
Διάλογος
Καρποφορίες καί αστοχίες

0 Y N 3 ZW
Τ>ΙΜΗΝΙλΙλ 6K&OCH CflBZkHC «jUN Of©OfcO^lA



C Y N a i H
?!ΜΗΝΙλ1λ 6KhOCH Cn&ZlHC «fHN Ο^ΘΟΔΟ^ΙΛ

ΤΕΥΧΟΣ 155 IQT ΛΙΟΣ -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 8,00€

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ  .....................................................................   3

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΓΤΡΙΑΔΗΣ
"Ενας διάλογος μέ τήν έννόηση της έλευθερίας ...............................................  5

ΜΠΕΡΝΑΡ ΜΕΝΙΕ
Γιατί ή Έ νω ση τής Φλωρεντίας δέν προχώρησε ............................................  13

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΣ
Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας: ένας κοπιώδης άπολογισμός .................  28

ΠΕΤΑΡ ΓΕΒΡΕΜΟΒΙΤΣ
Ό  διάλογος ενότητας καί ποικιλομορφίας στήν ’Ορθοδοξία ......................... 40

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τό χωρίο Ματθ. 2 8 :16 -20  [«...πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έ
θνη...»] καί ή 'Ιεραποστολή......................................................................................  49

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΒΔΑΣ
Ό  διάλογος οικείου καί ξένου.................................................................................... 67

ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟ Y ΛΟΣ
Πίστη, υγεία, φιλανθρωπία, δικαιώματα.............................................................. 73

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ce la faremo / Νυμφίος / Ή  γυναίκα έκ νέου / Ecce homo (ποιήματα)... 77

Αναγνώσεις

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥΝΕΛ ΑΣ, ΡΟΜΙΛΟ ΑΛΕΞ ANT ΑΡ ΚΝΕΖΕΒΙΤΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 7 9 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟ ΥΛΗΣ
Ή  ερευνά του θρησκευτικού φαινομένου στήν ψηφιακή επ ο χ ή .................... 90

π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΖΟΥΧΟΣ
Ρέκβιεμ για μια ποιήτρια ......................................................................................... 94



Διάλογος μ ε  τούς α ν α γ ν ώ σ τες ................................................... 97

Τό Β ιβ λ ίο  ...............................................................................  99

01 συνεργάτες του 155ου τεύχους ......................................................  109

Εξώφυλλο: Κώστας Λάβδας, «Persephone» 
(ακρυλικό σέ ξύλο, 116 x 67 έκ.) (Αθήνα)

ΙΔ Ρ Υ Τ Η Σ : Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Ν Ε Λ Λ Α Σ  t
Διατελέσανζες άρχισυντάκτες: Π. Νέλλας (1982-Μάρτιος 1986), Σ. Γουνελάς (1986-1997) 

Ιδ ιοκτήτης και εκδότης: «ΣΥΝΑΞΗ Α .Μ .Κ .Ε .»

'Υ π εύ θ υ νο ς  κ α τά  νόμον: Κω νσ τα ντ ίνο ς  Ν έλλας 
Αρχ ισυντάκτης, υπεύθυνος ύλης: Θ ανάσης Ν. Π α π α θ α να σ ίο υ

Συντακτική Επιτροπή: Απόστολος Άποστολίδης, Βασίλης Άργυριάδης, Άγγελος Βαλλια- 
νάτος, π. Βασίλειος Θερμός, π. Αλέξανδρος Καριώτογλου, Φανή Κουτσοβίτη, Γιάννης 
Λάππας, Νίκος Μανωλόπουλος, Δημήτρης Μόσχος, Πάνος Νικολόπουλος, Ιωάννης Κ. 
Παπαδόπουλος, Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, π. Αντώνιος Πινακούλας, Ζωή Πλιάκου, 
Διονύσης Σκλήρης, Γιώργος Στάθης, Παναγιώτης 'Υφαντής.

