ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ

Ειδικός Απεσταλμένος για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την Προάσπιση της
Μνήμης του Ολοκαυτώματος ορίσθηκε o ειδικός γραµµατέας Θρησκευτικής και
Πολιτιστικής Διπλωµατίας του ΥΠΕΞ, δρ Ευστάθιος Λιανός Λιάντης
.

Ο δρ Λιάντης, ο οποίος είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή
Συµµαχία για τη Μνήµη του Ολοκαυτώµατος (IHRA), και ιδρυτικό µέλος του Μουσείου
Ολοκαυτώµατος Ελλάδος, αναλαµβάνει τα νέα καθήκοντα µε απόφαση του υπουργού
Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος µε µια κίνηση υψηλού συμβολισμού όρισε για
πρώτη φορά Ειδικό Απεσταλμένο για το ζήτημα του Αντισημιτισμού.

Έπειτα από την ανάθεση της ετήσιας προεδρίας της Διεθνούς Συµµαχίας για τη Μνήμη
του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα για το έτος 2021, η χώρα εισέρχεται στον πυρήνα των
κρατών των οποίων η άποψη, η θέση και οι αποφάσεις βαρύνουν ιδιαιτέρως αναφορικά µε
τα ζητήµατα που χειρίζεται η Συµµαχία.

Έτσι, η απόδοση του τίτλου του Ειδικού Απεσταλµένου αναβαθµίζει το επίπεδο
εκπροσώπησης της Ελλάδας και αποδεικνύει την πολιτική βούληση της συντεταγµένης
Ελληνικής Πολιτείας να αντιταχθεί σε κάθε επανεµφάνιση του φαινοµένου του
Αντισηµιτισµού µε όποια αµφίεση και να ενδύεται.

Ο δρ Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, ως επιστηµονικός συνεργάτης της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, έχει µελετήσει την ιστορική πορεία των
σχέσεων της Εκκλησίας µε την Πολιτεία και την ιδεολογική χρήση εκκλησιαστικών
προτύπων, ενώ ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής του διατριβής (PhD) υπήρξε η πορεία
της µεταβυζαντινής λογιοσύνης στη Δύση.
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Αντικείµενο της µεταδιδακτορικής του έρευνας είναι οι όψεις της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής και της θρησκευτικής διπλωµατίας κατά την περίοδο διοίκησης του
Αρχιεπισκόπου Δαµασκηνού. Επίσης, είναι κάτοχος δύο µεταπτυχιακών τίτλων του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου (MTheol) και του Royal Holloway - University of London
(MPhil), µε υποτροφία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και συνεποπτεία του
King's College και του University College London. Επιπρόσθετα, έχει ειδικευθεί στην
Παλαιογραφία και την Κωδικολογία.

Επιµελήθηκε επιστηµονικά πλέον των εβδοµήντα ελληνικών και ξενόγλωσσων εκδόσεων
από το σύνολο των αντικειµένων των κλασσικών σπουδών και, παράλληλα, συνεργάσθηκε
για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών δράσεων και ακαδηµαϊκών πρωτοβουλιών µε το
Οικουµενικό Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Ελλάδος, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και
επίσηµους φορείς άλλων θρησκευτικών οµολογιών. Ήταν πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής
για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας (2016).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 3.4.2019
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