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Western Sydney University – Σεµινάριο για τη σύγχρονη σκέψη στο Ισλάµ
Μία πραγµατική πρωτοβουλία κατά του ρατσισµού και της ισλαµοφοβίας 
του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά

Κάτω από άλλες –κανονικές, 
όπως είθισται να τις ονοµάζου-
µε– συνθήκες, δεν θα έγραφα 
τα όσα ακολουθούν, µιας και 

εύκολα θα µπορούσα να κατηγορη-
θώ για περιαυτολογία. Όχι ότι µε 
απασχολούν ιδιαίτερα τέτοιου εί-
δους κατηγορίες –ιδίως όταν προ-
έρχονται, όπως συνήθως συµβαί-
νει, από εκείνους που δεν κάνουν 
τίποτα στη ζωή τους (κι ας πλη-
ρώνονται για το αντίθετο). Τέλος 
πάντων, υπό το βάρος και τη σκιά 
των αποτρόπαιων γεγονότων της 
15ης Μαρτίου στο Christchurch της 
Νέας Ζηλανδίας και στον απόηχο 
των εορτασµών της καθιερωµένης 
«Ηµέρας Αρµονικής Συµβίωσης» 
(21 Μαρτίου), θα ήθελα να µοιρα-
στώ µε την Οµογένεια µία πρωτο-
βουλία µου στο Πανεπιστήµιο του 
∆υτικού Σύδνεϋ, η οποία κινείται 
προς µία πολυπολιτισµική κατεύ-
θυνση που µε εκφράζει πρωτίστως 
και κυρίως ως Ελληνοαυστραλό 
διανοούµενο και πανεπιστηµιακό. 
Εύχοµαι δε και ελπίζω να εκφράζει 
και το σύνολο της Οµογένειάς µας.
Πολλές φορές µε ρωτούν διάφοροι 
τι διδάσκω ή µε τι ασχολούµαι στο 
πανεπιστήµιο. Όταν τους λέω ότι 
ασχολούµαι µε το τάδε ή το δείνα 
γνωστικό αντικείµενο, δείχνουν 
εντυπωσιασµένοι. Όταν όµως τους 
λέω ότι ασχολούµαι και µε το Ισλάµ, 
τότε ο εντυπωσιασµός µετατρέπε-
ται αίφνης σε έκπληξη –εικάζω, µε 
ανάµεικτα συναισθήµατα. Φαίνεται 
ότι δεν περιµένουν να ασχολείται 
µε το Ισλάµ ένας Έλληνας, έστω 
κι αν αυτή η θρησκεία ανήκει στα 
αντικείµενα της καθ’ ύλην επι-
στηµονικής του αρµοδιότητας. Κι 
όµως! Ασχολούµαι και µε το Ισλάµ 
και µάλιστα µε ενθουσιασµό, ευσυ-
νειδησία και υπευθυνότητα –όπως, 
άλλωστε, αρµόζει σε κάθε επιστή-
µονα µε ό,τι κι αν καταπιάνεται. 
Πιο συγκεκριµένα, τα τελευταία 
τρία χρόνια συνεργάζοµαι ερευνη-
τικά, συγγραφικά και διδακτικά µε 
τον επίκουρο καθηγητή Ισλαµικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήµιο του 
∆υτικού Σύδνεϋ Milad Milani, µε 
τον οποίο αποφασίσαµε τη χρονιά 
που πέρασε να οργανώσουµε µία 
σεµιναριακή σειρά οµιλιών µε θέµα 
«Η σύγχρονη σκέψη και το Ισλάµ». 
Η σειρά αυτή οργανώθηκε και από 
την Παρασκευή 22 Μαρτίου άρχισε 
να καρποφορεί. Σκοπός της είναι 
να µελετηθεί και να αποτιµηθεί η 
συνεισφορά του ισλαµικού κόσµου 
στην παραγωγή σύγχρονων ιδεών, 
αναδεικνύοντας έτσι τη σηµασία 
και τη σπουδαιότητα των διανοου-
µένων που προέρχονται και εµπνέ-