'Υπεύθυνος Γραφείου: Νίκος Μανωλόπουλος. Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση: «Φοινίκη», 
Χρυσανθέμων 102, 141 22 Ν. Ηράκλειο. Μοντάζ - Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες Γιωτά- 
κου Ε .Ε ., 14ο χλμ. Άθηνών-Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση. Φροντίδα έκδοσης - Κεντρική 
διάθεση: «Αρμός», Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα, τηλ. : 210.3304196 - 3830604, fax: 
210. 3819439. Τεύχος 155. Ίούλιος-Σεπτέμβριος 2020. ISSN: 1108-1007.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: 213353. -  Συνδρομές γιά ένα χρόνο (4 τεύχη): Ελλάδα 30,00 €. Φοι
τητική 22,00 €. Ί. Μονών, Ναών, Σχολείων, Ιδρυμάτων κλπ. 40,00 €. Κύπρου, Ευρώπης 
50,00 € ή τό αντίστοιχο. Αμερικής, Αυστραλίας κ.λπ. 70 $ ΗΠΑ ή το αντίστοιχο. Οι συν
δρομές μπορούν νά άποστέλλονται μέ ταχυδρομική έπιταγή στά γραφεία τού περιοδικού 
ή νά κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς: EUROBANK, IB AN GR60 0260 3280 
0009 1020 1043 569. SWIFT CODE: ERBKGRAA - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IB AN: GRH 0172 0130 
0050 1309 2028 634. SWIFT CODE: PIRBGRAA (Δικαιούχος: ΣΥΝΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ
ΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ή μέσω PayPal (κυρίως γιά τούς συνδρομητές άπό τό έξωτερικό). Σέ πε
ρίπτωση κατάθεσης στήν τράπεζα ή αποστολής χρημάτων μέσω PayPal, πρέπει οπωσ
δήποτε νά μάς άποσταλεΐ ή σχετική απόδειξη, εϊτε ταχυδρομικά είτε μέ mail στο peri
od, synaxi@gmail.com. Ανάτυπα δέν γίνονται. Οί συνεργάτες έχουν τήν εύθύνη τών άπό- 
ψεών τους.

Ακακιών 52, Εμπορικό Κέντρο Πολύδροσου, 151 25 Μαρούσι, τηλ: 210.8049396 
www.synaxi.gr period.synaxi@gmail.com facebook: Σύναξη Περιοδικό

mailto:synaxi@gmail.com
http://www.synaxi.gr
mailto:period.synaxi@gmail.com


Διαλόγων καρποφορίες καί αστοχίες

Δ
ιάλογος είναι νά ακούσεις όντως τον άλλον (κι όχι ένα φάντα
σμά του πού ίσως έχεις στον νοϋ σου άντ’ αυτού), διάλογος εί
ναι νά ακούσει ό άλλος όντως έσένα (κι όχι ενα φάντασμά σου 
πούϊσως έχει στον νοϋ του άντ’ εσού). Διάλογος είναι συνάντη

ση κατά την οποία ό καθένας είναι κατ’ άρχάς διατεθειμένος νά κάνει χώρο 
στον άλλον. ’Άν ή συνάντηση αυτή τολμηθεϊ, μπορεί κάτι νά καρπίσει ή, του
λάχιστον, νά φανεί καλύτερα ποιά είναι ή πραγματική πραγματικότητα. 
Καθόσον, όταν κά ποιοι βρίσκονται σε άπόστάση και δεν προχωρούν σε δ ιά
λογο, τότε ή διαφορά τους φαίνεται μεγαλύτερη. "Οταν δμως προσέλθουν 
σε διάλογο καί ή κάθε πλευρά άκούσει μ ε  προσοχή την άλλη, τότε πολλές 
φορές άποδεικνύεται ότι ή διαφορά τους είναι μικρή.

Τί σημαίνουν αυτά; Σημαίνουν ότι ό διάλογος δεν είναι ούτε άγνωμη 
βεγγέρα, ούτε δημόσιες σχέσεις μέ προαποφασισμένα μειδιάματα. Ό  διά
λογος είναι πάντα απόπειρα κι αναμέτρηση, καί γ ι’ αύτό ή έκβασή του είναι 
έκ φύσεως άδηλη. Μπορεί νά καρποφορήσει σέ γνώση καί συμπλησιασμό, 
άλλά μπορεί καί νά μείνει άτελέσφορος. Μ πορεί όμως καί νά καρπίσει πα
ράδοξα, μέσα άπό τήν άστοχία του: ή αποτυχία δηλαδή ενός διαλόγου ενδέ
χεται νά δείξει μέ ένάργεια ποιά είναι τά πραγματικά καί ποιά τά νομιζό- 
μενα ασύμβατα (διάλογος δεν σημαίνει αποσιώπηση τών ασύμβατων), καί 
νά ίκανώσει τούς μετόχους τού διαλόγου, ώστε νά διακρίνουν ίσως τήν αρχή 
νέων δρόμων, πέρα άπό τούς δρόμους πού έκλεισαν.

