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ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο.  

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΞΕΝΟΥ» ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 

Αθήνα, 15 – 16 Μαρτίου 2010 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010  

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: «Η έννοια του «ξένου» στην Ορθόδοξη Θεολογία» 

-  Εναρκτήριος χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Γενικής 
Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), 
μέλους της Ρωσικής Κρατικής Δούμα κ. Sergei Popov.  

- Κήρυξη έναρξης εργασιών από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. 
Φίλιππο Πετσάλνικο. 

- Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.  

- Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. κ. Αναστάσιο Νεράντζη, 
Βουλευτή Β΄ Πειραιά. 

- Χαιρετισμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας κ. Αλέξιο. 

- Χαιρετιστήρια μηνύματα.  

- Εισήγηση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο με θέμα: «Ξένος και αδελφός στην Ορθόδοξη 
παράδοση και ζωή».  

- Εισήγηση από τον κ. Στυλιανό – Άγγελο Παπαθεμελή, Πρόεδρο της 
Δημοκρατικής Αναγέννησης με θέμα: «Η έννοια του «ξένου» στην ορθόδοξη 
θεολογία και η σημερινή πραγματικότητα».  

- Εισήγηση από τον Δρα Θανάση Ν. Παπαθανασίου, Αρχισυντάκτη του 
περιοδικού «Σύναξη» με θέμα: «Ο ξένος που δέχομαι, ο ξένος που γίνομαι. 
Αναμέτρηση με τις έννοιες του ξένου». 

- Πέρας των εργασιών. 
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Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Το «ξένο» στον καιρό της παγκοσμιοποίησης και των νέων 
τεχνολογιών . 

- Εισήγηση από το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. 
Άγγελο Βότση, Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Δ.Σ.Ο. με θέμα: «Κύπρος: από τη συνύπαρξη στον διαμελισμό». 

- Εισήγηση από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Προκόπιο με θέμα: 
«Κοινωνική δράση της Εκκλησίας και ετερότητα». 

- Διάλειμμα 

- Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. Δρα Κώστα Μυγδάλη με θέμα: 
«Σύγχρονες  προκλήσεις και Ορθόδοξη παράδοση». 

- Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. καθ. Valery Alexeev με θέμα: «Το 
Εθνικό και Καθολικό (Γενικό) στην Ορθόδοξη αυτογνωσία».  

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η Ευρώπη της ετερότητας: ανεκτικότητα ή 
πολυπολιτισμικότητα;  

Στρογγυλό τραπέζι. Συντονιστής: Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β΄ 
Πειραιά.  

 Alexandr Burnosov, Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα. 

 Τηλέμαχος Χυτήρης, Βουλευτής Β΄ Αθηνών. 

 Fuad Kokaly, Μέλος του  Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. 

 Νίκη Παπαγεωργίου, Επ. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. . 

Λήξη των εργασιών . 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 
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Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

«Η έννοια του «ξένου στην Ορθόδοξη Θεολογία» 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ): Σάς καλωσορίζουμε στη διημερίδα μας και 
τον εναρκτήριο χαιρετισμό του Προέδρου της Συνέλευσης και μέλους της Ρωσικής 
Κρατικής Δούμα κ. Sergei Popov θα τον ανακοινώσει ο κ. Alexander Burnosov. 

A. BURNOSOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι! Εξ ονόματος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας σάς χαιρετίζω εγκάρδια στην εναρκτήρια συνεδρίαση του 
Διεθνούς Συνεδρίου «Η έννοια του ξένου στην ορθόδοξη παράδοση». 

 Σήμερα στον γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο μας, η διαφοροποίηση δικός μας – 
ξένος έγινε ένα σημαντικό, ακόμα και υπαρξιακό, συστατικό στοιχείο στο σύστημα 
ύπαρξης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Οι ορμητικές ολοκληρωτικές διαδικασίες 
της κοινωνικής εξέλιξης και η ενισχυμένη περιθωριοποίηση των σταθερών μορφών 
ταυτότητας θέτουν έντονα το πρόβλημα συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας μεταξύ 
άλλων και από την άποψη της ορθόδοξης θρησκευτικής παράδοσης.  

 Είμαι ειλικρινά πεπεισμένος ότι το υψηλό σας φόρουμ θα προσφέρει την άξια 
συμβολή του στην ενίσχυση της ενότητας των ορθόδοξων λαών, στη θεολογική και 
φιλοσοφική διερμήνευση των φαινομένων που έχουν τόσο σοβαρή στρατηγική 
προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας Ευρώπης όσο και σημαντικό 
εφαρμοσμένο πρακτικό νόημα.  

 Εύχομαι στα μέλη του Συνεδρίου καρποφόρα εργασία, περιεκτικές και 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις και καινούριες επιτυχίες στην ανάπτυξη της επιστημονικο-
θεωρητικής βάσης της διαφύλαξης και καθιέρωσης των παραδοσιακών πνευματικών 
αξιών μέσα στην κοινωνία.  

 Με εκτίμηση,  

Πρόεδρος της Διεθνούς Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Sergei Popov.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του και την απεύθυνση ενός 
χαιρετισμού ο Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Πετσάλνικος. Ειδοποίησε ότι κάτι έκτακτο 
συνέβη. Θα διαβάσει το μήνυμά του ο βουλευτής και πρώην Υπουργός ο κ. 
Τηλέμαχος Χυτήρης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.  

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου 
στη διημερίδα που διοργανώνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με θέμα «Η έννοια του «ξένου» στην 
Ορθόδοξη Παράδοση».  

Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου 
έγινε να κηρύξω την έναρξη της διημερίδας που διοργανώνει η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας με θέμα  «Η έννοια 
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του «ξένου» στην Ορθόδοξη Παράδοση». 

Λόγω έκτακτης υποχρέωσής μου στην Ολομέλεια καθίσταται αδύνατη η 
συμμετοχή μου στη διημερίδα, ωστόσο επιθυμώ να εκφράσω τα εξής: η συμβολή του 
διακοινοβουλευτικού αυτού οργάνου, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 
Βουλής των Ελλήνων εκ της ιδρύσεώς του το 1993 μέχρι σήμερα, υπήρξε άκρως 
αποτελεσματική στο να προωθεί τον ενοποιητικό ρόλο, που διαδραματίζει ο ορθόδοξος 
πολιτισμός στην Ανατολική Ευρώπη και στη σχέση της Ευρώπης με τους υπόλοιπους 
πολιτισμούς.  

Η συμβολή του οικουμενικού και ενωτικού πνεύματος της Ορθοδοξίας, ωστόσο, 
είναι εξίσου σημαντική, τόσο για την καταπολέμηση των ακραίων εθνικιστικών και 
θρησκευτικών αντιθέσεων, όσο και για την προστασία των θρησκευτικών και εθνικών 
μειονοτήτων.  

Έργο ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και την επίτευξη ειρήνης στην υφήλιο.  

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου η μακροχρόνια ανεργία, ο κοινωνικός 
και οικονομικός αποκλεισμός, το οργανωμένο έγκλημα και η φτώχεια τρομάζουν τις 
κοινωνίες της Ευρώπης και ευνοούν τις κάθε μορφής ρατσιστικές και ξενόφοβες 
αντιδράσεις σε βάρος των αλλοδαπών, η μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων 
τους αναδεικνύεται σε ζήτημα μείζονος σημασίας.  

 Η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και της μεροληψίας απέναντι στη 
διαφορετικότητα απαιτεί τη συντονισμένη δράση πολιτικών, κοινωνικών και 
θρησκευτικών φορέων όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου.  

 Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται σήμερα οι αρχές και οι 

αξίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με βάση αυτούς τους άξονες διαμορφώνεται η 
λειτουργία και η δράση του με πιο πρόσφατη την ψήφιση του σχεδίου νόμου «Σύγχρονες 
διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως 
διαμενόντων μεταναστών και άλλων ρυθμίσεων», την 11η του Μάρτη.  

 Νομοσχέδιο, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και δίνεται η δυνατότητα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 
περίπου 266.000 ομογενείς και αλλοδαπούς. 

 Θέλω, τέλος, να υπογραμμίσω ότι η τρέχουσα διημερίδα πέραν των επιμέρους 
θυμάτων που καλείται να αναδείξει, συντελεί και στο να καλλιεργεί τις επαφές 
κοινοβουλευτικών, πολιτικών, εκκλησιαστικών, ακαδημαϊκών και πνευματικών 
προσωπικοτήτων από τον διεθνή χώρο, οι οποίες επιτελούν ένα όχι και τόσο εμφανή 
αλλά πολύ ουσιαστικό ρόλο. Συμβάλλουν ενεργά στο παγκόσμιο διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.  

 Καλή επιτυχία. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστώ τον κ. Χυτήρη. Το μήνυμα του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών του κ. Ιερωνύμου θα αναγνώσει ο συντοπίτης μας 
Μητροπολίτης Κορωνείας ο κ. Παντελεήμων.  

κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Δεν θα αναγνώσω, θα μεταφέρω. «Ξένος ήμην και 
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συνηγάγετέ με». Σε αυτή τη φράση του Χριστού από την περικοπή της κρίσεως 
περιλαμβάνεται όλη η στάση της εκκλησίας απέναντι σε κάθε ξένο. Στο πρόσωπο 
κάθε ξένου η εκκλησία βλέπει την εικόνα του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό, γιατί 
εκείνος μάς βεβαίωσε «εφ΄ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των 
ελαχίστων, εμοί εποιήσατε». Ό,τι κάνατε σε αυτούς, το κάνατε σε εμένα, γι΄ αυτό η 
εκκλησία είναι αντίθετη σε κάθε μορφή ρατσισμού, μισαλλοδοξίας ή φανατισμού.  

 Αφού θέλει να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους από τη σχάση, το χωρισμό, τη 
διαίρεση στη σχέση. Από τον μονόλογο στο διάλογο. Από την επιβίωση στη 
συμβίωση.  

 Το έργο της εκκλησίας για τους ξένους είναι πολύ γνωστό και πιστεύω ότι οι 
εισηγητές θα αναφερθούν σε αυτό εκτενέστερα. Επίσης είναι γνωστή η ιδιαίτερη 
ευαισθησία που έχει γι΄ αυτό το θέμα ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν 
μπορούσε να είναι απόψε εδώ και τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, γι΄ αυτό και 
συγχαίρει και επευλογεί τους διοργανωτές αυτής της εκδηλώσεως και, ιδιαίτερα, τον 
κ. Αναστάσιο Νεράτζη, Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 
προτιμώ το Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, και εύχεται κάθε επιτυχία στις εργασίες αυτής 
της διημερίδας και γενικότερα στο έργο της Διακοινοβουλευτικής αυτής 
Συνελεύσεως Ορθοδοξίας. 

 Ακόμη μεταφέρω και σε όλους εσάς τους παρευρισκομένους τις πατρικές 
ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε και εμείς θερμά τον Άγιο Κορωνείας. Και τώρα το 
λόγο έχει ο επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας, ο βουλευτής κ. Άγγελος 
Βότσης, ο οποίος θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.  

Α. ΒΟΤΣΗΣ: Σεβασμιώτατε, κκ. Βουλευτές, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι. 
Είναι μεγάλη μου χαρά που σάς καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου ως Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ορθοδοξίας στη διημερίδα που διοργανώνει η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση με 
θέμα «Η έννοια του «ξένου» στην παράδοση της Ορθοδοξίας».  

 Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία έρχεται σε συμφωνία με την απόφαση της 
16ης Γενικής Συνέλευσης για περαιτέρω δραστηριοποίηση των Επιτροπών και 
αναβάθμιση του ρόλου τους, καθώς και με την ευαισθησία την οποία η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας πάντα επιδεικνύει σε παγκόσμια 
αλλά και επιμέρους προβλήματα. 

 Το θέμα που επέλεξε η Επιτροπή είναι μείζονος σημασίας στις μέρες μας, 
αφού η πολιτική αστάθεια σε πολλά σημεία του πλανήτη, σε συνδυασμό με το μαζικό 
πια φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης, φέρνουν τις σύγχρονες κοινωνίες 
αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις.  

 Αυτές τις προκλήσεις που δημιουργούνται εντός των κοινωνιών με ευάριθμες 
ομάδες ανθρώπων, διαφορετικής θρησκείας από την επικρατούσα στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον, και με τις ανάγκες που προκύπτουν για την ομαλότερη δυνατή 
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συνύπαρξη των διαφορετικών αυτών στοιχείων. 

 Ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι καθήκον κάθε κράτους και των 
πολιτών του, καθώς και η μεγαλύτερη ανάγκη επαγρύπνησης για την εφαρμογή και 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που προκύπτει ως αναγκαιότητα υπό το 
φως τέτοιων μαζικών μετακινήσεων.  

 Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
προς τον κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, αν ο κ. Χυτήρης θα ήθελα να τα μεταφέρει, για την 
εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και να τον 
ευχαριστήσω για την εγκάρδια υποδοχή και ζεστή φιλοξενία, καθώς και τη στήριξη 
στο σημερινό εγχείρημα της Συνέλευσής μας, όπως βέβαια και για τις γενικότερες 
δραστηριότητές της.  

 Επιτρέψτε μου, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους για την εδώ 
παρουσία τους και, ιδιαίτερα, τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι 
με τις παρεμβάσεις τους θα εμπλουτίσουν τον προβληματισμό και την ανταλλαγή 
θέσεων και απόψεων που ανοίγει η παρούσα διημερίδα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας για ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα.  

 Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διημερίδα μέσα από ένα δημιουργικό και 
εποικοδομητικό διάλογο.  

 Σάς ευχαριστώ.  

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Η σειρά μου τώρα, είναι ο προτελευταίος χαιρετισμός, θα 
ακολουθήσει του Μητροπολίτη Νικαίας.  

 Είναι εξαιρετική τιμή και χαρά για μάς να φιλοξενούμε και μάλιστα στα 
εγκαίνια αυτής της αιθούσης τον Πρόεδρο της Βουλής και πολύτιμο φίλο τον κ. 
Δημήτρη Σιούφα που μάς κάνει την τιμή να είναι εδώ. Την εκλεκτή χωρία των 
σεπτών επισκόπων του Αρμενίου Προκαθημένου των εν Ελλάδι Αρμενίων, του Αγίου 
Κορωνείας και φυσικά του επιχώριου Μητροπολίτη μας του κ. Αλεξίου, καθώς και 
μελών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μελών σημερινών αλλά και μελών 
διατελεσάντων, καθώς και από το Κοινοβούλιο της Ρωσίας και από το Κοινοβούλιο 
της Κύπρου.  

 Για όλους αυτούς τους λόγους αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Θέλω 
να επικεντρώσω το χαιρετισμό μου σε τρία σημεία, τα οποία τα θεωρώ κρίσιμα και 
χρήσιμα. Ποιοι είμαστε εμείς. Τι θα πει Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας; 
Μήπως είναι καμιά εκκλησιαστική ή παρεκκλησιαστική οργάνωση; Αναμφισβήτητα 
όχι.  

 Μήπως είναι καμία θρησκευτική ή παραθρησκευτική οργάνωση; Επίσης όχι. 
Μήπως είμαστε ιεροκήρυκες; Αυτό το χάρισμα το έχουν ορισμένοι. Κάποιον τον 
είδατε και πέρασε και προηγουμένως από εδώ. Δεν είμαστε λοιπόν ιεροκήρυκες. 
Μήπως είμαστε θεολόγοι; Ούτε και θεολόγοι είμαστε. Τότε τι είμαστε; Ούτε 
ιεροκήρυκες, ούτε ιεραπόστολοι. Μήπως είμαστε θρησκόληπτοι; Οπωσδήποτε, όχι. 
Είμαστε, όμως, θρησκευόμενοι. Είμαστε θρησκευόμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί και η 
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παρουσία μου εδώ είναι  μια επιπλέον ομολογία πίστεως.  

 Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της Συνέλευσης, τι κάνουμε εμείς; Η βασική 
σκέψη ξεκίνησε από μια ψηλάφηση, η οποία είναι σημαντική. Στο υπέδαφος της 
χριστιανικής, της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας και πίστεως υπάρχουν 
«αλατόμητα» πετρώματα. Υπάρχει η ειρήνη, υπάρχει η αγάπη. Υπάρχει η δικαιοσύνη. 
Υπάρχει η συμπάθεια προς τον άνθρωπο, η βοήθεια, η ελεημοσύνη.  

 Εάν αυτά τα πετρώματα τα πολύτιμα εξορυχθούν, τότε είναι βέβαιο ότι θα 
μπορεί με τη χρήση αυτών να ανοικοδομηθεί σταθερότερα το οικοδόμημα το 
κοινωνικό, το παγκόσμιο.  

 Δεν είμαστε ρομαντικοί, δεν είμαστε αιθεροβάμονες, ξέρουμε το πόσο 
συμφεροντολογική είναι η δομή της σημερινής κοινωνίας, ξέρουμε ότι υπάρχουν 
δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, ξέρουμε ότι περισσεύει η στυγνότητα και ξέρουμε 
ότι λείπει ο ανθρωπισμός.  

 Αυτά όλα, όμως, είναι για να μας κάνουν να πολεμήσουμε, δεν είναι για να 
μας κάνουν να εγκαταλείψουμε και να καταθέσουμε τα όπλα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η 
συνέλευση η ορθόδοξη, έτσι πορεύεται, την ώρα που σάς μιλώ 23 μέλη, 23 κράτη 
μετέχουν σε αυτή τη Συνέλευση, γιατί έχουν ορθοδόξους βουλευτές.  

 Εμείς δεν ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η κρατούσα θρησκεία. Εμείς 
ψάχνουμε να βρούμε, εάν υπάρχουν ορθόδοξοι βουλευτές στα Κοινοβούλια.  

 Με πολύ χαρά προ 10 ημερών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 4 ορθόδοξοι 
βουλευτές στη Φινλανδία και επανενεργοποιήθηκε η συμμετοχή της Φινλανδίας σε 
αυτή τη Συνέλευση. Και μάς απομένουν επαφές με το Αφρικανικό Συμβούλιο, με την 
Αιθιοπία.  

 Η δε επόμενη Γενική Συνέλευση, τον Ιούνιο, θα γίνει στην Αρμενία. Εδώ 
υπάρχει μια ακμάζουσα αρμενική κοινότητα, η οποία διατηρεί ακέραιο και το 
θρησκευτικό της φρόνημα και είναι πολύ χαρά μας που και σήμερα εκπροσωπείται 
από την παροικία αλλά και επευλογείται από τον Αρχιεπίσκοπο των Αρμενίων.  

 Αυτοί, λοιπόν, είμαστε και αυτό πράττουμε.   

