Πεπραγμένα Κέντρου Αριστείας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Τον Οκτώβρη υπεγράφη και η Σύγκλητος εν συνεχεία την 20η.11.2020 επικύρωσε μνημόνιο
συνεργασίας του ανωτέρω Κέντρο Αριστείας του ΕΚΠΑ με τη Διακοινοβουλευτική
Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) προκειμένου να υλοποιηθεί η συνεργασία των δύο
Οργανισμών. «Ο θεσμός της ΔΣΟ δραστηριοποιείται με σκοπό την ενότητα των Ορθοδόξων,
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξάλειψη της μισαλλοδοξίας και του
φανατισμού». Εν μέσω μιας εποχής κοινωνικών μετασχηματισμών και πνευματικών
προκλήσεων, τα θέματα, τα οποία η ανωτέρω συνεργασία θα αναδείξει έχουν ως πυρήνα
αναφοράς την ανάδειξη των χριστιανικών αξιών, τη συντονισμένη προσπάθεια διάσωσης της
πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορθοδόξων και την προώθηση του διαθρησκειακού
διαλόγου.
Ήδη μετά από συζητήσεις, ήδη επιτροπές, αποτελούμενες από τους ειδικούς σε κάθε
αντικείμενο επιστήμονες, επεξεργάζονται τα κατωτέρω:
1. Την έκδοση ενός τετράγλωσσου θρησκευτικού λευκώματος υπό τον τίτλο : «Οι
Αγίες Σοφίες ανά τον Κόσμο ενταγμένου στο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων
του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδος
και Ρωσίας»
2. Η δημιουργία ενός τετράγλωσσου τιμητικού τόμου με θέμα: «Η διορθόδοξη
παρουσία του Αγίου Όρους στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας (1430-1912) στο
πλαίσιο των 200 ετών από το 1821 και σε συνεργασία με την Αγιορείτικη Φωτοθήκη.
3. Αντίστοιχη Έρευνα αναφορικά με τους Αρβανίτες της Καλαβρίας και της Σικελίας,
όπως επίσης και το Εξαρχικό Μοναστήρι της Παναγίας Θεοτόκου της Κρυπτοφέρρης
στην πόλη Γκροταφερράτα.
4. Σύσταση Παραρτήματος για την εποπτεία και τη προστασία των χριστιανικών
πληθυσμών που τελούν υπό διωγμό στη Μέση Ανατολή. Φιλοδοξία του εγχειρήματος
είναι η σύνταξη και η διάθεση μιας πολιτικής διακήρυξης που θα δίνει έμφαση στις
παγκόσμιες αξίες μιας ευημερούσας, δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας.
5. Έκδοση και Παρουσίαση των Πρακτικών του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου στο
Κοινοβούλιο του Λιβάνου, σε συνεργασία με τη Δ.Σ.Ο. με θέμα: “Ενότητα στην
πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους
στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου»

