσκοντας, κυρίως, παγκόσμια ζητήματα Ηθικής, περιβαλλοντική Ηθική, Βιοηθική, μυστικιστική
Ηθική, χρηστά Ήθη και Θρησκεία, ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισλάμ και Φιλοσοφία της Θρησκείας.
Έχει εξειδικευτεί στην Ισλαμική Θεολογία και την εφαρμοσμένη Ηθική. Έχει συγγράψει πολλά
άρθρα και βιβλία που αφορούν τους παραπάνω τομείς, όπως: Το Δίκαιο της εντολής και το Άδικο της
απαγόρευσης (2018), Η ανθρώπινη κλωνοποίηση στην προοπτική του Καθολικισμού και του
Ισλαμισμού (2007), Η Ηθική της Κριτικής (2003), Περί Σκοπίμου Ψεύδους: Σημασία και
Παραδείγματα (2003).

Θρησκεία και Επιστήμη συμπορεύονται χέρι-χέρι στην αντιμετώπιση του COVID-19»
Δρ. Νίκναμ
Ο Καθηγητής της Ιατρικής, Μοχάμαντ Χοσείν Νίκναμ, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, το 1985, και ακολούθησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
στο αντικείμενο της Ανοσιολογίας, στο ίδιο Πανεπιστήμιο, το 1998. Ολοκλήρωσε τις
μεταδιδακτορικές του σπουδές ως υπότροφος του Πανεπιστημίου του Pittsburg, στο Σικάγο των
ΗΠΑ, το 2000. Έγινε Τακτικός Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης και Διευθυντής του
Κέντρου Μοριακής Ανοσολογίας στο Ιράν. Έχει συνεργαστεί, (ως κύριος συγγραφέας), με πολλές
εκδόσεις και περιοδικά ιατρικής και δημόσιας υγείας στα αγγλικά και στην ιρανική γλώσσα (Φαρσί).
Παράλληλα με τα επιστημονικά του επιτεύγματα, έχει διατηρήσει υψηλού επιπέδου εκτελεστικές
θέσεις, όπως του Γενικού Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής
Εκπαίδευσης, του Συμβούλου Υπουργού, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, και του Αναπληρωτή
Υπουργού Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης. Τα τελευταία είκοσι
χρόνια, ο Καθηγητής Δρ. Νίκναμ διαδραματίζει ενεργά συντονιστικό και διαχειριστικό ρόλο
ανώτερου επιπέδου, με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων του Υπουργείου Υγείας με τη διεθνή
κοινότητα σε ένα πλαίσιο ποικίλων, δυσχερών συνθηκών. Στα πλαίσια αυτά, συνεργάζεται στενά με
υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία, η UNNDEF, η UNICEF και η
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και με άλλα διπλωματικά ιδρύματα και ξένα κράτη. Μέσα σε
δύο δεκαετίες, η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, καθώς και η ποικιλία
σχεδιασμών, διευκολύνσεων και επιτευγμάτων στις διεθνείς και διπλωματικές αρένες είχαν
αξιομνημόνευτο αντίκτυπο στον τομέα της παγκόσμιας υγείας, συμβάλλοντας στο επίτευγμα του
υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας σε εθνική, τοπική και παγκόσμια κλίμακα. Η εμπειρία του τού
καλλιέργησε μια ικανότητα αποφασιστικής επίβλεψης και μια άριστη ποιότητα διοίκησης που βρήκε
τη θετική έκφρασή της στη διαχείριση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Επιτροπή Β), τον Μάιο του 2012.