 Δεύτερον. Γιατί αυτό το θέμα. Αυτή την εποχή το ξένο δεν είναι σώνει και 
καλά το αλλοδαπό. Ξένο…, είναι λίγες φορές που η ελληνική γλώσσα δεν 
κυριολεκτεί. Οι Λατίνοι, Άγιε Κορωνείας εσείς που τα κυνηγάτε αυτά, το λένε 
«aliut». Εμείς ψάχνουμε την ετερότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι κανείς 
διαφορετικός, όχι κατ’ ανάγκη αλλοδαπός, υπάρχουν και οι ημεδαποί διαφορετικοί.  

 Εμείς εξετάζουμε τη διαφορετικότητα με άλλα λόγια, αυτό είναι το ξένο. Σε 
μια εποχή όπου οι ξένοι και τα ξένα είναι πολλοί, σε μια εποχή όπου γίνονται 
απόπειρες, θα έλεγα ότι πολλές φορές και απρόσφορες για να προσεγγίσουμε αυτό το 
ξένο. Σε μια εποχή που τελικά αναζητούμε το δίκαιο της υπομονής και της ανοχής, 
γιατί αυτό είναι το ξένο, αυτή είναι η βαθιά κατάφαση της Δημοκρατίας, αυτή είναι η 
βαθύτερη προσέγγιση του Χριστιανισμού, η ανοχή στην ετερότητα. Χωρίς να 
απαλλοτριώνει κανείς τις απόψεις του και τις θέσεις του, τις οποιεσδήποτε και εφ΄ 
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οιοδήποτε τομέα.  

 Άρα, λοιπόν, διαλέξαμε σαν αντικείμενο αυτής εδώ της διημερίδας το ξένο 
στην ορθόδοξη πίστη, ακριβώς, γιατί είναι επίκαιρο και μια επικαιρότητα που δεν 
χρειάζεται κανείς να έχει χάρισμα προφητείας για να μαντέψει ότι θα είναι από εδώ 
και πέρα στην πρώτη γραμμή. 

 Και τέλος, γιατί εδώ σε αυτό τον τόπο. Αυτός ο τόπος, και δεν εννοώ το 
συγκεκριμένο μόνο σημείο, εννοώ το Δήμο της Νίκαιας, έχει νιώσει το ξένο και 
μάλιστα το έχει νιώσει από μια πλευρά όχι ευχάριστη. Μην ξεχνάτε ότι η Νίκαια 
υπήρξε ο μεγαλύτερος υποδοχέας Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία μετά τη 
Θεσσαλονίκη.  

 Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στοιβάχτηκαν εδώ, πετάχτηκαν στην 
κυριολεξία και μην νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν αποδεκτοί με τις αγκάλες 
ανοιγμένες.  

 Οι γηγενείς τους έλεγαν «πρόσφιγγες», η σφήκα, τους πρόσφυγες Στέλιο τους 
έλεγαν «πρόσφιγγες». Νιώσαμε, λοιπόν, στο πετσί μας, εγώ κατάγομαι και από τους 
δύο γονείς μου από την Μικρά Ασία και σεμνύνομαι γι΄ αυτό, νιώσαμε εμείς αλλά και 
ολόκληρη η κοινωνία, η οποία εκκολάφτηκε και διαμορφώθηκε και παγιώθηκε στο 
πετσί μας, τι σημαίνει το ξένο και εμείς δεν ήμασταν ξένοι.  

 Μιλάγαμε την ίδια γλώσσα, είχαμε την ίδια αφετηρία, είμαστε κατευθείαν 
απόγονοι των Ιώνων και, όμως, μάς είπαν τουρκόσπορους και πρόσφιγγες και ο 
χώρος και ο χρόνος και το αντικείμενο ταιριάζουν σε αυτήν εδώ την εκδήλωση και γι΄ 
αυτό επιτρέψτε μου να καταθέσω τη συγκίνησή μου.  

 Θέλω για να μην μακρηγορώ, σκεφτείτε τώρα να με παρακολουθεί ο 
Πρόεδρος της Βουλής να έχω προεδρεύσει δίπλα από τον Πρόεδρο της Βουλής επί 2 
και κάτι χρόνια και να μου χτυπήσει το κουδούνι να μου πει τελείωνε.  

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία αποτελεί τον ένα 
πυλώνα αυτής της Συνελεύσεως. Ο άλλος πυλώνας είναι η ρωσική Δούμα, η ρωσική 
Βουλή.  

 Θέλω να ευχαριστήσω διαχρονικά τους Προέδρους που πέρασαν από τη 
Βουλή των Ελλήνων και οι οποίοι στήριξαν αυτή την κίνηση με μια συγκινητική 
πράγματι προθυμία και τον Απόστολο Κακλαμάνη και την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, 
κατ’ εξοχήν τον και εδώ παριστάμενο Δημήτρη Σιούφα αλλά και τον κ. Πετσάλνικο, 
ο οποίος πραγματικά ευθύς αμέσως εξήντλησε την αγάπη και το ενδιαφέρον του γι΄ 
αυτή την κίνηση.  

 Επομένως, εκείνο που απομένει είναι όσοι μπορούμε γιατί ξέρω ότι είμαστε 
πάρα πολύ φορτωμένοι να παρακολουθήσουμε τις εργασίες αυτής της διημερίδας. 
Εμείς θα τυπώσουμε και τα συμπεράσματα, θα τυπώσουμε και τις ομιλίες, γιατί 
αποτελούν καταθέσεις, καταθέσεις ψυχής, καταθέσεις γνώσεως αλλά και καταθέσεις 
εμπειριών.  

 Κάτω από αυτές τις ψηλαφήσεις και τις προσεγγίσεις, για μια ακόμη φορά 
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θέλω να δεχτείτε τις θερμές ευχαριστίες μου και να παρακαλέσω τον Μητροπολίτη 
Νικαίας, τον τοπικό Μητροπολίτη, τον δικό μας Μητροπολίτη να μάς απευθύνει και 
εκείνος το χαιρετισμό για να κλείσει αυτό το μέρος και να μπούμε στη συνέχεια στο 
κυρίως πρόγραμμα.   

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ κ. ΑΛΕΞΙΟΣ: Σεβασμιώτατε Άγιε Κορωνείας, 
εκπρόσωπε του σεπτού Προκαθημένου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Σεβασμιώτατε της Αδελφής Αρμενικής Εκκλησίας, 
εντιμότατε κ. Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κ. εκπρόσωποι, κ. Πρόεδρε, αγαπητέ μου Τάσο 
Νεράντζη, Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι.  

 Η έννοια του ξένου στην ορθόδοξη παράδοσή μας, «δεύτε οι ευλογημένοι του 
Πατρός μου» είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, «ξένος ήμην και συνηγάγετέ με». Ο 
Κύριος και Θεός μας Ιησούς ταυτίζεται με τον ξένον, μακαρίζοντας όσους 
φιλοξενούν τους ξένους.  

 Από της ελεύσεώς του στη γη βίωσε τη μοναξιά. Αρχικά, «ουκ ην τόπος εν τω 
καταλύματι». Δεν υπήρχε τόπος, ούτε να γεννηθεί. Και στη δημόσια δράση του ήταν 
καθημερινά διωκόμενος.  

 Παράλληλα, και από την ομηρική εποχή η έννοια του ξένου συνέπιπτε με 
εκείνη του φιλοξενουμένου και ο επικεφαλής του αρχαίου δωδεκαθέου έφερε το 
όνομα Ξένιος Ζευς. Το Ιερό Ευαγγέλιο διαδόθηκε σε όλη την Οικουμένη. Ο κάθε 
Απόστολος ήταν «ξένος» ανάμεσα σε αγνώστους ανθρώπους και είναι 
χαρακτηριστικές οι σχετικές αναφορές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. 

 Συνεπώς, εξαρχής η έννοια του ξένου ήταν εκείνη του ανθρώπου που βρέθηκε 
μόνος κάπου και χρειάζεται βοήθεια, η οποία στον αρχαίο κόσμο προέκυπτε από τις 
γενικές αξίες του ανθρωπισμού και με το Ιερό Ευαγγέλιο γίνεται σύμφυτη με την 
ιδιότητα του πιστού.  

 Στη λεκάνη της Μεσογείου κατά τους αρχαίους χρόνους διαμορφώθηκε μια 
διάκριση, εκείνη του Έλληνα και του Βαρβάρου. Το χωρίο «πας μη Έλλην, 
Βάρβαρος» ίσως να μην ανήκει στην αρχαία γραμματεία, πάντως εξέφραζε μια 
πραγματικότητα.  

 Με το κήρυγμα η διάκριση εστιάστηκε μεταξύ πιστού και ειδωλολάτρη με 
ανοχή από μέρους των Χριστιανών και θανατικό διωγμό από την πλευρά των εθνικών 
ειδωλολατρών.  

 Ακολούθησε μακρά χιλιετής περίοδος στην οποία το Βυζαντινό Κράτος 
ενσωματώνει έθνη και φυλές χωρίς διάκριση. Οι όμαιμοι και σύναιμοι Χριστού δεν 
ξεχωρίζουν, με την επικράτηση των Οθωμανών προβάλει η αντιπαλότητα του 
Ευαγγελίου με το Κοράνιο, με θύματα βέβαια τους νεομάρτυρες που δέονταν και 
υπέρ των δημίων τους.  

 Το ξύπνημα του εθνικισμού στις αρχές του 19ου αιώνα δημιουργεί νέα 
δεδομένα, οπωσδήποτε όχι ευχάριστα, για την πορεία του κόσμου. Η Εκκλησία 
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παρακολουθεί τις σχετικές κινήσεις και δέεται για το σύνθετο ποίμνιό της αλλά, όταν 
διαπιστώνει έξαρση, δεν διστάζει να καταδικάσει συνοδικώς το 1872 τις φυλετικές 
διακρίσεις.  

 Ο εθνοφυλετισμός θεωρείται ως αίρεση για την Εκκλησία που δεν καινοτομεί 
αλλά, απλώς, επεκτείνει το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ 
Έλλην». Η Αγία μας Εκκλησία έχει στο αγιολόγιό της πρόσωπα απ΄ όλες τις φυλές 
της γης, Γαλάτες, Ισπανούς, Γότθους, Φράγκους, Ιλλυριούς και  άλλους από τον 
πρώτο Χριστιανισμό.  

 Περισσοτέρους από την αιματοποτισμένη ιστορική συνέχεια. Τις χρηστές 
σελίδες των συναξαρίων μας κοσμούν Ρώσοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι άγιοι. 
Ακόμη έχουμε Κινέζους, Ινδούς και Εσκιμώους αγίους και, βέβαια, ανέκαθεν τους 
Σύριους και τους Αιθίοπες. Έχουμε Αλβανούς ακόμη και Τούρκους αγίους και 
πολλούς άλλους από όλη τη γη.  

 Και είναι στην ουράνια πατρίδα και εμείς εδώ, οδοιπόροι προς τα άνω, 
συνυπάρχουμε ειρηνικά με όλους τους λαούς της γης, ανεξάρτητα από τοπικά 
γλωσσικά, πολιτισμικά ή άλλα στοιχεία. Αγαπάμε πάντα και τους αλλοθρήσκους και 
οι κατά καιρούς εκδηλώσεις φανατισμού είναι ξένα στοιχεία προς την Ορθόδοξη 
Εκκλησία.  

 Η Εκκλησίας της Ελλάδος αγκαλιάζει στοργικά όλους τους ανθρώπους. Εμείς 
ως τοπική εκκλησία συντηρούμε σε εβδομαδιαία βάση πάνω από 200 οικογένειες 
χωρίς διακρίσεις. Στα συσσίτιά μας σε 11 ναούς της μητροπολιτικής μας περιφερείας 
από το Πέραμα, το Κερατσίνι, την Νίκαια, τον Κορυδαλλό, την Αγία Βαρβάρα το 
Αιγάλεω και το Χαϊδάρι προσφέρονται καθημερινώς 1.200 μερίδες φαγητού σε όλους 
αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Φροντίζουμε, επίσης, τους 
φυλακισμένους και τους ασθενείς ανεξαρτήτως από καταγωγή ή θρησκεία.  

 Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, σε μια καινούρια εποχή μεγάλου ανακατέματος 
των λαών και των πολιτισμών. Καθημερινά, ολοένα και περισσότερο θα έρχονται 
πλάι μας άνθρωποι άγνωστοι και διαφορετικοί. Είμαστε όλοι τέκνα του ίδιου πατέρα, 
δημιουργήματα του ίδιου Θεού. Είμαστε αδέλφια.  

 Σε λίγες μέρες θα ακούσουμε την Μεγάλη Παρασκευή ένα καταπληκτικό 
τροπάριο. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας λέγει στον Πιλάτο «Δος μοι τούτον τον ξένον, 
ον ομόφυλοι μισούντες θανατούσιν», δώσε μου αυτό τον ξένο που μισούν οι 
ομοεθνείς του και τον σκοτώνουν. 

 Ξένος ο Ιησούς στη γη, ξένοι και παρεπίδημοι και οι Χριστανοί στον κόσμο. 
Ο κάθε ξένος σε τούτη τη γη είναι αδελφός μας. Άλλη έννοια δεν μπορεί να έχει η 
λέξη για τον αληθινό πιστό.  

 Ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο Νικαίας και, προτού 
εισέλθουμε στις κυρίως ομιλίες, θα πρέπει να επισημάνω για λόγους τάξεως ότι πολύ 
θετική συμβολή, εξαιρετικά θετική συμβολή στη διοργάνωση και στη διεκπεραίωση 
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όλων των εργασιών, που απαιτείται για να στηθεί αυτή η διημερίδα, είχαν η 
Γραμματεία μας των υπαλλήλων και, κυρίως, ο Σύμβουλός μας ο κ. Κώστας 
Μυγδάλης, ένα επικίνδυνο κράμα, τεχνοκράτης, είναι αρχιτέκτονας και διδάκτωρ 
θεολογίας. Τα έχει καταφέρει και τα έχει παντρέψει κ. Χυτήρη από ό,τι γνωρίζεις.  

 Επομένως, εδώ τελειώνει το τυπικό κομμάτι της εκδηλώσεως και θα 
αρχίσουμε με τις εισηγήσεις.  

 Αρχίζουμε με τον κ. Παπαθεμελή.  

ΣΤ.–Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σεβασμιώτατε Κορωνείας, εκπρόσωπε του 
Μακαριωτάτου, Σεβασμιώτατε Νικαίας, κ. Βουλευτές, κ. Γενικέ Γραμματεύ της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, κυρίες και κύριοι νομίζω ότι ο 
Άγιος Νικαίας έθεσε τας χείρας εις τους τύπους των ήλων του υπό συζήτηση ή υπό 
διερεύνηση θέματος και μάς ετόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο ξένος είναι τελικά ο 
Κύριος και ο Σωτήρας μας, ανήκουμε σε μια Εκκλησία, η οποία θεωρεί αίρεση τον 
εθνοφυλετισμό και σε κάθε περίπτωση εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε καθήκον να 
είμαστε φιλόξενοι, φίλοι δηλαδή των ξένων.  

 Τα πράγματα, βέβαια, στην ουσία είναι πολύπλοκα και πολυσύνθετα στις 
σύγχρονες κοινωνίες, κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονα στοιχεία 
αδικιών, πολέμων, κατατρεγμών, διώξεων των ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι 
μετακινούνται από τον λεγόμενο τρίτο και κυρίως τον τέταρτο κόσμο, μετακινούνται 
προς χώρες άλλες, οι οποίες φαντάζουν γι΄ αυτούς η Γη της Επαγγελίας, για να 
μπορούν να βρουν μια καλύτερη μοίρα για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους.  

 Πολλοί σε αυτή την πορεία – Γολγοθά την οποία κάνουν, βρίσκουν τον 
θάνατο. Παριστάμεθα μάρτυρες ή, τουλάχιστον, πληροφορούμεθα καθημερινά 
τραγικά συμβάντα.  

 Εμείς πιστεύουμε σε μια κοινωνία, η οποία είναι κοινωνία ετεροτήτων. Η 
έννοια του πλησίον με την εντολή «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» είναι μια 
δομική έννοια στην ορθόδοξη παράδοση και πίστη.  

 Είμαστε ως Ελλάδα στον ευρύτερο ευρωενωσιακό χώρο, είμαστε εν πάση 
περιπτώσει ως Διακοινοβουλευτική της Ορθοδοξίας κατά βάση σε κράτη που 
εντάσσονται στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποπειραθεί αρκετές φορές να συνθέσει έναν 
κώδικα συμπεριφοράς απέναντι των ξένων, απέναντι του φαινομένου που ονομάζεται 
μετανάστευση. Από το 2008, ιδίως, υπάρχει το γνωστό ψήφισμα της Ευρωβουλής 
συνέπεια της πρότασης της ΚΟΜΙΣΙΟΝ. Δεν έχει βρει η Ευρώπη τη συνείδησή της 
και την αληθινή της ταυτότητα σε αυτό το πρόβλημα ακόμη σήμερα, μπορεί να πει 
κανείς.  

 Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι μετακινήσεις οι πληθυσμιακές δημιουργούν 
τεράστια προβλήματα στις χώρες υποδοχής και, βεβαίως, υπάρχουν χώρες υποδοχής 
όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία ή η Βρετανία, μεγάλες χώρες πληθυσμιακά, 
82.000.000 η Γερμανία, 62.000.000 η Γαλλία άλλα τόσα εκατομμύρια η Βρετανία.  
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 Η βρετανική κυβέρνηση των εργατικών από το 2000 μέχρι και τώρα σχεδόν 
εφάρμοσε μια πολιτική ανοίγματος στους ξένους και δέχθηκε περί τα 3.000.000 
μεταναστών. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν επικρίνει έντονα και με σοβαρά 
επιχειρήματα αυτές τις επιλογές της βρετανικής κυβέρνησης ότι έγιναν επί ειδικού 
σκοπού να δημιουργήσουν μια κατάσταση για το αντίπαλο κυρίως κόμμα, μια μαζική 
μετανάστευση η οποία, όπως λέει ένας Βρετανός πολιτικός, δεν ήταν ένας κακός 
χειρισμός αλλά ήταν μια συνομωσία 3.000.000 ξένων, που εισέβαλαν, κατά τη 
διατύπωσή του, για κυνικούς πολιτικούς λόγους καλυμμένους με πανούργα 
οικονομικά καμουφλάζ.  

 Το πρόβλημα το οποίο τίθεται με οξύτητα είναι γιατί αυτές οι μετακινήσεις, 
γιατί οι μεταναστεύσεις των λαών ή οι μεταναστεύσεις των ανθρώπων, η αναζήτηση 
των γενεσιουργών αιτίων αυτής της μετακίνησης είναι ένα καθήκον, το οποίο 
βαραίνει τη Διεθνή Κοινότητα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και κάθε διεθνή συλλογικότητα.  

