ΑΘΗΝΑ 29/5/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμπεράσματα ενός Σεμιναρίου «Ο ΔΙΑΘΡΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Η επιστημονική προσέγγιση»
Την Πέμπτη 28 Μαΐου, στην αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ του Παντείου Πανεπιστημίου (Χαρ.
Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή) πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία Σεμινάριο για
τον Διαθρησκευτικό Διάλογο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Σεμινάριο οργανώθηκε
στο πλαίσιο του έργου 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα
διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» που υποστηρίζεται
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο
πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης υπηκόων
τρίτων χωρών-ΕΤΕ. Το έργο υλοποιείται από το Δήμο Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.), σε
συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και
Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
(Δ.Κ.Ε.Ε.) και αποσκοπεί στην δημιουργία του απαραίτητου περιβάλλοντος για την
ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και ιδεών σχετικά με θρησκευτικά θέματα και
λατρευτικές πρακτικές με τελικό σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών. Η εκδήλωση έγινε με την συνεργασία του ΜΠΣ του τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το Σεμινάριο χαιρέτησε ο Αναπληρωτής
Πρύτανης. καθηγητής κ. Ε. Πρόντζας ο οποίος τόνισε τις ιστορικές διαστάσεις του
διαθρησκευτικού διαλόγου και τη μεγάλη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών ενώ ο
Κοσμήτορας Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, Καθηγ. Θ.
Σακελλαρόπουλος υπογράμμισε τον τεράστιο ρόλο ενός τέτοιου διαλόγου στην
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κοινωνική συνοχή και την διαπολιτισμική ανάπτυξη. Ο Σέργιος Βοΐλας, Επιστημονικός
Συνεργάτης του Διορθοδόξου Κέντρου Εκκλησίας της Ελλάδος-ΔΚΕΕ παρουσίασε την
πορεία του διαθρησκευτικού διαλόγου στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και
παρέθεσε τις δράσεις και τις επαφές της ομάδας φορέων υλοποίησης του έργου σε 9
χώρες της ΕΕ. Ακολούθως ο Αντώνης Παπαρίζος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
στο τμήμα κοινωνιολογίας ανέπτυξε την κοινωνιολογική προσέγγιση του
διαθρησκευτικού διαλόγου, δηλαδή ότι ο διάλογος οφείλει να ξεκινά από την κοινωνία
,από τα κάτω και όχι το αντίθετο. Ο Χάρης Μελετιάδης, επίσης Καθηγητής του Παντείου
Πανεπιστημίου στην, με ιστορικά παραδείγματα διανθισμένη, ομιλία του εξήρε την
οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και την ανάγκη συμμετοχής όλων των πολιτισμικών
συνόλων στον διαθρησκευτικό διάλογο. Η κ. Αθανασία Ιωάννου, Προϊσταμένη του
Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη ο
διαθρησκευτικός διάλογος να αφήνει έξω τα δόγματα και να ξεκινά κυρίως από την
κοινωνία, από τον κοινό τρόπο ζωής των ανθρώπων και τις κοινές αξίες. Τόνισε δε ότι
οι σημερινές συγκρούσεις είναι λιγότερο θρησκευτικού και περισσότερο οικονομικού ή
πολιτικού χαρακτήρα και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ο Μάρκος
Παπακωνσταντής, Δρ. Νομικής, συνεργάτης ΕΠΕΚΣΑ και επιστημονικός υπεύθυνος
προγράμματος παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τις θρησκευτικές
ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τονίζοντας ειδικά την αξία του
διαθρησκευτικού διαλόγου. Κλείνοντας ο Κωνσταντίνος Βέρρας, Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων παρουσίασε συνολικά το έργο, τους στόχους και τα
μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ανακοίνωσε την λειτουργία της ηλεκτρονική πύλης
διαλόγου και την οργάνωση μιας μεγάλης διεθνούς Ημερίδας στις 24 Ιουνίου 2015 στις
εγκαταστάσεις του ΔΚΕΕ. Ο διάλογος που ακολούθησε με τους συμμετέχοντες ήταν
γόνιμος και ζωηρός. Αναδείχτηκε ακόμη μια φορά η ανάγκη της κοινωνιολογικής και
όχι της δογματικής προσέγγισης και τονίστηκε έντονα η ανάγκη παρουσίας των
εκπρόσωπων όλων των θρησκευτικών δογμάτων και λατρευτικών πρακτικών στις
δράσεις του έργου.
Πληροφορίες: ΔΑΕΜ, τηλ. 210-5277113, info@daem.gr, ΕΠΕΚΣΑ, τηλ. 210-3303060, info@epeksa.gr, ΔΚΕΕ, τηλ. 2108037643, inortho@otenet.gr,
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