Διάλογος μέ ανθρώπους, διάλογος μέ τις ιδέες τους, διάλογος μέ τις ε
ποχές μας, διάλογος τής πίστης μέ τις έκάστοτε ήγεμονικές αντιλήψεις τού 
αίώνος τούτου, όλα είναι περιπτώσεις τής διαλογικής αναμέτρησης, καί 
ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις έξετάζει το αφιέρωμά μας αύτό1, πάντα μέ 
ένδεχόμενες κα ί τήν καρποφορία κ α ί τήν άστοχία:

Ό  Βασίλης Άργυριάδης φέρνει τήν χριστιανική πίστη σέ διάλογο μέ τον 
τρόπο μέ τον οποίο κατεξοχήν νοεί τήν έλευθερία ό σημερινός κόσμος. 
Λεπτό ζήτημα, καθόσον πάντα ή έννοια τής έλευθερίας προσεγγίζεται άπό 
ποικίλες σκοπιές καί μέ ποικίλες προϋποθέσεις. Τήν οπτική τής πίστης ό 
συγγραφέας τήν ψηλαφεί μέσα άπό τά κείμενα ενός αγίου τής νεωτερικής 
εποχής, τού Σιλουανοΰ του Αθωνίτη (|1938).

Δύο θεολόγοι, οί Μπερνάρ Μενιέ άπό Καθολικής σκοπιάς καί ό Δημή- 
τριος Μόσχος άπό ’Ορθόδοξης έξετάζουν τήν αποτυχία τού διαλόγου στις 
συνόδους τής Φεράρας-Φλωρεντίας, καθώς καί τις προοπτικές της σήμερα. 
Ε ίνα ι ματιές όχι άπό τις συνήθεις- ανακρίνουν τις πηγές καί διατυπώνουν 
προτάσεις. Τά  δύο κείμενα προέρχονται άπό μιά συνάντηση, ή όποια πρα
γματοποιήθηκε στις 24 τού περασμένου Ίανουαρίου. Στο πλαίσιο τής «Παγ-

1. Το όποιο καί συνεχίζει τήν παράδοση τευχών μας αφιερωμένων σέ ζητήματα δια
λόγου. Βλ. 133 (2015), 135 (2015), 140 (2016), 144 (2017), 145 (2018) κ.ά.