 Η Ευρώπη έχει οξύ δημογραφικό πρόβλημα και, όπως έλεγε προ καιρού ο 
αρμόδιος Επίτροπος, μπαίνουν στις ευρωπαϊκές χώρες ετησίως κατά μέσο όρο από 
1,5 έως 2.000.000 μετανάστες. Όχι κατ’ ανάγκη νόμιμοι. Υπολογίζεται ότι με τη 
σημερινή εισροή ξένων και με τον σημερινό δείκτη γεννητικότητας στις ευρωπαϊκές 
χώρες, στις ευρωενωσιακές χώρες, το 2060 θα υπάρχει ένα κενό στην Ευρώπη μείον 
60.000.000 πολιτών. 

 Το ζήτημα είναι ότι οι χώρες, ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια, αρχίζουν να 
αμύνονται απέναντι σε αυτά τα κύματα τα μεταναστευτικά. Υπάρχουν πληθυσμιακές 
μετακινήσεις ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν μια πολιτισμική όσμωση με τις χώρες 
υποδοχής. Είναι δύσκολη έως αδύνατη η ενσωμάτωσή τους, πολύ περισσότερο η 
αφομοίωσή τους, σε αυτές τις χώρες και δημιουργούνται τρομακτικά προβλήματα 
ισορροπιών. 

 Οι χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση 
σκληραίνοντας τους όρους εισόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά καιρούς έβγαλε 
κάποια προγράμματα τα οποία δεν υπήρξαν τα αποτελεσματικότερα και σοβαρότερα 
αλλά σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα αυτά, φερ’ ειπείν της αστυνόμευσης, για 
παράδειγμα η FRONTEX είναι μια ευρωενωσιακή υπηρεσία, η οποία διαθέτει κάποια 
ελικόπτερα, διαθέτει ελικόπτερα τα οποία πετούν κατά μήκος των ελληνοτουρκικών 
θαλασσίων συνόρων, αρκούνται στο να επισημάνουν ορισμένες πραγματικότητες.  

 Δηλαδή, σήμερα η Τουρκία είναι μια χώρα μετάβασης προς τη Δύση, η 
μετάβαση προς την Ευρώπη. Η μετάβαση αυτή έχει σαν πρώτο στόχο την Ελλάδα, 
καθώς μεγάλες ομάδες Αφροασιατών μουσουλμάνων μετακινούνται οργανωμένα 
συνήθως από  ιδιώτες δουλεμπόρους Τούρκους και πάντως με την ανοχή και την 
κάλυψη της Τουρκικής Κυβερνήσεως, και κατευθύνονται κυρίως από τα θαλάσσια 
σύνορα προς την Ελλάδα. Σε μεγάλο βαθμό οι ελληνικές λιμενικές αρχές έχουν 
μετατραπεί σε υπηρεσίες διάσωσης, διότι συνήθως φορτώνονται οι δυστυχισμένοι 
αυτοί άνθρωποι σε σαπιοκάραβα, σε φουσκωτά ή σε άλλα εύθραυστα, ευάλωτα 
σκάφη αλλά αντιλαμβάνονται όλοι ότι, εάν μεν συλληφθούν σώοι και αβλαβείς στο 
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σκάφος, το σκάφος θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στην αφετηρία του, γι΄ αυτό κατά 
κανόνα είτε τα σκάφη αυτά βουλιάζουν λόγω παλαιότητας και ελαττωμάτων μόνα 
τους, είτε τα βουλιάζουν οι ίδιοι οι δουλέμποροι ή τα θύματα των δουλεμπόρων, για 
να μπορούν να περισυλλεγούν στη συνέχεια από τις ελληνικές αρχές.  

 Υπάρχει μια συμφωνία, ένα πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το 
οποίο υποτίθεται έχει τεθεί σε ισχύ από το 2002 για επαναπατρισμό ή 
επαναπροώθηση αυτών οι οποίοι συλλαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές είτε στον 
Έβρο είτε στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.  

 Από την Τουρκία τουλάχιστον αυτά τα χρόνια έχουν έρθει και έχουν 
συλληφθεί 23.500 άνθρωποι με αυτή τη διαδικασία-απόπειρα  λαθραίας διέλευσης 
των Ελληνικών συνόρων. Έχουν παραληφθεί μόνο 1.500 από την Τουρκία και δεν 
είναι βέβαιο ότι αυτοί οι 1.500 έχουν μείνει ή δεν έχουν επιστρέψει πίσω στην 
Ελλάδα.  

 Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και, άσχετα με τις πεποιθήσεις του λαού της, 
οι οποίες είναι οι παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού, των μεγάλων αξιών ζωής 
που ο λαός μας έχει υιοθετήσει, έχει βιώσει και έχει προαγάγει στους αιώνες της 
ιστορίας, το μέγεθος της χώρας είναι πολύ μικρό. Μια χώρα 10.000.000 σήμερα έχει 
στα σύνορά της επισήμως 750.000, ανεπισήμως τουλάχιστον υπερδιπλάσιους, ξένους.  

 Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα μειονέκτημα ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε 
μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, δεν καταπιαστήκαμε ποτέ για να 
πούμε στο τέλος πόσους ξένους αντέχουμε, σε πόσους ξένους μπορούμε να δώσουμε 
δουλειά, πόσους ξένους εν πάση περιπτώσει μπορούμε να ενσωματώσουμε.  

 Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Δεν έχει μια 
ουσιαστική βοήθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και η Ελλάδα αποτελεί 
ένα μακρύ νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες χώρες και 
αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα. Μέχρι πριν από 5-6 χρόνια οι ξένοι 
που έρχονταν στην Ελλάδα, κυρίως προέρχονταν από όμορες χώρες.  

 Μερικοί από αυτούς πηγαινοέρχονταν στις πατρίδες τους. Τώρα, τα τελευταία 
5-6 χρόνια, υπάρχουν μεγάλα κύματα Αφροασιατών μουσουλμάνων, τα οποία 
κατακλύζουν αυτή τη χώρα. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο περίπλοκο για τη 
χώρα, η οποία εκτός των άλλων αντικειμενικών ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζει 
έχει και ένα οξύ πρόβλημα εθνικής ασφάλειας.  

 Είναι γεγονός, και έχει αποδειχθεί, ότι η περιβόητη νέα τάξη πραγμάτων, 
δηλαδή η παγκοσμιοποίηση αυτού του αχαλίνωτου καπιταλισμού είναι αυτή η οποία 
προωθεί αυτές τις μετακινήσεις, διότι αποσκοπεί στην κατάργηση της εθνικής 
κυριαρχίας ως ιδέας, στοχεύει στη διάλυση του έθνους κράτους, θέλει να αποδομήσει 
με εθνομηδενιστικές απόψεις, τις οποίες προωθεί, την έννοια του έθνους κράτους, 
διότι το έθνος κράτος είναι μια συμπαγής ενότητα, η οποία μπορεί να αμυνθεί.  

 Οι πολίτες ενός έθνους κράτους διέπονται από μια ισχυρή αίσθηση 
ταυτότητας, ισχυρή αίσθηση του ανήκειν που τους δίνει και τη δυνατότητα να 
αμύνονται εναντίον ποικίλων μορφών κακού, ανάμεσα στις οποίες βέβαια 
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αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή την περίοδο είναι και οι διάφορες χρηματοπιστωτικές 
φούσκες, οι οποίες έχουν κυριαρχήσει στην Δύση, ξεκινώντας από την Αμερική και 
προωθούμενες στις καθ’ ημάς περιοχές, και οι οποίες ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό 
που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι «ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία».  

 Αυτή η αίσθηση του ανήκειν έχει μια μακρά παράδοση στον Ιστορικό 
Ελληνισμό. Ο Ηρόδοτος είχε αποσαφηνίσει ότι το όμαιμο, το ομόγλωσσο, το 
ομόθρησκο και το ομότροπο είναι τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την ταυτότητα 
ενός λαού, ενός έθνους, μιας πατρίδας.  

 Λίγο αργότερα ο Ισοκράτης, με την αποκαλούμενη στην επιστήμη 
υποκειμενική θεωρία διεύρυνε αυτά τα αντικειμενικά στοιχεία, που επεσήμανε ο 
Ηρόδοτος, θεωρώντας και ονομάζοντας τα στον περίφημο πανηγυρικό του τον οποίο 
εξεφώνησε το 386 π.Χ., έναν λόγο που επεξεργάστηκε ο ρήτωρ επί 8 ολόκληρα 
χρόνια για να θελήσει να αποφασίσει να τον εκφωνήσει. Εκεί λέει: «Έλληνας 
καλείσθαι τους της ημετέρας παιδεύσεως μετέχοντας», που σημαίνει ότι η ημετέρα 
παίδευση, δηλαδή το σύνολο των αξιών ζωής δημιουργεί, διευρύνει, ενσωματώνει και 
αφομοιώνει λαούς.  

 Το καθήκον, βεβαίως, είναι έτσι όπως εντονότατα το ορίζει το Ευαγγέλιο του 
Θεού αλλά από εκεί και πέρα τα επιμέρους πρακτικά προβλήματα είναι πολύπλοκα 
και εκείνο το οποίο, νομίζω, ότι θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει σαν 
συμπέρασμα αυτών των σκέψεων είναι ότι έχει τεράστια σημασία και η διεθνής 
Διακοινοβουλευτική των Ορθοδόξων αλλά και κάθε συλλογική έκφραση σε αυτό τον 
κόσμο, όλοι θα πρέπει να σκύψουν με αίσθημα ευθύνης στα γενεσιουργά αίτια αυτού 
του φαινομένου, του μεταναστευτικού φαινομένου, του φαινομένου το οποίο 
υποχρεώνει λαούς που οι ίδιοι δεν μπορούν να ζήσουν για αντικειμενικούς λόγους 
στον τόπο τους, να μετακινούνται. (πόλεμοι, κακουχίες, πείνες, καταστροφές φυσικές, 
οι οποίες έχουν εξαγγελθεί κιόλας με τις κλιματικές, ραγδαίες κλιματικές αλλαγές 
στον κόσμο). Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να κάνει η συντονισμένη Διεθνής 
Κοινότητα είναι να σκύψει στα γενεσιουργά αίτια και να δώσει λύσεις στα 
επισιτιστικά και τα άλλα προβλήματα ζωής ατομικής και κοινωνικής στους τόπους 
που οι άνθρωποι έχουν γεννηθεί, που αντιμετωπίζουν στις ίδιες τις πατρίδες τους και 
αυτό νομίζω πρέπει να είναι το βασικό μας μήνυμα.  

 Ευχαριστώ.             

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Παπαθεμελή. Θέλω να τονίσω ότι ο κ. 
Παπαθεμελής υπήρξε επί σειρά ετών Βουλευτής και Υπουργός, είναι Πρόεδρος 
σήμερα της Δημοκρατικής Αναγέννησης και υπήρξε επί μακρά σειρά ετών, επίσης, 
Γενικός Γραμματέας της Συνελεύσεως αυτής της δικής μας.  

 Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο εισηγητή για απόψε τον κ. Παπαθανασίου, 
θα ήθελα να επισημάνω ότι μαζί μας είναι ο πρωθιερέας της Αγγλικανικής Εκκλησίας 
ο Father Bratsow. Επίσης, ο Παλαιστίνιος βουλευτής κ. Fuad Kokaly, ο οποίος αύριο 
θα μετάσχει και στη στρογγυλή τράπεζα των συζητήσεων και εν τω μεταξύ ήρθε ο 
τοπικός δήμαρχος, ο Δήμαρχος Νικαίας, ο οποίος κάνει συντροφιά στον Δήμαρχο 
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Δραπετσώνας, ο οποίος είναι από την αρχή εδώ.  

 Τώρα παρακαλώ τον κ. Παπαθανασίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού 
«Σύναξη», να μάς κάνει την εισήγησή του με θέμα: «Ο ξένος που δέχομαι, ο ξένος 
που γίνομαι. Αναμέτρηση με τις έννοιες του ξένου».  

Ο. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σεβασμιώτατοι, κ. Βουλευτές, φίλες και φίλοι από καρδιάς 
ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην πολύτιμη αυτή πρωτοβουλία.  

 Θα ήθελα εξαρχής να τονίσω δύο πράγματα. Το πρώτο. Ο όρος ξένος είναι, 
όπως άλλωστε ελέχθη, πολυσήμαντος. Μπορεί να προσδιορίζει τον μετανάστη, 
μπορεί γενικά τον διαφορετικό, μπορεί οποιονδήποτε κρατώ έξω από την καρδιά μου.  

 Δεύτερον. Η προσέγγιση των εννοιών του ξένου είναι δύσκολη, διότι έχει να 
κάνει με αμφιθυμίες της εκκλησιαστικής συνείδησης, η οποία συχνά βιώνει μια πάλη 
μεταξύ του εκκλησιαστικού οράματος, αφενός,  και της αξιοθρήνητης ολίσθησης των 
ίδιων των Χριστιανών σε ό’τι ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει.  

 Επιτρέψτε μου αυτό, τις αμφιθυμίες της εκκλησιαστικής συνείδησης να το 
σκιαγραφήσω με μερικά παραδείγματα. «Σε μια ταβέρνα της Κωνσταντινούπολης στις 
αρχές του 20ού αιώνα έτρωγαν τρεις φίλοι. Δύο Έλληνες ορθόδοξοι και ένας Τούρκος 
μουσουλμάνος. Για τους χριστιανούς ήταν περίοδος νηστείας μα και ο μουσουλμάνος ο 
Βασίφ Εφέντης για χάρη της παρέας θέλησε να φάει μονάχα ότι και οι χριστιανοί φίλοι 
του. Ξαφνικά όμως πέθανε, εκεί επιτόπου και οι χριστιανοί, ειδικά ο ένας από αυτούς ο 
καπετάν Στέλιος, διαβάζω ένα απόσπασμα, από εκείνη την ημέρα άλλαξε. Αυτός που 
δεν έκλαψε ποτέ του, ολοένα δάκρυζε και όλοι απορούσαν. Έλεγε συλλογισμένος, 
φαίνεται πως δεν έκανε να νηστέψει, να κάνει Σαρακοστή μαζί μας γιατί ήταν 
αλλόθρησκος. Ο Θεός οργίστηκε. Έτσι μου είπε ο παπα-Κουστουλίδης.  

 Αυτή η ιδέα τον έτρωγε σαν σαράκι. «Ήμαρτόν σοι Κύριε», μουρμούριζε. Για 
έναν αλλόθρησκο να το πάρω τόσο βαριά; Σαν να ήταν αίμα μου, σαν να ήταν αδελφός 
μου. Μα άραγες πάλι ο Χριστός ήρθε σε τούτο τον κόσμο μόνο για μας τους 
βαφτισμένους και δεν ήρθε για ούλο τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο που έχει καλή ψυχή 
τι Τούρκος τι Ρωμιός; Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ανάπαψε και 
συγχώρεσε και τον Βασίφ Εφέντη, που είχε ψυχή πιο καλή από εμάς τους χριστιανούς».  

 Κλείνει το απόσπασμα. Την ιστορία αυτή μάς την αφηγήθηκε 60 χρόνια 
αργότερα ένας φλογερός ορθόδοξος, ο λογοτέχνης και αγιογράφος Φώτης Κόντογλου 
πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία ο ίδιος. Το ενδιαφέρον στην αφήγησή του δεν είναι 
μόνο η τρυφερότητα αλλά και μια μεγάλη αλήθεια. Ότι στο χώρο της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας δεν υπάρχει μία και μόνο θεολογία, αλλά διάφορα θεολογικά ρεύματα, τα 
οποία άλλοτε μπορεί να συγκλίνουν και άλλοτε να αποκλίνουν και να συγκρούονται 
μεταξύ τους. 

 Στο εν λόγω περιστατικό, λοιπόν, σκιαγραφούνται, καταγράφονται δύο 
διαφορετικές θεολογίες. Από τη μια η θεολογία του καπετάν Στέλιου, η οποία 
δεξιώνεται τον ξένο και μάλιστα τον δεξιώνεται, όχι παραμερίζοντας τη χριστιανική 
ταυτότητα αλλά, ακριβώς, βιώνοντάς τη. Βιώνοντας την πίστη σε Θεό που έγινε 
άνθρωπος για χάρη των ανθρώπων. Απέναντι όμως σε αυτή τη θεολογία βρίσκεται η 
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θεολογία του πάπα Κουστουλίδη, εδρασμένη στη διαίρεση και την απόσταση.  

 Η καρδιά μου είναι με τη θεολογία του καπετάνιου. Το ίδιο φαντάζομαι και η 
καρδιά του Κόντογλου, ο οποίος άλλωστε κατά τη διάρκεια της κατοχής του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου στην Αθήνα είχε φίλο έναν Εβραίο τον Τζούλιο Καϊμι. Ως 
γνωστόν, ο Κόντογλου ήταν άνθρωπος συντηρητικός και ανατρίχιαζε ακόμα και στη 
σκέψη παράβασης όσων καθιερώθηκαν στην εκκλησιαστική ζωή. Και όμως δεν ξέρω 
αν γνώριζε ότι, έχοντας φίλο έναν Εβραίο, τυπικά παραβίαζε κάποιον ιερό κανόνα ο 
οποίος είχε κάποτε απαγορέψει στους χριστιανούς κάθε κοινωνική αναστροφή με 
τους Εβραίους.  

 Προφανώς, για να αποφασίσει κανείς αν αυτή η φιλία του Κόντογλου συνιστά 
αμάρτημα ή αν όλως αντιθέτως, όπως φρονώ προσωπικά, αποτελεί μίμηση Χριστού, 
θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πώς νοεί την Ορθοδοξία και πώς ερμηνεύει τα στοιχεία που 
θα βρει στην ιστορική διαδρομή της. Ποια από αυτά θα τα θεωρήσει βασικά και 
αδιαπραγμάτευτα και ποια θα τα προσπεράσει ως περιστασιακά και δευτερεύοντα.  

 Θυμηθείτε την οδύνη του Ρώσου στην καταγωγή Αγίου Σιλουανού του 
Αθωνίτη, όταν συζητούσε με έναν ορθόδοξο μοναχό, ο οποίος υποστήριζε με 
βεβαιότητα και με χαρά την αιώνια καταδίκη των αθέων. Ο μοναχός εκείνος τυπικά 
δεν έκανε κάποιο δογματικό λάθος, όμως δεν εξέθετε την πίστη του στον ανοιχτό 
αέρα της αγάπης και ο Άγιος Σιλουανός θλιβόταν και κατέληγε: «η αγάπη δεν μπορεί 
να υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους. Ο Θεός είναι αγάπη αχόρταγη».  