ονται από την ισλαµική παράδο-
ση. Είναι αυτονόητο ότι µία τέτοια 
πρωτοβουλία δεν µπορεί παρά να 
συνεισφέρει τα µάλα στην προα-
γωγή της πολυπολιτισµικής κατα-
νόησης και ανοικτότητας. Είναι 
ενδεικτικό δε ότι ως πρώτος οµι-
λητής ορίστηκε ένας από τους ση-
µαντικότερους κοινωνιολόγους της 
θρησκείας σε παγκόσµιο επίπεδο, ο 
καθηγητής Bryan Turner (Institute 
for Religion, Politics and Society, 
Australian Catholic University), 
ο οποίος ανέπτυξε την κριτική του 
για το πρόσφατο βιβλίο του διάση-
µου καθηγητή Wael B. Hallaq υπό 
τον τίτλο «Restating Orientalism: 
A Critique of Modern Knowledge» 
(2018). Με άλλα λόγια, τί πιο πρό-
σφορο για την εµπέδωση του πνεύ-
µατος της πολυπολιτισµικότητας 
από τη διερεύνηση του φαινοµένου 

του οριενταλισµού, τουτέστιν, της 
αντιµετώπισης των µη (∆υτικο-)Ευ-
ρωπαίων –εν οις και των µουσουλ-
µάνων– ως ανθρώπων κατώτερης 
υποστάθµης; 
Από κοινού µε υποψήφιους διδά-
κτορες, µεταπτυχιακούς και προ-
πτυχιακούς φοιτητές, είχαµε την 
ευκαιρία να αναφερθούµε και στα 
θλιβερά γεγονότα της 15ης Μαρ-
τίου, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς 
για άλλη µία φορά την ύπαρξη των 
στερεοτύπων κατά των µουσουλµά-
νων, καθώς και τις εγγενείς στον 
σύγχρονο ∆υτικό πολιτισµό στρα-
τηγικές κυριαρχίας και καταπίεσης. 
Όλα αυτά σας τα αναφέρω, διότι 
πιστεύω ότι οι ακροδεξιές εκδηλώ-
σεις τροµοκρατικής βίας δέχονται 
την πλέον αποστοµοτική απάντηση 
όταν δηµιουργούµε τις προϋποθέ-
σεις και καλλιεργούµε κλίµα διαλό-

γου για την εκζήτηση της αλήθειας. 
Για όσους έχουν κληθεί να θερα-
πεύουν την επιστηµονική αλήθεια, 
µεταξύ των οποίων συγκαταλέγω 
και τον εαυτό µου, αυτό περνάει 
µέσα από την ενδελεχή και σοβαρή 
µελέτη των φαινοµένων που κατη-
γορούνται συλλήβδην ως πηγές και 
άντρα βίας, οπισθοδρόµησης και εν 
γένει κάθε κακού. Μελετάω χρόνια 
τώρα το Ισλάµ και ως Ελληνοαυ-
στραλός πανεπιστηµιακός νιώθω 
ιδιαίτερη ικανοποίηση µε την πρω-
τοβουλία που σας περιγράφω στο 
Πανεπιστήµιο του ∆υτικού Σύνδεϋ. 
Εύχοµαι κι άλλοι Ελληνοαυστρα-
λοί συνάδελφοι να εργαστούν ή 
να συνεχίσουν να εργάζονται προς 
την ίδια κατεύθυνση, γιατί –αν µη 
τι άλλο– αυτό µας τιµά ως ιστορία, 
κουλτούρα, παράδοση και συντονι-
σµένο κοινωνικό σώµα.

Ο καθηγητής Bryan Turner αναπτύσσει την κριτική του εναντίον του 
φαινοµένου του οριενταλισµού.

Ο καθηγητής Bryan Turner εν µέσω του δρος Βασίλη Αδραχτά και του 
επίκ. καθηγητή Milad Milani, συνδιοργανωτών του σεµιναρίου για το 
Ισλάµ 

Τµήµα των συµµετεχόντων στην πρώτη συνάντηση του σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο του ∆υτικού Σύδνεϋ