Νικόλαό? Άσπρούλης

Ή  έρευνα του θρησκευτικού φαινομένου 
στήν ψηφιακή έποχή

ΔΕΝ Χ ΡΕ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι, νομίζω, ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου νά ά- 
ναδείξει κανείς τόν σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή μας, ειδικά 
μάλιστα κατά την τελευταία δεκαετία μέ την παράλληλη ίλιγγιώδη εξέλι
ξη του διαδικτύου. Ξεκινώντας άπό τις πιό άπλές εφαρμογές πού διευκο
λύνουν τά μέγιστα τήν καθημερινή μας ζωή (λ.χ. ανέξοδη, κα ί χωρίς μό
χθο ή χάσιμο χρόνου πληρωμή λογαριασμών άπό τό σπίτι μας), μέχρι τις 
πλέον πολύπλοκες γενικές καί ειδικές έφαρμογές σέ διάφορους τομείς 
των θετικών κυρίως έπιστημών, ή ψηφιακή ειδικά τεχνολογία, ώς μιά 
άλλη «έπανάσταση» στά πρότυπα τής βιομηχανικής, φαίνεται ότι καθορί
ζει, λιγότερο ή περισσότερο, τις περισσότερες, έάν όχι όλες τις έκφάνσεις 
τής ζωής μας. Α ύ τό  είνα ι προφανές στον ύφηλό βαθμό διείσδυσης πού 
έχει ή ψηφιακή τεχνολογία στή νεότερη (όχι βεβαίως αποκλειστικά) γε
νιά  (πρβλ. τά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τή χρήση κινητών τηλεφώνων, 
έξυπνων συσκευών κ.λπ.). Πρόκειτα ι γ ιά  μιά έξέλιξη ή οποία, άνεξάρτη- 
τα άπό τις όποιες ένστάσεις θά μπορούσε νά διατυπώσει κανείς (λ.χ. σέ 
ποιό βαθμό κινδυνεύει ή άτομική έλευθερία, ή ακυρώνεται ή διαπροσω
πική, ένσώματη σχέση μεταξύ τών άνθρώπων, ζητήματα υπαρξιακής φύ- 
σεως πολύ κρίσιμα), έχει αναντίρρητα διευκολύνει τόν άνθρωπο σέ πάμ- 
πολλες δραστηριότητές του, όπως λ.χ. τή διατήρηση, έπεξεργασία, υλο
ποίηση, έμπέδωση, προώθηση, διάδοση καί έξέλιξη τής γνώσης, τών πλη
ροφοριών, τών δεδομένων καί τών έφαρμογών σέ τομείς όπως ή ιατρική, 
ή βιοτεχνολογία, αλλά καί ή αποκατάσταση κατεστραμμένων χειρογρά
φων, ή διάσωση πολιτισμικού πλούτου τού παρελθόντος, ή δυνατότητα 
έπικοινωνίας μέ άνθρώπους σέ όλα τά μήκη κα ί πλάτη τής γής σχεδόν 
χωρίς κόστος, ή άμεση πρόσβαση σέ ένα πλήθος πληροφοριών κ.λπ.).

Στήν πραγματικότητα αυτή, οί θρησκείες (άν καί συχνά διακρίνονται 
γ ιά  τόν βαθύ συντηρητισμό ή τή δυσπιστία τους έναντι τής τεχνολογικής 
έξέλιξης), καθώς έπίσης κα ί ή μελέτη τού θρησκευτικού φαινομένου δέν 
θά μπορούσαν νά μήν άνταποκριθούν έστω καί δ ιατακτικά  στις προκλή
σεις αυτές. Δ έν  θά ήταν υπερβολή άν υποστήριζε κανείς ότι ή διάδοση καί 
έξέλιξη τής ψηφιακής τεχνολογίας θά μπορούσε νά θεωρηθεί σέ ορισμένο 
βαθμό μιά ευλογία, στον βαθμό πού έπιτρέπει, χωρίς διακρίσεις, έμπόδια, 
ή άλλες τεχνητές ή όχι δυσκολίες, σέ όποιον ένδιαφέρεται γ ιά  τή σοβαρή



κα ί σέ βάθος μελέτη τής ποίκιλομορφ ίας τοϋ θρησκευτικο ί φαινομένου, 
νά μπορεί να έχει πρόσβαση σέ “ψηφιακές όσο καί αναλογικές πηγές αλλά 
κα ί στην ακαδημαϊκή γνώση, διευκολύνοντας έτσι τήν έπιστημονική έρευ
να σέ θέματα πού άφοροϋν στον ευρύτερο χώρο τής ιστορίας κα ί τής θεο
λογίας των θρησκειών, κα ί τήν ανάγκη τής ειρηνικής συνύπαρξης. Α λ 
λωστε, ή πρόσφατη περιπέτεια πού βίωσε ολάκερος ό πλανήτης έξαιτίας 
τής πανδημίας τού κορωνοϊοΰ, κατέστησε σαφές, νομίζω, ότι ή α ξ ιοπ ο ί
ηση τής ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί, κάποτε -ε ιδ ικ ά  σέ περιόδους 
έκτακτης άνάγκης-ισω ς καί μονόδρομο, προκειμένου βασικές εκφράσεις 
τής άνθρώπινης δραστηριότητας (όπω ς λ.χ. κα ί ή θρησκευτική πίστη, θε
μελιώδης διάσταση τής άνθρώπινης ύπαρξης) νά συνεχίσουν νά λαμβά
νουν χώρα (έστω καί μέ «εικονικό» τρόπο), μέ άσφάλεια κα ί ποιότητα, 
άλλά κα ί σεβασμό στό κάθε άτομο κα ί στο υπό μελέτη άντικείμενο, μέ τήν 
παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών κα ί ύπηρεσιών. Τήν άνάγκη 
αύτή νά  υπάρχει μιά καλά οργανωμένη υποδομή, ένα είδος ζωντανού 
«οικοσυστήματος», όπου όχι μόνο ό έπαγγελματίας ερευνητής (καθηγη
τής, φοιτητής κ.λπ.), άλλά καί ό κάθε ενδιαφερόμενος γ ιά  τό θρησκευτικό 
φαινόμενο (λ.χ. διπλωμάτης, δημοσιογράφος, τουρίστας, άπλός πολίτης, 
θρησκευτικός λειτουργός), θά έχει εύκολη πρόσβαση (συνήθως ελεύθερη 
καί χωρίς κόστος) σέ μιά εύρεία γκάμα πηγών καί εργαλείων, συνεργασία 
μέ έξειδικευμένους επιστήμονες άπό τόν ευρύτερο χώρο τών ανθρω πι
στικών σπουδών (ειδικών γύρω άπό ζητήματα θρησκείας -  θεολόγοι, 
θρησκειολόγοι, ιστορικοί, κοινω νικοί άνθρωπολόγοι κ.λπ.), όπως έπίσης 
κα ί σέ δ ιαφορετικά δύσκολα προσβάσιμες πηγές (ψηφιακές ή αναλογι
κές) θρησκευτικού υλικού (χειρόγραφα, σπάνια βιβλία, εικόνες, άντικεί- 
μενα, βιβλιοθήκες ηλεκτρονικές ή φυσικές), έρχεται νά καλύψει τό ευρω
παϊκό πρόγραμμα r e s il ie n c e .