 Όμως, μια αχόρταγη αγάπη δεν είναι ό’τι πιο λογικό για την τάξη του κόσμου. 
Προκειμένου να αναμετρηθούμε με τις έννοιες του ξένου, οφείλουμε πρώτα απ’ όλα 
να αναγνωρίσουμε ότι το Ευαγγέλιο αποτελεί σκάνδαλο.  

 Θυμίζω ότι κάποια στιγμή ο Χριστός έδωσε τον ορισμό του πλησίον και 
κάποια άλλη στιγμή έδωσε ένα άλλο… του εχθρού. Όμως, τι παράδοξο! Ως πλησίον 
κατέδειξε τον πιο απόμακρο, τον αλλόφυλο και τον αλλόθρησκο. Και ως εχθρούς 
κατέδειξε τα μέλη της οικογένειας, πράγμα που σημαίνει ότι για τον προσδιορισμό 
του ημέτερου και του ξένου το ευαγγέλιο δεν συμμερίζεται τα κριτήρια του παλαιού 
κόσμου, το όμαιμο, το ομόγλωσσο και το ομόθρησκο για να θυμηθούμε τον Ηρόδοτο.  

 Αυτά τα χαρακτηριστικά βεβαίως και αποτελούν δομικά υλικά ενός έθνους ή 
μιας φυλής, όχι όμως κριτήρια της Εκκλησίας και μάλιστα, αν προσέξουμε το κείμενο 
του Ευαγγελίου, θα δούμε ότι ο Χριστός δεν λέει ποιος είναι ο πλησίον και ο εχθρός 
αλλά ποιος γίνεται ο πλησίον και ο εχθρός. Αμφότεροι γίνονται όχι βάση της 
γέννησής τους αλλά μέσω της πράξης, μέσω της αλληλεγγύης ή αντίστοιχα μέσω της 
άρνησης της αγάπης.  

 Αυτή η αντινομία αποτυπώνεται και στην ομολογία των Χριστιανών ότι 
πατέρας τους είναι ένας ξένος. Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ βρίσκεται στο παρελθόν, στην 
αφετηρία της πίστης μας, βρίσκεται όμως και στο τέρμα της. Ο ίδιος ο Χριστός 
περιέγραψε τη μέλλουσα βασιλεία ως συμπόσιο στο οποίο ομοτράπεζοι του Αβραάμ 
θα είναι ξένοι από Ανατολή και Δύση, ενώ προφανώς προς έκπληξη πολλών θα 
αποξενώνονται από αυτό το συμπόσιο όσοι μέχρι τότε θεωρούνταν κληρονόμοι της 
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Βασιλείας.  

 Και δεν είναι τυχαίο ότι για την Εκκλησία το γνωστό περιστατικό της 
φιλοξενίας που πρόσφερε ο Αβραάμ σε τρεις ξένους αποτυπώνει, ταυτόχρονα και 
αξεχώριστα, τη στάση απέναντι στον ξένο και τη φανέρωση του ίδιου του Τριαδικού 
Θεού.  

 Στο σκηνικό της φιλοξενίας του Αβραάμ ο Θεός φανερώνεται ως ξένος που 
έρχεται αλλά σε ποιον έρχεται; Έρχεται σε κάποιον, στον Αβραάμ που ο ίδιος είχε 
γίνει ήδη ξένος. Η πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Γιαχβέ στον Αβραάμ, ήταν 
πρόσκληση στην πίστη και, ταυτόχρονα, πρόσκληση σε μια αναχώρηση. Σε διάρρηξη 
των δεσμών του με την πατρώα γη και το πατρώο αίμα. «Φύγε από τη χώρα σου, από 
τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα, που 
εγώ θα σου δείξω», του είχε πει.  

 Και εδώ είναι αξιοπρόσεκτο το εξής: o Έλληνας Οδυσσέας ξενιτεύτηκε μεν 
αλλά με στόχο την επιστροφή στον τόπο από όπου ξεκίνησε. Και γι΄ αυτό η 
Πηνελόπη τον περίμενε εκεί στην εστία τους. Ο Αβραάμ, όμως, περιπλανιέται 
έχοντας αφήσει για πάντα την εστία του και γι΄ αυτό ταξιδεύει μαζί με τη Σάρα προς 
ένα τόπο που τους είναι άγνωστος, που είναι απλώς μια υπόσχεση.  

 Αλλά και όταν ακόμη θα φτάσουν εκεί, δεν θα είναι ιδιοκτήτες του τόπου 
αλλά φιλοξενούμενοι του Θεού. Η γη ανήκει σε εμένα, είπε ο Γιαχβέ, και εσείς είστε 
σαν ξένοι που τους δόθηκε η άδεια να την κατοικούν. Οι χριστιανοί, κοντολογίς 
καλούνται να ζουν στην ιστορία, δεν υπάρχει ανιστορική εκκλησία, να ζουν τον 
πολιτισμό, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς πολιτισμική σάρκα αλλά, ταυτόχρονα, να 
ζουν την αδιάκοπη ένταση μεταξύ Ευαγγελίου και Κόσμου, Ευαγγελίου και κάθε 
πολιτισμού, ακόμα και του πατρογονικού τους πολιτισμού.  

 Ο Αβραάμ υποδέχεται αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απλώς περιμένει. Παίρνει 
την πρωτοβουλία να κινηθεί προς τους ξένους, προς αυτούς, δηλαδή, που βρίσκονται 
σε ανάγκη.  

 Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Αβραάμ είδε τους ξένους να στέκουν και 
αμέσως έτρεξε να τους προϋπαντήσει. Εδώ ήδη ανοίγει, μισοανοίγει ένα νέο 
κεφάλαιο, το οποίο στη συνέχεια το άνοιξε διάπλατα η σάρκωση του Χριστού. Όχι 
απλώς η υποδοχή του ξένου, ο οποίος έρχεται προς εμάς, αλλά η μετάβασή μας στη 
ζωή του οδυνόμενου ξένου. Η πρωτοβουλία της αλληλεγγύης. 

 Όντως στην περιγραφή της έσχατης κρίσης συναντάμε ένα είδος μετάβασης 
στη θέση του άλλου. Ο Χριστός δεν ίσταται απλώς δίπλα στον πάσχοντα ξένο αλλά 
γίνεται ξένος ο ίδιος. Λέγοντας ότι όποτε περιθάλψουμε τον άσημο ξένο 
περιθάλπουμε τον ίδιο, ο Χριστός δίνει το δικό του όνομα σε εκείνον που η κοινωνία 
τον αφήνει ανώνυμο.  

 Εδώ ανακύπτει ένα ερώτημα, ίσως βασανιστικό. Η σάρκωση του Χριστού δεν 
είναι τουριστική επίσκεψη, πολύ περισσότερο δεν είναι ιμπεριαλιστική επέμβαση στο 
χώρο του άλλου. Είναι πράξη κένωσης, περιορισμού θα λέγαμε του εαυτού μου, ώστε 
να χωρέσω τον άλλον.  
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 Και γι’ αυτό η σάρκωση του Χριστού ολοκληρώθηκε κατά κάποιον τρόπο όχι 
όταν ο Χριστός βγήκε από τη μήτρα της Θεοτόκου αλλά όταν θυσιάστηκε στον 
Σταυρό. Όταν, δηλαδή, έκανε μέρος του εαυτού του και τα έσχατα σημεία της 
ανθρώπινης ύπαρξης, την οδύνη, την αδικία, την απόρριψη.  

 Μπορεί, άραγε, η εκκλησία να διατυπώνει αυτό το λόγο σήμερα; Αντέχει ο 
σημερινός άνθρωπος το κήρυγμα της κένωσης και της σάρκωσης; Ο άνθρωπος πάντα 
τείνει να βλέπει τον ξένο ως απειλή και τον φιλοξενούμενο ως κάτι που διακόπτει τον 
εαυτό του οικοδεσπότη, όπως έλεγε ο Ντεριντά.   

 Ήδη τον τέταρτο αιώνα, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ετοιμαζόταν 
να μιλήσει στους Χριστιανούς της εποχής του υπέρ της αλληλεγγύης προς τους 
πρόσφυγες, ξεκινούσε με την εξής προειδοποίηση: «Θα σας πω κάτι ενοχλητικό και 
βαρύ. Ξέρω ότι θα οργιστείτε αλλά θα το πω. Μα δεν θα το πω για να σάς βλάψω 
αλλά για να σάς διορθώσω».  

 Η Θεολογία βέβαια δεν είναι Αρχαιολογία, δεν είναι απλώς η τέχνη 
παράθεσης αρχαϊκών κειμένων. Οφείλει να διαλέγεται με το σήμερα και να 
διατυπώνει τα κριτήριά της σε σύγχρονη γλώσσα. Στη σημερινή, λοιπόν, 
πραγματικότητα νομίζω ότι η ωμή απόρριψη του ξένου, είναι μόνο ο ένας πειρασμός.  

 Υπάρχει και ένας άλλος πειρασμός, η έννοια της ανοχής του ξένου. Ίσως αυτό 
ακούγεται παράδοξο, αφού η ανοχή θεωρείται το αντίθετο της απόρριψης. Και όμως, 
θεωρώ ότι για τον Χριστιανό οφείλει να αποτελεί πρόβλημα η ανοχή που διαποτίζει 
σήμερα τις σύγχρονες κοινωνίες. Μια ανοχή εδρασμένη σε μια φυσιοκρατική 
αντίληψη και, επιτρέψτε, μου σε ένα νέο παγανισμό και σε μια νέα πολυθεϊα. Η 
ανοχή αυτή αναγνωρίζει την ύπαρξη των διαφορετικών ανθρώπων και δεν ενοχλείται 
από αυτό. Είναι κάτι αντίστοιχο με το να αποδέχεσαι τον φυσικό κόσμο ως έχει. 
Δηλαδή, ως αρμονία διαφορετικών εκφάνσεων.  

 Σε αυτή την περίπτωση, ο ξένος δεν διώκεται μεν αλλά το πρόβλημα είναι ότι 
δεν αγαπιέται. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Πόσο αρμονική είναι στην 
πραγματικότητα μια αρμονία, αν η αγάπη δεν αποτελεί την αποφασιστική 
προτεραιότητα; Είναι ψεύδος ότι η φυσική τάξη του κόσμου εμπεριέχει μόνο την 
πολυδιαφημισμένη αρμονία. Εμπεριέχει και την επιβίωση του ισχυρότερου και τον 
θάνατο.  

 Η αγάπη όμως δεν φυτρώνει αυτόματα, είναι κατόρθωμα ελευθερίας. Για τους 
Χριστιανούς μάλιστα αποτελεί μετοχή στο μυστήριο του Θεού. Οι θιασώτες, λοιπόν, 
της δεσπόζουσας φυσιοκρατίας μπορεί σήμερα να αναγνωρίζουν μια φυσική ισότητα 
ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους αλλά την αναγνωρίζουν στο πλαίσιο μιας 
κοινωνίας που βλέπει τα πάντα και τους πάντες ως εμπόρευμα, ως αναλώσιμα και ως 
χρηματιστηριακές αξίες. Αλλά αυτή είναι μια συνύπαρξη σαν το στοίβαγμα των 
προϊόντων στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ ή σαν τα μεταμοντέρνα κολλάζ, όπου τα 
διαφορετικά στοιχεία συγκολλούνται ακοινώνητα. Πόρω απέχει από την συνύπαρξη 
που εννοεί η Εκκλησία.  

 Για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει αυθεντικός εαυτός έξω από το 
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γεγονός της αγάπης. Ο ίδιος μου ο εαυτός μπορεί να είναι ένας ξένος, που όσο δεν 
τον ασκώ στην αγάπη δεν τον αγαπώ, τον εγκαταλείπω στη δυστυχία του να μην 
αγαπά. Αν ο άλλος άνθρωπος δεν γίνει όρος της ύπαρξής μου, τότε μπορεί μεν να 
αναγνωρίζω τον άλλον αλλά παρόλα αυτά να αναπαράγω την αποξένωση.  

 Δείτε για παράδειγμα, πού θεμελιώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα οι 
φιλόσοφοι του Ατομικισμού. Θα αναφέρω δύο ονόματα μόνο χάρη του διαλόγου της 
εκκλησίας με τον σημερινό κόσμο. Ο κάθε άνθρωπος, λέει ο Άλαν Γκέργουιθ, 
προκειμένου να ενεργήσει στη ζωή του, διαπιστώνει ότι κίνητρό του και δικαίωμά 
του είναι δύο πράγματα, η ελευθερία και η ευτυχία του.  

 Χρησιμοποιώντας τη λογική του ο άνθρωπος συμπεραίνει ότι όλοι οι άλλοι 
άνθρωποι έχουν, επίσης, το ίδιο δικαίωμα. Η θέση αυτή μπορεί να είναι ένα θετικό 
βήμα, αφού εξασφαλίζει δικαιώματα, ωστόσο, αναπαράγει μια ανθρωπολογία, όπου 
δεν υπάρχει πραγματικά η κίνηση προς το χώρο του άλλου. Είναι θέση εξόχως 
ατομοκεντρική. Αφορά μια λογική επεξεργασία που συμβαίνει στο εσωτερικό του 
αυτόνομου ατόμου και δεν μάς εξηγεί βέβαια για ποιο λόγο ο αυτόνομος άνθρωπος 
δεν θα αποδεχτεί τον κοινωνικό δαρβινισμό, την επιβίωση δηλαδή του ισχυροτέρου, 
αφού μια στυγνή λογική διεργασία μπορεί κάλλιστα να καταδείξει ότι η ευτυχία του 
ενός απαιτεί να μετατραπούν οι άλλοι σε θύματα.  

 Για τούτο το μεγάλο θέμα της μετάβασης στη θέση του άλλου έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιχειρεί άλλος 
σύγχρονος φιλόσοφος ο Ρίτσαρντ Ρόρτι. Στον Ρόρτι δεν αρκεί μια ατομική 
ορθολογιστική διεργασία, ούτε καν η διακήρυξη ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη διακήρυξη σήμερα την προσυπογράφουν οι πάντες. 
Το πρόβλημα όμως βρίσκεται αλλού, ότι ορισμένοι, παρόλο που διακηρύττουν την 
καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προχωρούν ακόμα και σε γενοκτονίες, 
απλούστατα διότι στην πραγματικότητα κάποιους δεν τους νοούν ως ανθρώπους αλλά 
ως κάτι άλλο, ως υπανθρώπους, ως λιγότερο ανθρώπους.  

 Έτσι ο Ρόρτι προκρίνει ως νομιμοποιητική βάση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τη συναισθηματικότητα, την οποία ορίζει ως τη δυνατότητα του 
ανθρώπου να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου και να νιώσει τη δυστυχία του 
και τα ανθρώπινα αισθήματά του. Παραδείγματος χάρην, τον πόνο μιας ξένης μάνας 
για την απώλεια του παιδιού της. Ο Ρόρτι πιστεύει ότι η ακρόαση της προσωπικής 
ιστορίας του άλλου, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα του ανθρώπου 
πολύ περισσότερο από όσο μπορεί οποιαδήποτε φιλοσοφική πραγματεία. 

 Η θέση αυτή νομίζω ότι μοιάζει να σχετίζεται με την πολύτιμη και 
πολυσυζητημένη εμπαθή ενσυναίσθηση, δηλαδή με την ικανότητα όχι απλώς να 
λυπάσαι τον άλλον αλλά να κάνεις στοιχείο της δικής σου ζωής τη δική του εμπειρία 
και τη δική του οδύνη.  Κατά πόσο η θεολογία της σάρκωσης δύναται να 
γονιμοποιήσει αυτές τις σύγχρονες οπτικές είναι ένα ζήτημα ανοιχτό.  

 Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια διερώτηση. Η σχέση με τον ξένο αφορά μόνο 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ξένος δυστυχεί; Δεν αφορά άραγε κάθε περίπτωση, 



 24

δηλαδή και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ξένος δεν πάσχει;  

 Η απάντηση είναι προδήλως ναι, ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Γιατί ο 
Χριστός ανέδειξε ως έσχατα κριτήρια της σωτηρίας ειδικά την περίθαλψη 
κακουχουμένων και περιθωριακών; 

 Έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει επειδή η ετοιμότητα για αλληλεγγύη 
έχει ιδιαίτερη σημασία και διαστάσεις πολύ ευρύτερες, πολύ πιο πολιτικές από όσες 
έχει η φιλανθρωπία σήμερα. Νομίζω ότι ο Χριστός καταπιάστηκε με την απόρριψη. 
   

 Το βλέπουμε και στην περίπτωση της συνομιλίας του με τη Σαμαρείτισσα, η 
οποία δεν πεινούσε μεν αλλά τύγχανε απόρριψης λόγω της θρησκείας, της 
εθνικότητας, του φύλου και της ηθικής της και η απόρριψη λαμβάνει κυριαρχικές 
διαστάσεις, όταν γίνεται χαρακτηριστικό της κοινωνίας. Θεσμοποιείται η μη αγάπη 
και η πεποίθηση ότι κάποιοι δεν είναι πλήρεις άνθρωποι και ότι, συνεπώς, είναι 
θεμιτό να μην μετέχουν πλήρως της ζωής.  

 Η στάση του Χριστού, δηλαδή, δεν ήταν μια φιλολογική φλυαρία περί 
ετερότητας, ούτε μια άνευρη μεταμοντέρνα αποδοχή των πάντων αλλά έμπρακτη 
αναμέτρηση με την απόρριψη. Αυτό σημαίνει ότι η στάση του Χριστού αποτελεί και 
την κρίση κάθε πολιτισμού. Κάθε πολιτισμός κρίνεται από το εάν δεξιώνεται την 
αγάπη ή αν, αντιθέτως, παράγει μυαλά και δομές που δημιουργούν ξένους και 
αποξένωση.  

 Κατά την ταπεινή μου γνώμη αυτό έχει ιλιγγιώδη σημασία. Η Εκκλησία 
οφείλει να διασώσει την πρωτοκαθεδρία της αγάπης ακόμα και αν η ίδια βρίσκεται σε 
αμηχανία μπροστά στα παγκόσμια δύσκολα προβλήματα, που ανακύπτουν από το 
σύγχρονο μεταναστευτικό ζήτημα.  

 Ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να ξεθωριάσει το όραμα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε και εμείς τον κ. Παπαθανασίου. Ήδη οι εισηγήσεις 
τελείωσαν για απόψε. Θα υπάρξει δεξίωση στον αμέσως πιο κάτω όροφο. Παρακαλώ, 
να επιτρέψουμε πρώτα να πάνε οι επίσημοι και ευθύς αμέσως θα ακολουθήσουν και 
οι υπόλοιποι.  

