2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ: Οι θρησκείες και οι προκλήσεις στη νέα δεκ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο 2ο Διεθνές
Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας με θέμα «Οι θρησκείες και οι προκλήσεις στη νέα
δεκαετία»
, το οποίο λαμβάνει χώρα
διαδικτυακά, Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020.

Το συνέδριο διοργανώνουν το «Foreign Affairs The Hellenic Edition» σε συνεργασία με το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων,
υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το μήνυμα

Το μήνυμα του κ. Δένδια, με το οποίο προλόγισε τη θεματική ενότητα «Η στάση της
Ελλάδας στα θρησκευτικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου»
, έχει ως εξής:
«Η Θρησκευτική Διπλωματία είναι σύμφυτη με την εξωτερική πολιτική από την αυγή του
νεότερου ελληνικού κράτους. Δεδομένου ότι η Ελλάδα διατηρεί ιστορικούς και παραδοσιακά
φιλικούς δεσμούς με τις χώρες και τους λαούς της Μέσης Ανατολής, αποτελεί φυσικό
συνομιλητή των χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα, η Θρησκευτική Διπλωματία συνιστά κύρια παράμετρο της εξωτερικής μας
πολιτικής, δεδομένου ότι έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή στον χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου, όπου ανέκαθεν τα θρησκευτικά ζητήματα είχαν εξέχουσα σημασία. Την
τελευταία δεκαετία οι χριστιανικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής έχουν δεχθεί
τον μεγαλύτερο όγκο βίας
, λόγω της αποσταθεροποίησης των
κρατικών δομών. Η Ελλάδα συνεπικουρεί τις προσπάθειες για προστασία των
θρησκευτικών κοινοτήτων από τις διώξεις και συμμετέχει στη διαφύλαξη θρησκευτικών
μνημείων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
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Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των Διεθνών Θεσμών, ενώ συνεργάζεται με όλους
τους Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Κατά την παρούσα κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου εδρεύουν
τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύμων, καθώς και η Ιερά
Μονή Σινά, η Ελλάδα δραστηριοποιείται για την προστασία των εκεί χριστιανικών
κοινοτήτων και των προσκυνημάτων και μνημείων. Η εγγύτητα της χώρας μας με την
περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και η εκεί δραστηριοποίηση των ελληνορθόδοξων
Εκκλησιών, με μακραίωνη ιστορία, καθιστούν τον διαθρησκειακό διάλογο μεταξύ
Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Εβραίων, ιδιαίτερο στόχο για την ελληνική εξωτερική
πολιτική.

Διαθρησκευτικός διάλογος

Η Ελλάδα υποστηρίζει τον διαθρησκειακό διάλογο ως μέσο για την προώθηση της
αμοιβαίας κατανόησης
μεταξύ πιστών διαφορετικών θρησκειών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δίνει έμφαση στη θρησκευτική ελευθερία και την προστασία των δικαιωμάτων των
θρησκευτικών κοινοτήτων, με σκοπό την πρόληψη κοινωνικών εντάσεων και κρίσεων.
Αναγνωρίζει τη συμβολή του, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, στην
αντιμετώπιση και την αποτροπή φαινομένων
ριζοσπαστικοποίησης
που οδηγούν στην
τρομοκρατία καθώς και στον βίαιο εξτρεμισμό.

Επίσης, η χώρα μας παρακολουθεί και στηρίζει σχετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του
από ετών διεξαγόμενου διαλόγου του Οικουμενικού Θρόνου με το Ισλάμ και τον
Ιουδαϊσμό.
Η Ελλάδα, ως χώρα με πυκνή πολιτική
εμπειρία, αξιοποιεί τις δυνατότητες της Θρησκευτικής Διπλωματίας, με στόχο την
κατανόηση κάθε ετερότητας. Η πολυεπίπεδη και αλληλοεξαρτώμενη σήμερα παγκόσμια
πραγματικότητα, καλεί να στηρίξουμε το διαθρησκειακό διάλογο. Η ελληνική εξωτερική
πολιτική κατανοεί βαθιά αυτή την ανάγκη, για αυτό και στηρίζει τις εργασίες του παρόντος
διαδικτυακού συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».
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Πηγή: Ναυτεμπορική 9.12.2020

Δείτε εδώ το βίντεο με τις εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου
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