Ή  έναρξη τού προγράμματος RESILIENCE τόν Σεπτέμβριο  τού 2019 
(χρηματοδοτούμενου άπό τό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020), ση
ματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς τήν κατεύθυνση τής διαμόρφωσης 
μιας έν ια ίας Εύρω παϊκής έρευνητικής υποδομής γ ιά  τις Θρησκευτικές 
Σπουδές. Π ρός τήν κατεύθυνση αύτή δώδεκα ακαδημαϊκά ιδρύματα άπό 
δέκα χώρες (μέλη ή μή τής Ευρω παϊκής Έ νω σ η ς) ένωσαν τις δυνάμεις 
τους, αναλαμβάνοντας τήν υλοποίηση τού αρχικά διετούς αύτοΰ προ
γράμματος μέ άπώτερο σκοπό τήν οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής απάντη
σης στις προκλήσεις τής θρησκευτικής διαφορετικότητας.

Ε ίν α ι προφανές, στό πλαίσιο τού παγκοσμιοποιημένου κόσμου στον 
όποιο ζούμε, ότι ή θρησκευτική διαφορετικότητα αποτελεί μ ιά  αυξανό
μενη πρόκληση γ ιά  τήν ευρωπαϊκή κοινότητα καί ταυτότητα, γεγονός πού 
οδηγεί στήν αδήριτη άνάγκη γ ιά  αμο ιβα ία  κατανόηση, συνύπαρξη καί 
άλληλεγγύη μεταξύ τών διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων. Μ ία  
τέτοιου εύρους υποδομή γ ιά  τις  Θρησκευτικές Σπουδές θά συμβάλει καί 
ένισχύσει τήν κατανόηση αύτή μέσω τής άντικειμενικής καί σοβαρής έπι- 
στημονικής έρευνας, έχοντας τήν πεποίθηση ότι ή γνώση αποτελεί στις μέ



ρες μας τό καλύτερο εργαλείο γ ια  μ ια  κοινή απάντηση στό αυξανόμενο 
ενδιαφέρον γύρω άπό θέματα πού σχετίζονται με τη θρησκευτική ποικι- 
λομορφία, όσο κα ί στις διογκούμενες προκλήσεις άπό ομάδες φονταμεν- 
ταλιστών, οί όποιες βρίσκοντα ι άκριβώς στόν άντίποδα όποιασδήποτε 
ισορροπημένης κα ί νηφάλιας μελέτης των θρησκευτικών παραδόσεων. 
’Α ρ κ ε ί έδώ νά θυμηθούμε τήν προτροπή τού ’Ιησού: «γνώσεσθε τήν άλή- 
θειαν, κα ί ή άλήθεια έλευθερώσει υμάς» (Ίω. 8,32).Έπιπλέον, όπως έχει 
έπ ισημανθεΐ χαρακτηριστικά  κα ί άπό τόν Παντελή Καλα ϊτζ ίδη, Δ ιευ 
θυντή τής ’Α κα δημ ία ς  Θεολογικώ ν Σπουδών Βόλου, «τό Resilience φιλο
δοξεί νά προσφέρει εύρεία πρόσβαση στή θρησκευτική γνώση, καλλιερ
γώντας με τόν τρόπο αύτό τήν ειρηνική συνύπαρξη κα ί τόν σεβασμό στή 
διαφορετικότητα».