 Σάς λέω ότι αύριο αρχίζουν 10 η ώρα οι εργασίες της διημερίδας μας. 
Εισηγήσεις προβλέπεται να κάνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα ο βουλευτής, ο 
Κύπριος ο κ. Βότσης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Προκόπιος με θέμα 
«Κοινωνική δράση της Εκκλησίας και Ετερότητα» και οι δύο Σύμβουλοι της 
Συνελεύσεώς μας ο κ. Κώστας Μιγδάλης και ο Ρώσος κ. Valery Alexeev.  
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.  

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ 
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ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 

 

ΗΜΕΡΑ 2η  

 

2η  ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

«Το «ξένο» στον καιρό της παγκοσμιοποίησης και των νέων 
τεχνολογιών» 

 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: Σάς καλωσορίζουμε στη δεύτερη ημέρα της διημερίδας. Να 
απολογηθούμε για την καθυστέρηση. Αναμέναμε τον κ. Νεράντζη, ο οποίος είναι 
καθ’ οδόν και σε λίγο θα είναι μαζί μας αλλά, επειδή ήδη είμαστε αργοπορημένοι, θα 
πρέπει να ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσουμε έστω τους λίγους φίλους και φίλες που 
είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, με τον κ. Μυγδάλη πρώτον, 
μια μικρή αναπροσαρμογή στο πρόγραμμα, έτσι για να μάς φρεσκάρει πρωινά – 
πρωινά και μετά να προχωρήσουμε κανονικά στο πρόγραμμα. Κύριε Μυγδάλη, το 
βήμα δικό σας.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κύριε βουλευτά εμείς οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε άνθρωποι 
ονειρικοί, ονειρευόμαστε εύκολα. Μπορούμε να ονειρευτούμε, τώρα εγώ δηλαδή, 
που είμαι ομιλητής σε ένα ίδιο πολυπληθές ακροατήριο σαν χτες και να μιλήσω πάνω 
στο θέμα.  

 Πριν, όμως, τοποθετηθώ και πω την άποψή μου, θα ήθελα να επισημάνω το 
εξή: η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είναι μια πολιτική οργάνωση 
Κοινοβουλευτικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το ποιοι είναι οι στόχοι της. Είναι 
βέβαια ο στόχος της μέσα από τις εκδηλώσεις να απευθύνεται και στο ευρύ κοινό, 
όμως ο κεντρικός στόχος των εκδηλώσεων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας είναι να απευθύνεται στους βουλευτάς των χωρών όπου υπάρχουν 
ορθόδοξοι πληθυσμοί, να τους θυμίζει την παράδοση μέσα στην οποία βιώνουν αυτοί 
οι ορθόδοξοι πληθυσμοί, την ιστορία τους, ώστε τι; Ώστε να εμπλουτίζουν την 
καθημερινότητά τους με πράγματα τα οποία τους είναι χρήσιμα όταν ευρισκόμενοι 
στο φυσικό τους χώρο, στο Κοινοβούλιο, καλούνται να νομοθετήσουν.  

 Σήμερα σε έναν πολυποίκιλο κόσμο που ζούμε, που δεχόμαστε ερεθίσματα 
από χίλιες δυο πλευρές, ιδιαίτατα μάλιστα ο βουλευτής, ο Κοινοβουλευτικός, ο 
οποίος δέχεται τα αμείλικτα ερεθίσματα της καθημερινότητας, όταν καλείται να 
νομοθετήσει, πρέπει να κουβαλάει μαζί του τα στοιχεία εκείνα, τα οποία λίγο 
φεύγουν από την καθημερινότητα και τον προσανατολίζουν στην πηγή των υδάτων 
επί της ουσίας.  

 Εν προκειμένω, εάν κάτι έχει να προσφέρει αυτή η εκδήλωση, είναι ότι μέσα 
από τα πρακτικά τα οποία θα βγάλει και θα κυκλοφορήσει σε τρεις γλώσσες, όπως 
κάνουμε πάντα, μέσα από την ανάδειξη στον ιστότοπο της Διακοινοβουλευτικής, 
μέσα από την επικοινωνία τέλος πάντων, να θυμίσει το πώς στους 
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Κοινοβουλευτικούς, ιδιαίτατα στους Κοινοβουλευτικούς, το πώς η παράδοσή μας 
βλέπει αυτό το φαινόμενο του ξένου γενικότερα, όχι του ξένου του ανθρώπου, εν 
γένει του ξένου.  

 Αν θελήσουμε να το προσεγγίσουμε κάπως έτσι το θέμα, τότε θα πούμε το 
εξής, ότι η έννοια του ξένου είναι σύμφυτη με την έννοια του ανθρώπου. Από τη 
στιγμή την οποία υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχουν πράγματα φιλικά προς αυτόν και 
πράγματα ξένα προς αυτόν.  

 Και ξαφνικά μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας προβάλει ο Θεός στο 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου τι; Όπου αυτός ο Θεός ερχόμενος προσωποποιεί 
απολύτως την έννοια του ξένου. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Δηλαδή, 
Χριστιανισμός – Χριστός είναι ταυτόσημος με το ξένο. Είναι ένα πράγμα ξένο προς 
την κοινωνία. Είναι ένα πράγμα ξένο προς τις δομές εξουσίας, είναι ένα πράγμα ξένο 
προς την καθημερινότητα και προς την μακαριότητα αυτών οι οποίοι ανέμεναν τον 
Μεσσία.  

 Και για να θυμηθούμε μερικά ιστορικά στοιχεία από την περίοδο, οι Εβραίοι, 
οι Ισραηλίτες, ένας μεγάλος λαός, ο περιούσιος λέει λαός του Θεού ανέμεναν τον 
Μεσσία και είχαν τις δομές τους, μέσα από τις οποίες προέβλεπαν ότι θα έρθει ο 
Σωτήρας. Είχαν ιερατείο, είχαν προφήτες, είχαν βασιλιάδες. Το λογικό, λοιπόν, ήταν 
για όλες αυτές τις δομές εξουσίας να εμφανιστεί ο Μεσσίας μέσα σε κάποια από 
αυτές τις δομές. Ένας Μεσσίας βασιλιάς ή ένας Μεσσίας προφήτης ή ένας Μεσσίας 
αρχιερέας.  

 Και ξαφνικά, τούς σκάει η υπόθεση όπου εμφανίζεται ένας από το πουθενά 
και όπου η ιστορία ανατρέπεται. Και εκεί τώρα τι γίνεται; Εκεί πέφτουν όλες οι δομές 
εξουσίας πάνω του, τον αμφισβητούν και προσπαθούν να τον εξοβελίσουν και από 
την ιστορία και από παντού, να τον σβήσουν.  

 Αυτός, όμως, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πάντα προσωποποιεί τις 
σχέσεις του ξένου με τον άνθρωπο. Πάντα, μέχρι τη σταύρωσή του είναι ξένος. 
Υπάρχει, επίσης, ένα άλλο εξαιρετικό ιστορικό στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να το 
καταθέσω. Ένας φαίνεται μόνο ότι προέβλεψε την έλευση του Χριστού όχι μέσα από 
τις τάξεις της εξουσίας, ο βασιλιάς Δαυίδ, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πολύ σοφός 
άνθρωπος και ο οποίος κατάλαβε, αν και βασιλιάς, σου λέει, τώρα εμείς, είμαστε 
τελείως χαμένοι, βασιλιάδες, αρχιερείς, προφήτες και τρέχα γύρευε. Μα τώρα αν 
είμαστε σοβαροί να προκύψει η σωτηρία του κόσμου μέσα από αυτές τις δομές 
εξουσίας. Μα με τίποτε.    

 Και γράφει κάπου μέσα στους περίφημους ύμνους του, κάνει μια αναφορά 
πολλά χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού και λέει, «ώμοσε Κύριος, και ου 
μεταμεληθήσεται», ορκίστηκε ο Θεός και δεν πρόκειται να αλλάξει. «Συ ιερευς εις 
τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ». Εσύ θα είσαι λέει ο Μεσσίας, ο ιερέας του 
αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ. Η τάξη Μελχισεδέκ ήταν μια τάξη ανύπαρκτη, 
κατά την οποία υπάρχει μια συνάντηση στην παράδοση του  Ισραήλ του Αβραάμ με 
τον Μελχισεδέκ, απάτωρ αμήτωρ και αγενεαλόγητος ο Μελχισεδέκ και υπάρχει μια 
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συνάντηση όπου προσφέρεται ψωμί και κρασί στον Μελχισεδέκ.  

 Αυτός την είχε ψυλλιαστεί τη δουλειά, ο Δαυίδ. Όταν λοιπόν ο Χριστιανισμός 
κυριαρχεί στον κόσμο τότε πια τι γίνεται; Έρχεται ο Παύλος, όπου ταυτίζει αυτό το 
στίχο του Δαυίδ και λέει προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα ότι και μέσα από 
την παράδοση των Εβραίων είναι κρυμμένη αυτή η αναφορά. Σπάει τα συστήματα 
εξουσίας και εμφανίζεται στην ανθρωπότητα.  

 Γιατί τα λέω όλα αυτά; Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι απέναντι 
στα φαινόμενα τα καινούρια, τα νέα φαινόμενα. Αν πιστεύουμε κάποιοι ότι η δεύτερη 
έλευση του Μεσσία, διότι αυτό πιστεύει η Εκκλησία έτσι δεν είναι, στη Δευτέρα 
Παρουσία θα είναι μέσα από τις υπάρχουσες δομές της εκκλησίας, του πολιτισμού, 
της εξουσίας εν γένει, τότε πια αυτό δεν ταυτίζεται με το προηγούμενο.   Το 
προηγούμενο είναι ότι αυτός ο οποίος ήρθε για να σώσει, ήταν ένας ξένος. Απλά και 
καθαρά πράγματα. Ξένος προς όλους. Άρα, λοιπόν, λέω σήμερα τώρα εγώ 
επανερχόμενος στην υπόθεση των πολιτικών που έλεγα στην αρχή, όλοι μας και 
ιδιαίτερα οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί απέναντι στο ξένο, 
θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρουμε δηλαδή, από πού θα μάς τη σκάσει κάποια 
στιγμή. Η σωτηρία μπορεί να μάς τη σκάσει μέσα από το διαδίκτυο. Μπορεί να μάς 
τη σκάσει μέσα από ένα λαό της Αφρικής.  

 Καταλαβαίνετε, προφανώς, ότι δεν υπάρχουν δεδομένα πράγματα στο χώρο 
της σωτηρίας. Μια ανατροπή συντελέστηκε και μια ανατροπή ίσως συντελεστεί και 
στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα τι σημαίνει πολύ 
προσεκτικοί; Για μεν τους πολιτικούς, ίσως και για την Εκκλησία, σημαίνει ότι 
παρέχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα σε αυτούς που είναι διαφορετικοί από εμάς, που 
είναι ξένοι, ώστε να έχουν  και τη δυνατότητα αναγνώρισής τους και να ζήσουν μια 
ζωή, η οποία δεν θα είναι ζωή στιγματισμένη από τη σφραγίδα του ξένου.  

 Εκεί μπορούμε να επικαλεστούμε χίλια δύο πράγματα. Να πούμε ότι κάνουμε 
καλούς νόμους υπέρ των ξένων, ότι τους δεχόμαστε. Εάν θα δείτε εκκλησιαστικούς 
άνδρες να αναφέρονται στο έργο της Εκκλησίας απέναντι στους ξένους, θα δείτε ότι 
μετράν συσσίτια, μετράνε διανυκτερεύσεις, μετράνε φάρμακα, μετράνε έτσι τη 
φιλική, αν θέλετε, στάση απέναντι στον ξένο.  

 Δεν είναι, όμως, αυτό εν τέλει, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε 
σήμερα να κατανοήσουμε το τι είναι. Η στάση μας απέναντι στο ξένο προϋποθέτει 
δύο πράγματα. Ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά και περιχώρηση του εγώ. Τότε 
μπορείς να αισθανθείς, τότε ο καθένας μας μπορεί να αισθανθεί ότι το ξένο δεν είναι 
πια ξένο, είναι δικό μας, είναι οικείο μας και το έχουμε δίπλα μας.  

 Και δεν περιοριζόμαστε απλώς σε μια ανεκτικότητα, σε μια φιλανθρωπία, 
όπου βγάζουμε τον ένα χιτώνα και τον δίνουμε, γιατί έτσι λέει το Ευαγγέλιο και γιατί 
επιτελούμε μια ύψιστη φιλανθρωπία. Αλλά τον κατανοούμε σε βάθος. Τον βλέπουμε, 
δηλαδή, σαν κάτι πολύ δικό μας και πολύ διπλανό μας. Πως μπορεί να βλέπει ο 
πατέρας το παιδί του. Δεν τον κρίνει με άλλους όρους, είναι συγχωρητικός, είναι 
ανεκτικός. Προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Προσπαθεί να κατανοήσει το άδικό 
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του. Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο.  

 Και μού έρχεται στο μυαλό μια ρήση του Αγίου Διονυσίου του εξ Ολύμπου. 
Ξέρετε, η εκκλησία λέμε ότι είναι η πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Ο Άγιος 
Διονύσιος είπε ότι η εκκλησία έχει μια αγωνία, ώστε ο καθένας από εμάς να γεννηθεί 
σαν Θεός. Τότε μόνο γινόμαστε Θεοί, τότε μόνο ταυτιζόμαστε με τον Θεό, όταν 
ακριβώς μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη συνείδησή μας να 
χωρέσουμε τον ξένο.  

 Κοιτάξτε, τώρα ζούμε σε εποχές τεχνολογικών εξελίξεων πολύ μεγάλων. Η 
στάση την οποία τηρούμε όλοι μας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις είναι κατά το 
πλείστον φοβικές τάσεις. Τις φοβόμαστε. Η επιστήμη, η τεχνολογία τρέχει με μια 
ταχύτητα απίστευτη.  

 Εμείς οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, χριστιανοί, όπως θέλετε πείτε το, 
εμβρόντητοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε να τις χωρέσουμε στο 
μυαλό μας. Εκεί τι κάνουμε; Επειδή, ακριβώς, δεν είμαστε έτοιμοι για να το 
υποδεχτούμε αυτό το ξένο και ότι όλα αυτά τα οποία μας φέρνει η τεχνολογία, η 
επιστήμη είναι ξένα προς την μέχρι τώρα ζωή μας, κλεινόμαστε, κλεινόμαστε στον 
εαυτό μας, περιχαρακωνόμαστε και προσπαθούμε να περιχαρακώσουμε το χώρο μας 
λέγοντας ότι, και υποστηρίζοντας ότι, «μα εγώ ζω μέσα σε βεβαιότητες από αιώνες, 
γεννήθηκα και υπάρχω μέσα σε αυτές τις βεβαιότητες, τις οποίες φαίνεται ότι 
ξαφνικά η νέα τεχνολογία μου τις ανατρέπει».  

 Εδώ, λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις βεβαιότητες εμφανίζονται διάφορα 
φαινόμενα. Προσέξτε τώρα να δείτε, τι συμβαίνει με τη νέα γενιά, η σχέση που έχει 
με το διαδίκτυο. Ώρες ατελείωτες με το διαδίκτυο. Ώρες ατελείωτες του νέου κόσμου 
πάνω στο διαδίκτυο. Και από εκεί βλέπεις, γνωρίζουν ανοίγονται στον νέο κόσμο, 
αποκτούν, πλαταίνουν τις γνώσεις τους, έρχονται σε επαφή με όλη την ανθρωπότητα, 
με όλη την κοινωνία. Από εκεί βλέπεις ότι επηρεάζονται πάρα πολύ σε διάφορα 
ζητήματα που, αν θέλετε, τους επιβάλλει το διαδίκτυο εμφανισιακά, ρούχα, τρόπος 
ζωής, τρόπος κινητικής. Και όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι, αφού 
όλα αυτά συμβαίνουν, άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος είναι ανοιχτός προς το ξένο. Θα 
ήταν πιο ανοιχτός από τους προηγούμενους. Θα ήταν πιο ανοιχτός από τη γιαγιά μου  
και από τον παππού μου, που δεν είχαν επαφή.  

 Θυμάμαι, ο Κοραής λέει για τον Παπατρέχα, όταν αντίκρισε κάτι εγγλεζάκια 
που 8 χρόνων μιλούσαν την αγγλική, είπε «τα διαβολάκια τόσο μικρά και ομιλούν 
την ξένη»; Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει, ότι τα μικρά τα παιδιά 
φαντάζονταν ότι θα έπρεπε να μιλούν μόνο την ελληνική γιατί δεν είχε έρθει ποτέ σε 
επαφή, «τόσο μικρά», λέει, «και ομιλούν την ξένη;». Φαντάζονταν ότι όλος ο κόσμος 
μιλάει μόνο την ελληνική.  

 Σήμερα, ενώ ερχόμαστε σε επαφή με τον άνθρωπο, με το σύμπαν, ξαφνικά 
επειδή αυτό που βλέπουμε μπροστά μας το φοβόμαστε, περιχαρακωνόμαστε και 
αμυνόμαστε και δογματίζουμε. Μα ξέρεις για το τάδε θέμα των βλαστοκυττάρων ο 
τάδε Άγιος και ο τάδε αυτός είπε εκείνο και είπε το άλλο και όλα αυτά γιατί τα 
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κάνουμε, για να πούμε ότι παιδιά αφήστε μας στην ησυχία μας. Καλά είμαστε εδώ 
τώρα, τι μάς φέρνετε τώρα εσείς;  

 Αυτό κατά πρώτον είναι αδιέξοδο, διότι αυτή η πλημμυρίδα της τεχνολογίας 
θα συνεχίσει και εμείς θα γινόμαστε όλο και πιο συντηρητικοί όλο και πιο 
φουκαράδες και αυτό είναι το δώρο του Θεού. Δηλαδή, αν πούμε κάτι ο Θεός τι 
έδωσε στον άνθρωπο; Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την ελευθερία του, την ελευθερία 
του να φτιάξει και το να δημιουργεί. Τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτά τα οποία μέσα 
στο πλαίσιο της ελευθερίας δημιουργεί ο άνθρωπος, πολλά από τα οποία είναι κακά 
βέβαια, εμείς όμως διαρρήδην όλα αυτά να τα εξοβελίζουμε στο πυρ το εξώτερο και 
να μένουμε κλεισμένοι στη συντηρητικότητά μας και σε αυτό το ρόλο, σε αυτή τη 
συντηρητικότητα πάρα πολλές φορές θα συμβάλει και η ίδια η εκκλησία, εκεί είναι 
ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. 

 Θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάτι το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον και θα 
μου επιτρέψετε.  Χτες ο κ. Παπαθανασίου μού έκανε τη χαρά να μού δώσει ένα 
βιβλίο του, «Η Εκκλησία γίνεται, όταν ανοίγεται». Και επειδή αξιότιμε κ. Βότση, 
αυτό ήθελα να πω, παλιότερα ξενυχτούσαμε για άλλα πράγματα, τώρα όσο περνούν 
τα χρόνια, βέβαια δεν ξέρω πόσο διαστροφή είναι να ξεκινάει κανείς για τον 
Παπαθανασίου αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως το ξεφύλλισα και μιλάει κάπου για 
τις απόψεις του Φλωρόφσκι, του μεγάλου αυτού θεολόγου περί του κόσμου.  
 Ο κόσμος, λέει ο Φλωρόφσκι, θα μπορούσε και να μην υπάρχει, ο κόσμος 
είναι κτίσμα δημιούργημα από την απόλυτη ανυπαρξία. Οφείλει την ύπαρξή του στην 
απολύτως ελεύθερη βούληση του Μονογενούς Υιού του Θεού και δεν προέρχεται 
από τη θεία ουσία. Δεν είναι δηλαδή αυθύπαρκτος, μα η έλευσή του στην ύπαρξη δεν 
ήταν αναπόφευκτη. Δηλαδή, δεν υποχρέωσε κανείς τον Θεό να φτιάξει τον κόσμο, 
δεν του επέβαλε κάποια ιστορική επιταγή να τον φτιάξει.  

 Αυτό, λέει, έχει συνέπεια για τη μοίρα του. Στη βίωση της κτιστότητας 
βρίσκεται η εγγύηση της ελευθερίας. Εάν ο κόσμος ήτο αϊδιος και αυθύπαρκτος, εάν 
ήτο απαραίτητος, τότε θα ήτο αδιεξόδως κλειστός, πέρα ως πέρα προκαθορισμένος, 
θα ήτο ένας κόσμος του θανάτου υποτελής στη μοίρα των ατελείωτων γεννήσεων και 
θανάτων.  

 Ο κόσμος έχει τις ρίζες του στη θεία ελευθερία. Ο κόσμος είναι ελεύθερος, 
διότι υπάρχει ο Θεός, ο εκτός του κόσμου υπάρχων. Ο Θεός που είναι έξω από τον 
κόσμο. Από την ίδια τη δημιουργία του, λοιπόν, ο άνθρωπος καλείται σε μια 
συνάντησή του με Αυτόν, τον εκτός του απέναντί του, θα μπορούσαμε να πούμε 
σχηματικά.  

 Ο άνθρωπος από τη γέννησή του καλείται να συναντήσει τον απέναντι. Εν 
προκειμένω τον Θεό, εν προκειμένω τον ξένο, εν προκειμένω τη νέα τεχνολογία, εν 
προκειμένω την ειδική ομάδα ανθρώπων, εν προκειμένω το μέλλον. Όσο δεν 
ανοίγουμε την καρδιά μας, αφήστε τα τώρα αυτά τα περί φιλανθρωπίας και τα δεν 
ξέρω τι, καλά είναι αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν θα το λύσουμε αυτό το 
πρόβλημα. Όσο δεν ανοίγουμε την καρδιά μας και όσο δεν μπορούμε να 
αποκτήσουμε κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο στην κοινωνία, μια 
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απεριόριστη αγάπη προς το νέο, προς το ερχόμενο, προς το άγνωστο και να 
φτιάξουμε μια σχέση μαζί του πάρα πολύ χαλαρή και πάρα πολύ αγαπητική, τότε θα 
συνεχίσουμε να μετράμε τα πράγματα με συσσίτια, θα συνεχίσουμε να μετράμε τα 
πράγματα με φιλανθρωπίες υπέρ του χωριού SOS, άσε και ένα φράγκο και τότε θα 
συνεχίσουμε να μετράμε τα πράγματα με μέτρα και σταθμά τα οποία εμείς θεσπίσαμε 
και που δεν έχουν σχέση όμως με την ορθόδοξη παράδοση και πραγματικότητα.  

 Σάς ευχαριστώ.  

Α. ΒΟΤΣΗΣ: Να ευχαριστήσω τον κ. Μυγδάλη για την τόσο σημαντική και 
φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος. Θα συνεχίσουμε με τη δική μου παρέμβαση, η 
οποία θα είναι λίγο πιο πρακτική θα έλεγα, όχι άλλου επιπέδου, πιο πρακτική. Θα την 
κάνω από εδώ, αν μου επιτρέπετε.   

 Το θέμα το δικό μου είναι: «Κύπρος: από τη συνύπαρξη στο διαμελισμό». Θα 
δούμε, πώς όλα αυτά που λέμε στην πράξη, τι είχαν γίνει όσον αφορά το δικό μας 
θέμα στην Κύπρο μαζί με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους.  

 Στην παρούσα διημερίδα καλούμαστε να εξετάσουμε την έννοια του ξένου 
στην ορθόδοξη παράδοση, τον τρόπο, δηλαδή, που η Ορθοδοξία ως θρησκευτική 
θεώρηση, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ως θεσμός αλλά και οι πιστοί, οι 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντιμετωπίζουν τις άλλες θρησκευτικές θεωρήσεις και τους 
πιστούς των θρησκειών αυτών.  

 Ποια η σχέση με τα αλλόθρησκα στοιχεία; Σε αυτή την ερώτηση θα 
προσπαθήσω να απαντήσω αξιοποιώντας τη δική μας εμπειρία, την εμπειρία της 
Κύπρου. Η ορθόδοξη πίστη είναι η πίστη της αγάπης. Το κήρυγμα «αγαπάτε 
αλλήλους», που ο Κύριος δίδαξε στους μαθητές του, αφορά βεβαίως και την αγάπη 
προς τους ανθρώπους διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, όπως και 
ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων.  

 Αφού η αγάπη του Θεού δεν διακρίνει μεταξύ εθνών η θρησκειών αλλά 
αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, έτσι και οι ορθόδοξοι λαοί συμβιώνουν με το ξένο 
στοιχείο, το αλλόθρησκο μέσα σε συνθήκες σεβασμού και ανεκτικότητας και είναι 
πολλά τα παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία αρμονικής συνύπαρξης αλλά και 
αλληλεπίδρασης και διάδρασης μεταξύ Χριστιανών και αλλόθρησκων. 

 Η Κύπρος αποτελούσε ένα λαμπρό παράδειγμα τέτοιας συνύπαρξης μεταξύ 
Χριστιανών και Μουσουλμάνων κατοίκων του νησιού, μέχρι την παράνομη 
στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο τον τραγικό Ιούλιο του 1974 και τον 
έκτοτε βίαιο διαμελισμό της νήσου και διαχωρισμό του λαού μέσω της συνεχιζόμενης 
στρατιωτικής κατοχής μεγάλου μέρους του κυπριακού εδάφους.  

 Πράγματι, από την κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς και την 
ένταξή της στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παρατηρείται και αύξηση του 
μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού, καταρχήν λόγω της οθωμανικής πολιτικής 
του εποικισμού και, κατά δεύτερον, λόγω της εμφάνισης του φαινομένου μαζικού 
προσηλυτισμού Χριστιανών, συνήθως ευγενών, στη μουσουλμανική θρησκεία στην 
προσπάθεια αυτού του πληθυσμού να διασώσει την περιουσία του.  
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 Είναι αξιοσημείωτη αυτή την εποχή, και έπειτα, η αρμονική σχέση που είχαν 
οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι του νησιού σε όλο το φάσμα της 
κοινωνικής τους ζωής, η οποία και καταγράφεται στις κατά καιρούς περιγραφές 
κυρίως ξένων περιηγητών.  

 Πέρα από την εμπορική δραστηριότητα, η οποία διεξαγόταν σε κοινή βάση 
χωρίς οποιεσδήποτε ενδείξεις για διάκριση ή διαχωρισμό, φαίνεται πως στην 
περίπτωση της Κύπρου Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι διήγαγαν κοινή ζωή ακόμη 
και σε θέματα θρησκευτικής λατρείας. Πολλά είναι τα παραδείγματα αυτής της 
σχέσης μεταξύ των δύο Κοινοτήτων, που φανερώνουν ότι μοιράζονταν σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και χώρους λατρείας. Όπως π.χ. στην περίπτωση της εκκλησίας 
του Αγίου Θεράποντος τη Λάρνακα, η οποία ενώ είχε μετατραπεί σε τζαμί, παρέμεινε 
τόπος προσευχής και για τους Χριστιανούς, αφού εκεί διατηρήθηκε ο τάφος του 
Αγίου από τον οποίο οι πιστοί ζητούσαν βοήθεια σε θέματα υγείας.  

 Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, επίσης, συμμετείχαν οι μεν στις θρησκευτικές 
τελετές ή εκδηλώσεις λατρείας των δε, ενώ, όπως φαίνεται από τις αναφορές και 
περιγραφές των Άγγλων αποικιοκρατών, κατά τα πρώτα χρόνια άφιξής των στην 
Κύπρο ήταν αδύνατον να διακρίνει κανείς μεταξύ ελληνικών και τουρκικών σπιτιών, 
καφενείων, καταστημάτων ή άλλων κτηρίων και η ιατρική, που συνήθως τα 
παλαιότερα χρόνια ασκείτο από τον τοπικό ιερέα ή Χότζα, ασκείτο χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

 Μέχρι και το 1974 οι δύο Κοινότητες δεν διαχωρίζονταν ούτε κατά την τελετή 
γάμων. Αντίθετα, συμμετείχαν στις τελετές γάμων των συγχωριανών τους 
ανεξαρτήτως θρησκείας και σε ορισμένες περιπτώσεις Τουρκοκύπριοι, 
Μουσουλμάνοι, παρουσιάζονταν ως μάρτυρες, δηλαδή κουμπάροι, σε γάμους 
Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι τελούσαν ακόμη μικτούς γάμους, οι οποίοι κυρίως στα 
μικρά χωριά ήταν πολύ συνηθισμένοι και ευρέως αποδεκτοί.  

 Είναι φανερό μέσα από τα πάμπολλα παραδείγματα της κοινωνικής ζωής των 
Κυπρίων και τα ιστορικά στοιχεία της πρώτης εποχής της ανεξαρτησίας, ότι η πρώτη 
διάκριση μεταξύ των δύο κοινοτήτων επήλθε ουσιαστικά από το 1960 και μετά, αφού 
το Σύνταγμα του 1960 εγκαθίδρυε ένα κράτος δικοινοτικού χαρακτήρα αναγκάζοντας 
τον πληθυσμό του νησιού να επιλέξει κοινότητα στην οποία θα ανήκε και, επιπλέον, 
εισήγαγε διαιρετικά στοιχεία, όπως η δημιουργία χωριστών κοινοτικών συνελεύσεων, 
που ήταν υπεύθυνες μεταξύ άλλων για τα θέματα παιδείας, ζητήματα φιλανθρωπικών 
αθλητικών ή ακόμα και συνεργατικών ιδρυμάτων, τα οποία άλλοτε διεκπεραιώνονταν 
χωρίς κοινοτικούς διαχωρισμούς, καθώς και η εκλογή από τις δύο κοινότητες 
χωριστών δήμων στις 5 κυριότερες πόλεις.  

 Ακόμα ένα σημαντικό διαιρετικό στοιχείο, που διαφοροποίησε σημαντικά τις 
σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ήταν η απουσία του θεσμού του πολιτικού 
γάμου από το Σύνταγμα, αφού το άρθρο 111 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ανέθετε την τέλεση γάμων και τη ρύθμιση των συζυγικών σχέσεων στις 
θρησκευτικές αρχές κάθε Κοινότητας.  
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 Και δυστυχώς, δεν ήταν παρά μέχρι το ’89, που η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου, 
τροποποίησε το άρθρο 111 του Συντάγματος και εισήγαγε το θεσμό του πολιτικού 
γάμου και νομοθεσία που διέπει τη σχέση των συζύγων.  

 Δυστυχώς, βέβαια, λόγω του βίαιου διαχωρισμού οι δύο κοινότητες δεν 
μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις εν δυνάμει θετικές συνέπειες, τυχόν μικτό γάμο σε 
εκτεταμένη ή ακόμα και μαζική κλίμακα.  

 Εν τούτοις, παρά την ύπαρξη στο Σύνταγμα των διαιρετικών αυτών στοιχείων, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνέχιζαν να ζουν αρμονικά μεταξύ τους να 
συναλλάσσονται εμπορικά και να μοιράζονται την εξουσία μέχρι και το 1963, όπου 
συνέβησαν οι διακοινοτικές συγκρούσεις και αποχώρησαν οι Τουρκοκύπριοι από όλα 
τα πολιτειακά αξιώματα και τις θέσεις στο δημόσιο τομέα.  

 Και σε αυτή την περίπτωση, παρά το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι 
συμπατριώτες μας απεχώρησαν από την κυβέρνηση και άφησαν τη Διοίκηση του 
κράτους στα χέρια των Ελληνοκυπρίων, οι τελευταίοι, οι Ελληνοκύπριοι, δηλαδή, δεν 
εκμεταλλεύτηκαν την εξουσία εις βάρος των Τουρκοκυπρίων, αντίθετα συνέχισαν να 
διατηρούν και να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας, ελπίζοντας σε υπέρβαση της κρίσης και επιστροφή στην ομαλότητα για 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 Ουσιαστικής σημασίας είναι πως η κρίση εκείνης της εποχής δεν μεταφέρθηκε 
στο κοινωνικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και πως τα μέλη των 
δύο κοινοτήτων στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής παρέμειναν 
γείτονες, συνάδελφοι και φίλοι, κυρίως στην ύπαιθρο. Στις κυριότερες πόλεις 
δημιουργήθηκαν τουρκοκυπριακοί θύλακες κατά προτροπή της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας και της Άγκυρας, διαχωρίζοντας έτσι τον πληθυσμό.  

 Η αλληλεγγύη που εκδήλωναν οι Ελληνοκύπριοι προς τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες τους, και αντιστρόφως, κατά τα δύσκολα χρόνια του διαχωρισμού, είχε 
εν πολλοίς να κάνει με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία και την παραδοχή και 
σεβασμό που υπεδείκνυαν και οι Τουρκοκύπριοι προς τις παραδόσεις των 
συμπατριωτών τους και αντίστροφα.  

 Έτσι, ουσιαστικά, οικοδομήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο Κοινοτήτων στο 
νησί, που για χρόνια διατήρησε την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ αλλόθρησκων 
στοιχείων. Είναι στη φύση της Ορθοδοξίας να δείχνει σεβασμό και ανεκτικότητα στο 
ξένο στοιχείο, γιατί η αγάπη του Θεού, σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση, δεν αποκλείει κανένα τέκνο του, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων.  

 Οι σπόροι, όμως, του διαχωρισμού, που κατέληξε στο διαμελισμό της Κύπρου 
το 1974, δεν θα έβρισκαν υπό τις πιο πάνω συνθήκες εύφορο έδαφος στο νησί, γιατί 
απλούστατα το στοιχείο της θρησκείας δεν αποτέλεσε ποτέ πηγή διαμάχης μεταξύ 
των κοινοτήτων. Το μίσος καλλιεργήθηκε ανάμεσα στα λιγοστά ακραία στοιχεία και 
στις δύο πλευρές, αρχικά από την αποικιοκρατική δύναμη με τη γνωστή πολιτική του 
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διαίρει και βασίλευε.  

 Όπως αποδεικνύεται άλλωστε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις αποικιών, αν 
θέλουμε να μιλήσουμε και για περιοχές πέραν από τη δική μας, οι περιπτώσεις του 
αιματοκυλίσματος στην Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές για 10ετίες μετά την 
απόαποικιοποίηση είναι αρκούντως χαρακτηριστικές.  

 Η παρέμβαση της Τουρκίας αργότερα ως κατάληξη της δικής της επεκτατικής 
πολιτικής αλλά και ως αποτέλεσμα της ενθάρρυνσης εκ μέρους της Βρετανίας για 
τους δικούς της λόγους πέρα από το γεωγραφικό de facto διαχωρισμό του κυπριακού 
λαού, κατάστρεψε εσκεμμένα οτιδήποτε θύμιζε το παρελθόν της ειρηνικής 
συνύπαρξης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τακτική, την οποία ο τουρκικός στρατός 
εφαρμόζει μέχρι σήμερα μέσω των συνεχιζόμενων ενεργειών βίας και μίσους κατά 
των συμβόλων της θρησκείας των Ελληνοκυπρίων και της σύλησης και βεβήλωσης 
της θρησκευτικής κληρονομιάς στα πλαίσια και της στρατηγικής για πλήρη 
εκτουρκισμό των κατακτηθέντων εδαφών στο βόρειο Τμήμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στο κατεχόμενο Τμήμα μας.  

 Καταλήγοντας, θα έλεγα πως η περίπτωση της Κύπρου, αποτελεί ένα εξαίσιο 
παράδειγμα που αποδεικνύει πως οι αρχές της Ορθοδοξίας μπορούν να συμβάλλουν 
στη δημιουργία αρμονικών πολυπολιτισμικών κοινωνιών και πως, ταυτόχρονα, τα 
διεθνή γεωστρατηγικά συμφέροντα, όταν τίθενται πάνω από αυτές τις αρχές, μπορούν 
να ανατρέψουν αυτή την αρμονία και να διχάσουν τους λαούς.  

 Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε αυτές τις αρχές αλλά και να τις 
προωθήσουμε περαιτέρω ανά τον ορθόδοξο κόσμο και πέρα από αυτόν. Έναν κόσμο, 
ο οποίος φαίνεται σταδιακά μέσα από τις αυξημένες πιέσεις και ανάγκες του 
σύγχρονου τρόπου να απομακρύνεται από το λόγο του Θεού και να υποβαθμίζει τη 
σημασία του κηρύγματος του Κυρίου για παγκόσμια αγάπη.  