Ή  ιδέα αυτή δεν προέκυφε άπό τό πουθενά. Ή δ η  κατά τά προηγού
μενα έτη έλαβαν χώρα μιά σειρά άπό πρωτοβουλίες κα ί συναντήσεις, με 
σκοπό τήν προετο ιμασ ία  γ ιά  μ ιά  τέτοια  εύρωπαϊκή υποδομή μέσω τού 
προγράμματος ReIReS, τό όποιο χρηματοδοτείται έπίσης άπό τό πρό
γραμμα Horizon 2020.

Τό  πρόγραμμα RESILIENCE (τά άρχικά γράμματα σημαίνουν: Υ π ο δ ο μ ή  
Θρησκευτικώ ν Σπουδών: Ερ γα λε ία , Ε ιδ ίκευση, Συνεργασ ία  κα ί Κ έ ν 
τρα), τό όποιο ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης άπό τόν περασμένο Σ ε 
πτέμβριο (2019), άπευθύνεται καταρχάς στήν άκαδημαϊκή κοινότητα, ενώ 
ταυτόχρονα φ ιλοδοξεί νά έπεκταθεΐ σέ σημαντικό βαθμό, έπιδρώντας καί 
στό ευρύτερο κοινό. Τό  πρόγραμμα φ ιλοδοξεί νά προσφέρει τά άπαραί- 
τητα έργαλεΐα γ ιά  μ ιά  πραγματικά  καινοτόμο προσέγγιση τών Θρησκευ
τικών Σπουδώ ν πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γ ιά  τήν οικοδόμηση 
μιας ευρωπαϊκής άπάντησης στήν πρόκληση τής θρησκευτικής ποικιλο- 
μορφίας.

Ή  πρώτη φάση υλοποίησης τού προγράμματος RESILIENCE θά διαρκέ
σει δύο χρόνια. Γ ιά  τό σκοπό αύτό έχει λάβει χρηματοδότηση άπό τό πρό
γραμμα Horizon 2020 τής Ευρω παϊκής "Ενω σης στό πλαίσιο τής σύμβασης 
επιδότησης άριθ. 871127. Τό  πρόγραμμα Horizon 2020 είνα ι τό ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης τής έρευνας καί τής καινοτομίας στήν Εύρώ- 
πη. Προκειμένου, ώστόσο, νά συνεχιστεί ή περαιτέρω άνάπτυξη, διάδοση 
καί εμπέδωση αυτής τής υποδομής, όποιαδήποτε εθνική ή ιδιωτική ο ικο
νομική συμβολή θά ήταν χρήσιμη.

Τ ά  άκαδημα ϊκά  ιδρύματα πού συνεργάζονται στό πλαίσιο τού προ
γράμματος RESILIENCE είναι: Fondazione per le Scienze Religiose G iovan
ni XXIII (’Ιταλία), Westfàlische Wilhelms-Universitàt Münster (Γερμανία), 
École Pratique des Hautes Études (Γαλλία), Katholieke Universiteit Leuven 
(Βέλγιο), Leibniz-Institut für Europàische Geschichte (Γ  ερμανία), Uniwersy- 
tet Warszawski (Πολω νία), Institut für Angewandte Informatik (Γερμανία), 
Theological University of Apeldoom ('Ολλανδία), Sofiiski Universitet Sveti 
Kliment Ohridski (Βουλγαρία), Universitetu Sarajevu (Βοσν ία  κα ί Ε ρ ζ ε γ ο 
βίνη), Albanian University UFO (Αλβανία).



Ά π ό  την Ελλάδα , τό μοναδικό ερευνητικό κέντρο πού συμμετέχει στο 
πρόγραμμα είνα ι ή Α κ α δ η μ ία  Θεολογικώ ν Σπουδώ ν Βόλου της Ίερ ά ς  
Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ή  ’Α κα δημ ία  Βόλου (ί'δρ. 2000) αποτελεί σή
μερα ένα αναγνωρισμένο άπό την ελληνική πολιτεία  ερευνητικό κέντρο, 
μέ δυναμική καί πρωτοποριακή διεθνή κα ί διορθόδοξη παρουσία στή με
λέτη καί ερμηνεία τής ορθόδοξης παράδοσης, θεολογίας κα ί ιστορίας, μέ
σα άπό τή διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, συναντήσεων καί εκδόσεων. 
Τ ή ν ϊδ ια  στιγμή έχει άπό χρόνια άναπτύξει τήν πρώτη, άπ ’ όσο γνωρίζω, 
ορθόδοξη ψηφιακή βιβλιοθήκη (imdlibrary.gr), ή οποία διαρκώς έμπλου- 
τίζετα ι μέ υλικό άπό παλαιά βιβλία κα ί εκδόσεις πού ό ενδιαφερόμενος 
αδυνατεί νά βρει συχνά σε φυσικές βιβλιοθήκες. Μ έ  τή συμμετοχή της 
στήν κο ινοπραξία  αυτή, ή ’Α κα δ ημ ία  Θεολογ ικών Σπουδώ ν Βόλου φιλο
δοξεί νά άποτελέσει τον δίαυλο μέσω τού οποίου ό ερευνητής άλλά καί ό 
κάθε ενδιαφερόμενος γ ιά  τή μελέτη τού θρησκευτικού φαινομένου θά 
μπορεί νά έχει πρόσβαση σέ πληροφορίες κα ί υλικό (ψηφιακό καί φυσι
κό) ανεκτίμητης άξίας. Τό  καθένα άπό τά παραπάνω ακαδημαϊκά ιδρύ
ματα, εκτός άπό τή χώρα του, έχει άναλάβει τήν ευθύνη νά προωθήσει τό 
ερευνητικό αυτό πρόγραμμα καί σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε νά επ ι
τευχθεί ή κατά τό δυνατό μεγαλύτερη διάχυση τής έλπιδοφόρας αυτής 
πρωτοβουλίας. Στή συνάφεια αυτή, ή Α κ α δ η μ ία  τού Βόλου έχει άναλά- 
βει τον ιδ ιαίτερο ρόλο γ ιά  τήν προώθηση τού προγράμματος σέ χώρες 
όπως ή Ρουμανία, ή Λετονία, ή Κύπρος καί ή Γεωργία, φ ιλοδοξώντας 
έτσι νά εντάξει στήν έρευνητική αυτή ύποδομή ακαδημαϊκούς φορείς καί 
ύλικό προερχόμενο άπό τις χώρες αύτές.

Ε ίν α ι προφανής, νομίζω, ή χρησιμότητα κα ί ή σημασία μιας τέτοιας 
ερευνητικής υποδομής σέ έναν κόσμο, ό όποιος μεταλλάσσεται μέ ίλ ιγ 
γιώδη ταχύτητα, γεγονός πού καλεΐ τις θρησκευτικές παραδόσεις νά ά- 
φουγκραστοΰν τις προκλήσεις τής εποχής τους, συνεισφέροντας στήν ά- 
νοικτή καί διάφανη μελέτη τής παράδοσής τους, γεγονός πού θά συμβά- 
λει στήν βαθύτερη άλληλογνωριμία κα ί έμπέδωση τής ειρηνικής συνύ
παρξης μεταξύ τών θρησκειών, σέ μιά εποχή πού μαστίζεται άπό ποικίλες 
μορφές φονταμενταλισμοΰ καί ακραίων φωνών.

Ό  ένδιαφερόμενος μπορεί νά άντλήσει περισσότερες πληροφορίες καί 
νά λαμβάνει διαρκή ενημέρωση μέ μιά επίσκεψη στήν πολύ εύχρηστη δια- 
δικτυακή τοποθεσία τού προγράμματος: www.resilience-ri.eu

http://www.resilience-ri.eu