 Σάς ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον Κύπριο συνάδελφό μας για την εύστοχη 
εισήγησή του. Και τώρα ο κ. Μυγδάλης θα αναγνώσει την εισήγηση του Επισκόπου 
Κερνίτσης, ο οποίος λόγω κωλύματος τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να έρθει, η 
οποία έχει θέμα «Κοινωνική δράση της Εκκλησίας και Ετερότητα».  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Αγαπητοί μου, η Oρθόδοξη Eκκλησία μας κατανοεί τον άνθρωπο 
ως εικόνα Θεού και την κοινωνία των ανθρώπων κατά το πρότυπο της κοινωνίας των 
προσώπων της Αγίας Τριάδος ως σχέση αγάπης. Στην αγαπητική αυτή κοινωνία των 
προσώπων δεν υπάρχουν περιθώρια για τους συνήθεις κοινωνικούς φραγμούς και τις 
δυσμενείς διακρίσεις με βάση το φύλλο, την εθνική κοινωνική καταγωγή, την 
οικονομική κατάσταση και τη θρησκευτική πίστη.  

Ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας Επιστολή του σαφώς και 
κατηγορηματικώς διακηρύσσει το γνωστό  «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι 
δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ 
Ιησού». Και στην προς Κολοσσαείς Επιστολή του υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που 
κάποιος γίνεται Xριστιανός, από τη στιγμή που αποβάλλει τον παλαιό άνθρωπο με όλες 
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τις αδυναμίες και κακίες του και ενδύεται «τον νέον, τον ανακαινούμενον εις επίγνωση 
κατ’ εικόνα του κτίσαντον αυτόν», από τη στιγμή αυτή «ουκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, 
περιτομή και ακροβυστία βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος αλλά τα πάντα και εν 
πάση Χριστός».  

Τρεις κλασικοί για την πρωτοχριστιανική κοινωνία κοινωνικοί διαχωρισμοί και 
φραγμοί, τρία διαχωριστικά τείχη καταρρέουν με μια μόνο πρόταση του Αποστόλου 
Παύλου. Το τείχος των φυλετικών και εθνικιστικών φραγμών, το τείχος των 
κοινωνικών και πολιτισμικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού και το 
τείχος της ανισότητας μεταξύ ανδρός και γυναικός.  

Στη θέση αυτών των στάσεων και διακρίσεων ο Απόστολος Παύλος θέτει τις 
νέες τάσεις που διακρίνουν τους Χριστιανούς ως εκλεκτούς και αγαπημένους του Θεού. 
Ποιες είναι αυτές οι νέες τάσεις; Για τον Απόστολο Παύλο οι στάσεις του 
αναγεννημένου Χριστιανού είναι η φιλευσπλαχνία, η αγαθότητα, η ταπεινοφροσύνη, η 
πραότητα, η μακροθυμία και κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνάντησή μας με τον 
ξένο, η ανοχή και η συγχώρεση. 

Ειδικότερα για μας τους Έλληνες Ορθόδοξους, η στάση μας απέναντι στον ξένο 
προσδιορίζεται από μια διπλή κληρονομιά. Την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδος και 
την κληρονομιά της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης μας.  

Ο ελληνικός πολιτισμός φημίζεται για την αντίληψή του για τον ξένο, τον ικέτη την 
φιλοξενία και την ασυλία. Ο ξένος είναι φίλος και ο ικέτης είναι πρόσωπο ιερό. Ο 
ξένος είναι προστατευόμενος του Ξενίου Διός και ο ικέτης προστατευόμενος του 
ικεσίου και ικετησίου Διός.  

Την ιερότητα του ξένου ενισχύει η αρχαία ελληνική πίστη ότι πολλές φορές οι 
Θεοί περιέρχονται με τη μορφή ξένου της πόλης για να ελέγξουν αυτοπροσώπως σε 
ποιες από αυτές επικρατεί η ευνομία και η θεοσέβεια και σε ποιες υπάρχει ύβρις και 
αθεοφοβία.   

Ο νόμος προέβλεπε ακόμη και δίωξη εναντίον των πολιτών που παράβαιναν το 
ιερό καθήκον της φιλοξενίας και της ασυλίας τις γνωστές δίκες κακοξενίας. Είναι 
γνωστό, τέλος, ότι στη φροντίδα των ξένων συμμετείχε και αυτό που σήμερα θα λέγαμε 
η κοινωνία των πολιτών, πρωτοβουλίες δηλαδή και συσπειρώσεις και αδελφότητες 
πολιτών που είχαν ως σκοπός τους τη φιλοξενία και είναι γνωστές με τα ονόματα ξένιοι 
ή φίλοι των ξένων, διατηρούσαν δε και ειδικό κοινό ταμείο για την κάλυψη των εξόδων 
της φιλοξενίας.  

Η χριστιανική μας κληρονομιά είναι ριζοσπαστικότερη. Ο Χριστός γεννήθηκε 
ως πρόσφυγας, έζησε ως ξένος, μάς δίδαξε με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη την 
αγάπη προς τον πλησίον που ταυτίζεται με τον ξένο και μάς διαβεβαίωσε ότι με τη 
γραφή, με την περιγραφή της μελλούσης κρίσεως ότι η στάση μας απέναντι στους ξένους 
ανάγεται σε αποφασιστικής σημασίας κριτήριο για τη δικαίωση και σωτηρία μας.  

Στο Χριστιανισμό ο ξένος δεν τίθεται πλέον απλώς υπό την προστασία του Θεού 
όπως συμβαίνει στην αρχαία ελληνική θρησκεία με τον Ξένιο Δία. Ο ίδιος ο Θεός 
ταυτίζεται με το πρόσωπο του ξένου. «Ξένος ήμην και συνηγάγετέ με. Εφόσον 
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εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε». Και ο 
Χριστός, βεβαίως, δεν κάνει διακρίσεις στον ορισμό του ξένου. Ξένος και πλησίον δεν 
είναι μόνο ο ομόθρησκος, ο όμαιμος, ο συμπατριώτης, ομοϊδεάτης και ο οικείος αλλά 
και αυτός που είναι εντελώς διαφορετικός από εμάς. Αυτός που πρεσβεύει διαφορετικά 
πιστεύματα, έχει διαφορετική θρησκεία, ακολουθεί διαφορετική ιδεολογία, έχει 
διαφορετικό χρώμα από εμάς και ανήκει σε διαφορετική εθνότητα.  

Απέναντι σε όλους αυτούς ο Χριστιανός οφείλει σεβασμό προς το πρόσωπό του, 
κατάφαση της ετερότητάς του και αναγνώριση ως ισότιμου και ισάξιου. Διότι, όπως 
παρατηρεί ένας ανώνυμος σχολιαστής του Λευιτικού, στο Χριστιανισμό δεν επιτρέπεται 
ο άνθρωπος να υποτιμάται και να ατιμάζεται εξαιτίας του τόπου καταγωγής του αλλά 
πρέπει πάντοτε να τιμάται για τη φύση του ως ανθρώπου: «ου γαρ ελαττούται 
άνθρωπος ανθρώπω διά τόπον αλλά τιμάται δια φύσιν».  

Η διδασκαλία αυτή της Εκκλησίας μας δεν πρέπει να νομιστεί ότι παρέμεινε 
απλώς ένα κήρυγμα, μια προτροπή χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Είναι γνωστό σε όλους 
σας αλλά επιτρέψατέ μου να το επαναλάβω και να επαναφέρω στη μνήμη μας ότι οι 
ξενώνες αποτελούσαν το σπουδαιότερο θεσμό και ίδρυμα σε όλη τη βυζαντινή περίοδο.  

Και οι ξενώνες αυτοί λειτουργούσαν όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις και στις πρωτεύουσες 
αλλά και σε επαρχιακές κωμοπόλεις, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και φυσικά και στα 
μοναστήρια. Μια παράδοση που μέχρι και τις μέρες μας συνεχίζεται από τους 
μοναχούς.  

Οι ξενώνες αυτοί προορίζονταν τόσο για τους ξένους όσο και ως προσωρινή 
στέγη όλων εκείνων που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και δεν είχαν στέγη. Φυσικά, δεν 
μιλούμε για ξενοδοχεία επί πληρωμή αλλά για δωρεάν παρεχόμενη στέγη. 
Αυτοκράτορες, επίσκοποι, αξιωματούχοι και μοναχοί, αναφέρονται από τους 
ιστορικούς της εποχής ως ιδρυτές και ανακαινιστές τέτοιων ξενώνων.  

Το κήρυγμα αλλά και η συνείδηση της εκκλησίας ήταν ότι η προσφορά 
φιλοξενίας στον τόπο σημαίνει φιλοξενία του ίδιου του Χριστού. Ο ιερός Χρυσόστομος 
μάλιστα προέτρεπε το ποίμνιό του να ξεχωρίσει στο σπίτι του ένα δωμάτιο για τους 
ξένους και οι μαρτυρίες των ιστορικών βεβαιώνουν ότι πολλοί πιστοί είχαν μετατρέψει 
ολόκληρο το σπίτι τους σε ξενώνα, ενώ άλλοι άφηναν τεράστια χρηματικά ποσά για την 
ίδρυση και λειτουργία ξενώνων.  

Και κλήρος και λαός στο Βυζάντιο είχαν ως γνώμονα της συμπεριφοράς τους 
την προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους στην προς Εβραίους 
Επιστολή του: «Η φιλαδελφία μενέτω, της φιλοξενίας  μη επιλανθάνεσθε. Δια ταύτης 
γαρ έλαθον τίνες ξενίσαντες αγγέλους». Δηλαδή, να μην παύσει η αγάπη προς τους 
αδελφούς, μην λησμονείτε τη φιλοξενία, διότι με αυτή μερικοί χωρίς να το ξέρουν 
φιλοξένησαν αγγέλους.  

Με βάση αυτή την κληρονομιά η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εξαντλεί την 
κατανόησή της για τους ξένους, στον ορισμό τους, ως απλό διαφορετικό από εμάς αλλά 
στα πρόσωπά τους αναζητεί και βρίσκει ένα στοιχείο που έχουν και αυτοί κοινό μαζί 
μας. Το ότι, δηλαδή, δεν παύουν και αυτοί να είναι εξίσου δημιουργήματα του Θεού.  
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Σήμερα συζητούμε το θέμα της μεταναστεύσεως σε μια εποχή κατά την οποία 
μακροχρόνια ανεργία, κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός, φτώχεια και 
οργανωμένο έγκλημα τρομάζουν τις κοινωνίες της Ευρώπης και ευνοούν τις κάθε 
μορφής ρατσιστικές και ξενόφοβες αντιδράσεις σε βάρος των αλλοδαπών. Ακόμη και σε 
χώρες που μέχρι χτες διακρίνονταν για τα φιλόξενα αισθήματά τους, όπως η δική μας 
χώρα, αρχίζουν να εμφανίζονται ανησυχητικά δείγματα ξενόφοβης αντίδρασης.  

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των 
αλλοδαπών και τη δυναμική κοινωνική, οικονομική συσσωμάτωσή τους στην κοινωνία 
που επέλεξαν να καταφύγουν πέρα από τα θεσμικά μέτρα προαπαιτείται και η ευρύτερη 
συγκατάθεση, συναίνεση και συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών.   

Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οι πρωτοβουλίες των πολιτών και όλως ιδιαιτέρως οι εκκλησιαστικές ενορίες θα πρέπει 
να συσπειρωθούν σε μια κοινή προσπάθεια και με μια αγαστή αλλά και κριτική 
συνεργασία με τα θεσμικά όργανα του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αντισταθούν στον αναδυόμενο πολύμορφο ρατσισμό και να συνεπικουρήσουν στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων μιας αξιοπρεπούς και δημιουργικής ένταξης των 
αλλοδαπών, από την οποία είναι βέβαιο ότι έχει να ωφεληθεί και η δική μας κοινωνία.  

Επειδή δε η κοινωνική ένταξη δεν μπορεί να συντελεστεί παρά μόνο στο τοπικό επίπεδο 
της συναντήσεως «πρόσωπου προς πρόσωπον», πιστεύω ότι η Ενορία μπορεί  και 
οφείλει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της 
κοινωνίας μας και στη μεταβολή της σε ένα χώρο τον οποίο κάθε άνθρωπος άντρας ή 
γυναίκα, πλούσιος ή φτωχός, γηγενής ή αλλοδαπός, Έλλην ή Σκύθης θα μπορεί να 
αναγνωρίσει και να βιώσει ως ένα τόπο ελευθερίας, ως ένα χώρο σεβασμού του 
προσώπου και αναγνωρίσεως της αξίας του ανθρώπου «ως βραχύ τι παρ’ αγγέλους 
ηλαττωμένου», ως ένα ειρηνικό χώρο ελπίδος, αγάπης και αλληλεγγύης. 

Ως ένα χώρο στον οποίο τους καιρούς της απελπισίας, της αδικίας, της απολυτρώσεως, 
της εκμεταλλεύσεως και της καταδυναστεύσεως θα διαδεχτούν οι προαναγγελλόμενοι 
στις πράξεις Αποστόλων «κερί ανυψώσεως από προσώπου του Κυρίου», κερί δηλαδή 
συγγώμης, καταλλαγής, πνευματικής αναψυχής. 

Οι Έλληνες, λαός με μακρά μεταναστευτική εμπειρία, δεν μπορεί να λησμονούμε 
ότι και εμείς στο παρελθόν ζήσαμε ανάλογες καταστάσεις και δοκιμασίες. Και η 
Εκκλησία μάς υπενθυμίζει ότι στον κόσμο αυτό όλοι μας είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι 
ότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής και ότι η εντολή του Θεού είναι τους μεν 
ξένους να μη θλίβουμε και να τους δεχόμεθα ως εάν ήσαν αυτόχθονες, τους δε πένητες 
και αδυνάτους αυτόχθονες να φροντίζουμε ως εάν ήσαν ξένοι.  

Οι προαναφερθείσες βασικές αυτές αρχές και αξίες έχουν τεράστια σημασία 
τόσο για την πρακτική άσκηση της ποιμαντικής διακονίας μας προς τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες, όσο, όμως πιστεύουμε, και για τη χάραξη της επιζητούμενης σήμερα 
ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Είναι δε αναγκαία η υπενθύμιση των αρχών αυτών καθόσον μετά τα τραγικά 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου και το εντεινόμενο πρόβλημα της διεθνούς 
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τρομοκρατίας διαγράφεται ο κίνδυνος η πολυσχεδιαζόμενη μεταναστευτική πολιτική να 
λησμονήσει τελείως τον παράγοντα άνθρωπο και την αξία του προσώπου του και να 
προσανατολιστεί μονομερώς στον έλεγχο των συνόρων και τις απαγορεύσεις.  

Στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, το διεθνές 
οργανωμένο έγκλημα, το δουλεμπόριο, τη σεξουαλική και άλλη εκμετάλλευση των 
γυναικών και των παιδιών, που πρέπει ασφαλώς να παταχθούν και αν είναι δυνατόν 
και να εξαλειφθούν, οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την ελευθερία μας έχουν 
στρέψει την προσοχή τους σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μέτρα ελέγχου και περιορισμών.  

Χωρίς να έχουμε καμιά πρόθεση αναμίξεως στους διακριτούς ρόλους ανάμεσα 
στην Εκκλησία και την Πολιτεία, ας μάς επιτραπεί απλώς να αναφερθούμε στην 
εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη διακονία της η Εκκλησία μας στη βάση.  

Η εμπειρία αυτή μας διδάσκει ότι η από  το 1973 μέχρι σήμερα ακολουθηθείσα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική της μηδενικής μετανάστευσης και των κλειστών συνόρων 
ούτε τα αίτια της μετανάστευσης, ως ελπίζετο, καταπολέμησε ούτε, βεβαίως, και τη 
μετανάστευση μπόρεσε να περιορίσει.  

Τι επέτυχε όμως; Συνέβαλε στην μετάλλαξη της νόμιμης μετανάστευσης σε 
λαθρομετανάστευση. Προσέφερε το έδαφος για την εμφάνιση και τη δραστηριοποίηση 
των διακινητών και των δουλεμπόρων, κατέστησε τους μετανάστες πιο ευάλωτους ή 
τους έριξε στα δίχτυα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.  

Καλλιέργησε σε πολλούς συμπολίτες μας τη λανθασμένη αντίληψη ότι κάθε 
μετανάστης είναι και εγκληματίας. Υπέθαλψε και υποθάλπτει με τον τρόπο αυτό 
αισθήματα ξενοφοβίας, ρατσισμού και εκδηλώσεις ξενηλασίας. 

Απειλεί τη συνοχή του κοινωνικού ιστού με τη δημιουργία μιας τάξεως 
ανθρώπων οι οποίοι είναι καταδικασμένοι να ζουν στη σκιά της κοινωνίας, δεν έχουν 
καμιά δυνατότητα να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, βλέπουν καθημερινώς 
να ευτελίζεται  η αξιοπρέπεια του προσώπου τους, οι ελπίδες τους για μια βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους με τη μετανάστευση, και ο δρόμος που πήραν με τη 
μεταναστευτική περιπέτεια προκειμένου να εκπληρώσουν το όνειρο της ζωής τους να 
ζήσουν και αυτοί στην πολιτισμένη και χριστιανική Ευρώπη, συμμετέχοντας στα 
πολύτιμα αγαθά της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, να τερματίζεται σε 
αστυνομικά κρατητήρια.  

Η Ιερά Σύνοδος επανειλημμένως απευθύνθηκε τόσο προς τα αρμόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση. Ιδιαίτερα μάλιστα με 
την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας διατυπώνοντας και συγκεκριμένες προτάσεις για 
τη θεραπεία ορισμένων τουλάχιστον από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
αλλοδαποί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας ιδιαίτερα, όπως π.χ. 
τα θέματα της συνενώσεως των οικογενειών των μεταναστών, τα θέματα της 
νομιμοποίησης όσων δεν διαθέτουν επίσημα άδεια παραμονής και εργασίας και το θέμα 
της μεταθέσεως του κέντρου της μεταναστευτικής πολιτικής από τον απλό έλεγχο των 
συνόρων και την απαγόρευση στην κοινωνική αποκατάσταση των ήδη διαβιούντων στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χάραξη μιας πιο ευφάνταστης ολοκληρωμένης 
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μεταναστευτικής πολιτικής, που δεν βασίζεται στην αστυνόμευση αλλά στο σεβασμό του 
προσώπου και των υλικών και ψυχικών αναγκών του και στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
εθνών των κοινωνιών και των ανθρώπων.  

Το αίτημά μας προς τους πολιτικούς της πατρίδος μας και της Ευρώπης αλλά 
και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα ως κάθε υπεύθυνο πολιτικό είναι μην πολεμάτε 
τους μετανάστες, πολεμήσατε τις αιτίες που οδηγούν σε εξαναγκαστικό εκπατρισμό και 
μετανάστευση. Μην περιορίζετε τη φαντασία σας σε πολιτικές ελέγχων. Επινοήσατε 
πολιτικές και στρατηγικές περισσότερο αντάξιες του υψηλού λειτουργήματος για το 
οποίο σας επέλεξαν οι λαοί.  

Ελπίζουμε ότι και οι πολιτικοί θα συμμεριστούν τις αγωνίες μας όταν 
διαπιστώσουν όχι μόνο την αναποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχουν που 
πιστοποιείται από τις εκατοντάδες χιλιάδων λαθρομεταναστών που εισέρχονται κάθε 
χρόνο στο φρούριο του Σέγκεν αλλά, κυρίως, όταν καθημερινώς βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με τα άψυχα κορμιά που εκβράζονται στις ακτές μας, όπως και στις ακτές 
όλων των χωρών της Βορείου Μεσογείου ή ανακαλύπτονται στις ορεινές περιοχές των 
συνόρων μας.  

Μια πολιτική που παράγει πτώματα δεν είναι άξια του όρου πολιτική. Εκεί 
όμως καταλήγει κάθε πολιτική, που φιλοδοξεί να σκοτώσει την ελπίδα των ανθρώπων 
για τη ζωή. Σκοτώνοντας την ελπίδα απειλεί να σκοτώσει και τους ανθρώπους. Δεν 
μπορεί όμως να τους εμποδίσει να αναλάβουν αυτό τον κίνδυνο. «Ου φιμώσεις βουν 
αλοώντα». Δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Δεν μπορείς 
δηλαδή να αποκόψεις από τον άνθρωπο την ελπίδα του να εργάζεται και να έχει δίκαιο 
μερίδιο στους καρπούς της εργασίας του.  

Μια σωστή και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική δεν τελειώνει στα 
σύνορα μιας χώρας. Οφείλει να λαμβάνει πρόνοια για όσους τα διαβιούν. 

Η Εκκλησία μας δείχνει  μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο 
Θεός και ο θείος ιδρυτής της γεννήθηκε ως ξένος σε μια φάτνη. Άρχισε την επίγεια ζωή 
του ως πρόσφυγας αλλά, όταν η αγία οικογένεια κατέφυγε στην Αίγυπτο για να γλιτώσει 
από την απειλή του Ηρώδη, συνέχισε την επίγεια δράση του ως ξένος μη έχων που να 
κλίνει την κεφαλή του, εδίδαξε με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη ότι πλησίον μας 
δεν είναι μόνο ο ομόθρησκος, ο ομοϊδεάτης και ο συμπατριώτης αλλά και αυτός που 
είναι εντελώς διαφορετικός από εμάς. Η φροντίδα και η διακονία της εκκλησίας προς 
τους μετανάστες είναι πολλαπλή και πολυδιάστατη, όπως πολλαπλές και πολυδιάστατες 
είναι και οι ανάγκες τους.  

Αγαπητοί μου, η ορθόδοξη εκκλησία στον τόπο μας δείχνοντας με τον 
ποιμαντικό έργο και την πολιτική της συνηγορία στη στοργή της προς τους ξένους μας 
υπενθυμίζει τη ρήση του ιδρυτή της «και άλλα μεν πρόβατα έχω, α ουκ έστιν εκ της 
αυλής ταύτης: κακείνα με δει αγαγείν και της  φωνής μου ακούσουσι, και γενήσεται μία 
ποίμνη εις ποιμήν».  

 Μήπως, τελικώς, και οι μετανάστες ανήκουν στο πλήρωμα του λαού του Θεού, 
μήπως οι ποιμαντικοί των ξένων θα μπορούσε να περιγραφεί ως ποιμαντική των 
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προβάτων που δεν ανήκουν ή, θα έλεγα, δεν ανήκουν ακόμη στο ποίμνιο και την αυλή 
της Εκκλησίας;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε και τον κ. Μυγδάλη για την ανάγνωση και τον 
Επίσκοπο Κερνίτσης, ο οποίος τη σωματική του απουσία την ακούσια την 
αναπλήρωσε με ένα πράγματι σημαντικό κείμενο. 

 Και τώρα εισήγηση από το Σύμβουλο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ορθοδοξίας τον Ρώσο Καθηγητή κ. Valery Alexeev με θέμα: «Το εθνικό και 
καθολικό, δηλαδή γενικό, στην ορθόδοξη αυτογνωσία». Ορίστε κ. Alexeev.  

V.ALEXEEV: Κύριε Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, προτού αρχίσω 
την εισήγησή μου θα ήθελα να ομιλήσω για το θέμα του προηγούμενου εισηγητή, του 
κ. Μυγδάλη, ο οποίος αναφέρθηκε στη γνωστή ρήση του θεολόγου Φλωρόσφκι.  

 Πρόσφατα επισκέφτηκα την Ακαδημία του Αγίου Βλαδιμήρου που ίδρυσε στη 
Νέα Υόρκη ο θεολόγος Φλωρόφσκι, και διοργανώσαμε και ένα συνέδριο αφιερωμένο 
στη μνήμη του μεγάλου αυτού θεολόγου.  

 Θα ήθελα να υπογραμμίσω μια από τις σκέψεις του. Ο λόγος γίνεται για το ότι 
θα μπορούσαμε να μη λάβουμε αυτόν τον κόσμο με τη μορφή που τον έχουμε. Ο 
δημιουργός θα μπορούσε να αλλάξει το σχέδιό του, λέει ο θεολόγος Φλωρόφσκι. Το 
είπα και στη Νέα Υόρκη και θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό ότι ο Θεός δεν μπορεί να 
μη δημιουργεί, δημιουργεί συνέχεια και με αυτή την έννοια ο κόσμος αποτελεί από 
μία σκοπιά αναγκαιότητα ως κτίσμα του Θεού, επειδή ο κόσμος που δημιουργείται 
από τον κόσμο βρίσκεται στην πορεία των συνεχών αλλαγών.  

 Αυτό αναφορικά με την εισήγηση του προηγούμενου εισηγητή. Και τώρα 
επιστρέφω στο θέμα μου. Αξιότιμοι οργανωτές, μέλη και φιλοξενούμενοι του 
Συνεδρίου, το θέμα του άλλου, το ξένο, το ετερώνυμο το αλλόθρησκο στην ορθόδοξη 
παράδοση από τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Και 
σήμερα δεν έχει χάσει τη σημασία του και, αντιθέτως, οξύνθηκε ακόμα περισσότερο 
παρά τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίησης στο σύγχρονο 
κόσμο.  

 Μου φαίνεται ότι, ακριβώς, οι διαδικασίες της ομογενοποίησης το μοντέλο 
της παγκοσμιοποίησης ώθησαν τον ορθόδοξο κόσμο στην ενεργό διερμήνευση της 
ταυτότητάς του και της ετερότητάς του από τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι είναι 
μια από τις αντιδράσεις στην υπαρκτή απειλή, που υπάρχει, να χάσει την πνευματική 
και θρησκευτική ταυτότητά του, ούτως ώστε να μη διαλυθεί στην απέραντη 
πολυπολιτισμική και πολυομολογιακή ποικιλία του σύγχρονου εκκοσμικευμένου 
κόσμου, ο οποίος εισορμά επιθετικά με τον πλουραλισμό, την ανεκτικότητα και τις 
λοιπές φιλελεύθερες αντικληρικές του θέσεις στους τομείς της ζωής τόσο όλου του 
κοινωνικού συνόλου όσο και του κάθε μεμονωμένου ανθρώπου.  

 «Τι πιστεύεις», ρωτούσαν οι χριστιανοί ο ένας τον άλλον από την εποχή των 
πρώτων Αποστόλων προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τη φυσική τους περιέργεια 
σχετικά με τον ξένο και να καθιερωθούν στην ορθότητα του συμβόλου πίστεως που 
κήρυτταν.  
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 Η καθολικότητα της φύσης του Χριστιανισμού, όταν «εν Χριστώ ουκ ένι 
Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουδέ βάρβαρος», θα έπρεπε να αποκλείσει το κάθε ενδεχόμενο 
του εθνοφυλετισμού.  

 Ωστόσο, η Εκκλησία εξαρχής άρχισε να χτίζεται με βάση τα εθνικά 
διαμερίσματα, με βάση τα έθνη. Η Εκκλησία είναι από τον κόσμο τούτο, ωστόσο ήδη 
από την εποχή της Πεντηκοστής, από τη στιγμή της επιφοίτησης του Αγίου 
Πνεύματος, τους πρώτους Αποστόλους, είτε λόγω της ανθρώπινης αυθαιρεσίας είτε 
λόγω της συγκατάβασης προς την αδυναμία της κτιστής ανθρώπινης φύσης, 
ταπεινώθηκε.  

 Οι Απόστολοι κηρύττοντας την σωτηρία ανάμεσα στη μικρή ποίμνη 
παραταύτα, δημιουργούσαν εκκλησίες ανάλογα με τα έθνη. Η διδασκαλία διαδιδόταν 
μέσα σε μια νοοτροπία, μέσα σε μια ταυτότητα και δεν υπήρχε ανάγκη να σκέφτεται 
κανείς ιδιαίτερα πάνω στο θέμα του ξένου, ωστόσο, όταν το καλό μήνυμα έφτασε και 
στους εθνικούς, το ζήτημα αυτό τέθηκε με οξύτητα.  

 Κατ’ αυτό τον τρόπο στη χριστιανική παράδοση το θέμα του ξένου, του 
άλλου, εμφανίστηκε με την πλέον οξεία μορφή από τη στιγμή που η Εκκλησία του 
Χριστού άρχισε να καθιερώνεται ως καθολική, γενική, διεθνής, οικουμενική.  

 Η αντίθεση αυτή απαιτούσε την επίλυσή της. Ίσως, αποτελούσε την πλέον 
σοβαρή πρόκληση προς τον πρώιμο Χριστιανισμό και, ίσως, παραμένει τέτοια και 
σήμερα. Αν θέλετε ως ένα βαθμό όλες οι οικουμενικές σύνοδοι αποτέλεσαν το μέσο 
και το χώρο αναζήτησης των συνταγών επίλυσης του προβλήματος της ετερότητας 
στον Χριστιανισμό ή,  πώς να συμβιβαστεί το εθνικό και το καθολικό μέσα σε αυτή 
τη διδασκαλία της πίστεως. Συνειδητοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε τον 
Χριστιανισμό ως θρησκεία της αγάπης. Η αγάπη προς τον πλησίον ως η πλέον 
σημαντική εντολή της διδασκαλίας που κληροδότησε ο Χριστός, ο Σωτήρας στους 
μαθητές και τους οπαδούς του. Η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον υπάρχοντας 
μέσα στον άνθρωπο ως δώρο Θεού θαυματουργεί και ενώνει, συμβιβάζει τα 
ασυμβίβαστα. Τους καταπιεστές και τους καταπιεζόμενους, τους δικαίους και τους 
αμαρτωλούς, τους διώκτες και τους διωκόμενους, τους υπερήφανους και τους 
πράους, ζεσταίνοντας την ψυχή του ανθρώπου με την ελπίδα της αιώνιας σωτηρίας. 
Η πίστη επιτελεί το υψηλό έργο της μεταμόρφωσης του ατόμου.   

 Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα της επίτευξης της πολυεθνικής ενότητας εν 
Χριστώ. Η πολυπλοκότητά του τρέφει και  τροφοδοτεί σήμερα όλες τις μεγάλες 
διεθνικές συγκρούσεις και προβλήματα στον ανθρώπινο κόσμο.  

 Ο Χριστιανισμός μεταξύ άλλων και γι’αυτό το λόγο συνεχίζει να είναι 
διαιρεμένος σε τοπικές ορθόδοξες εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Αλλά είναι 
διαιρεμένος ακόμα και σε καθολικισμό, προτεσταντισμό, τα ανατολίζοντα και άλλα 
καταπιστεύματα που έχουν διαιρεθεί και μεταξύ τους.  

 Η Ορθοδοξία, δυστυχώς, δεν έχει αποφύγει τους σοβαρούς κλονισμούς, που 
έχουν σχέση με την εθνική συνισταμένη. Το ζήτημα αυτό παραμένει επίκαιρο, καθώς 
και το πόσο εμποδίζει το εθνικό στοιχείο στη συνείδηση των Ορθοδόξων την 
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επίτευξη της ορατής και όχι της λειτουργικής ενότητας.  

 Το ζήτημα αυτό είναι επίκαιρο και αναζητούμε σήμερα την απάντηση, όχι 
μόνο στη σημερινή μας διημερίδα αλλά και, σε όλη την καθημερινή μας πρακτική. 
Έτσι με τις καινούριες πολιτικές δυνάμεις στις μετα-κομμουνιστικές χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης που ήρθαν στα πράγματα τα τελευταία 10, 15 χρόνια ετέθησαν 
τα πρακτικά ζητήματα της δημιουργίας των δικών τους εθνικών τοπικών ορθόδοξων 
εκκλησιών διασπώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κανονική ενότητα των υπαρχουσών 
αυτοκέφαλων εκκλησιών.  

 Τέτοιες προσπάθειες των εθνικιστικών δυνάμεων με δημοκρατική αμφίεση 
έγιναν και γίνονται ακόμη στο Μαυροβούνιο, την Ουκρανία, FYROM, τη Βουλγαρία 
και άλλες χώρες.  

 Είναι οξυμμένο το πρόβλημα του συμβιβασμού του εθνικού και του 
καθολικού στη Σερβία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Παλαιστίνη. Είναι πάρα 
πολύ σημαντικό ότι η Γραφή και η ορθόδοξη παράδοση, που έχουν μακραίωνη 
ιστορία, μάς επιτρέπουν να επιλύουμε τα καθημερινά προβλήματα της σύγχρονης 
ζωής σε σχέση με ένα τόσο οξυμμένο πρόβλημα όπως είναι ο ξένος, ο άλλος.  

 Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζω  το φαινόμενο του ξένου μέσα στο 
ορθόδοξο περιβάλλον επικοινωνίας. Ποιον εννοώ ως ξένο; Κάποιον που δεν μιλάει τη 
γλώσσα μου, κάποιον που δεν συμμερίζεται την πολιτιστική μου ταυτότητα. Εγώ θα 
έβαζα στην πρώτη θέση την πολιτιστική ταυτότητα, που συνδέεται στενά με την 
παράδοση και τον πολιτισμό.  

 Ο πολιτισμός και η παράδοση σήμερα, και μάλλον και στο μέλλον, θα 
διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο. Η γλώσσα βαθμιαία χάνει τη σημασία 
του φραγμού στην επικοινωνία. Ο κόσμος αρχίζει να επικοινωνεί στην καθολική 
αγγλική γλώσσα της επιχειρηματικής συνεργασίας.  

 Ωστόσο, αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε πολύ απλοποιημένη μορφή 
δεν μπορεί να είναι γλώσσα του υψηλού πολιτισμού και της πνευματικότητας. 
Πρόκειται για έναν λιγότερο ευκίνητο τομέα, για έναν θεμελιώδη τομέα που 
καθορίζει σε τελική ανάλυση την ταυτότητα του κάθε λαού και του κάθε ατόμου.  

 Είναι δυνατόν η πίστη και η θρησκεία να διαλύσουν αυτά τα θεμέλια 
συγχέοντας μέσα στο κοινό καζάνι διάφορες παραδόσεις και πολιτισμούς; Νομίζω 
όλη η δυσχιλιετής ιστορία του Χριστιανισμού λέει ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει 
πέρα έως πέρα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Χριστιανισμός, συνολικά, δεν θέτει 
τέτοιους στόχους, προπαντός όταν πρόκειται για την Ορθοδοξία.  

 Η εθνικο-εδαφική αυτονομία επιτρέπει στην Ορθοδοξία να εξασφαλίζει με τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο την πνευματική ύπαρξη των λαών της 
ανατολικοχριστιανικής θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης. Έτσι η ετερότητα, 
η διαφορετικότητα, η ανομοιότητα των λαών και των ατόμων που ανήκουν στην ίδια 
πίστη δεν αποτελούν κάποιο αρνητικό στοιχείο αλλά ίσως κάποιο αγαθό, κάποιο 
καλό στη ζωή της Ορθοδοξίας. Εννοείται από εδώ, δεν προκύπτει ότι πρέπει να 
συντηρούμε ή ακόμα και να καλλιεργούμε αυτή την διορθόδοξη ανομοιότητά μας.  
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 Ωστόσο, είναι ανάγκη να τη λαμβάνουμε υπόψη και να την κατανοούμε ως 
κάποια σταθερά του ορθόδοξου κόσμου. Η ενότητα στην ποικιλομορφία και η αγάπη 
στο βασικό. Να η φόρμουλα της ορθόδοξης κατανόησης του ξένου, ο όσιος «Σέργκει 
Τουράντονες» έλεγε ότι με την ενατένιση της Αγίας Τριάδας ξεπερνιέται η 
καταραμένη διχόνοια του κόσμου τούτου. Δηλαδή, εξαλείφεται η ετερότητα, η 
διαίρεση του κόσμου.  

 Έτσι η ορθόδοξη κατανόηση του ξένου συνενώνει την ανάγκη της 
καλλιέργειας των παραδόσεων στη βάση της χριστιανικής αγάπης, που οδηγεί στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης.  

 Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και στο τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τη φιλολογική εταιρεία της Νίκαιας, η οποία μάς υποδέχεται με τόση θαλπωρή. 
Ιδιαίτερα εντυπώθηκε στη μνήμη μας η χτεσινή μέρα, η οποία ήταν πάρα πολύ ζεστή. 
Θα ήθελα να σάς απονείμω μερικά ενθύμια από τη Μόσχα. Πρόκειται για βιβλία που 
έχουν άμεση σχέση με τη φιλολογία. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος αυτής της 
εταιρείας εδώ; Θα το κάνω στο διάλειμμα τότε. Ευχαριστώ.  

Α.ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Είναι εξίσου σημαντική η χειρονομία του κ. Alexeev με τη 
συμμετοχή της ρωσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας σε αυτή τη Γενική 
Συνέλευση. Θα πάνε στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου και ευχαριστούμε τον κ. Alexeev 
θερμά γι΄ αυτή του την ευγενική χειρονομία.  

 Θα επακολουθήσει ένα διάλειμμα ενός τετάρτου και θα μπούμε στη 
συζήτηση.  
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3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

Η Ευρώπη της ετερότητας: ανεκτικότητα ή πολυπολιτισμικότητα; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ, σύντομες ερωτήσεις που να επιδέχονται σύντομες 
απαντήσεις.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Η σκέψη μας ήταν σε αυτή την κουβέντα να δούμε λίγο τα θέματα 
ανεκτικότητας και πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη. Τώρα εγώ κ. Υπουργέ θέλω 
να πω το εξής. Καταρχήν, θα ήθελα να μας πείτε εσείς μια πρώτη γνώμη. Εσείς 
είσαστε ένας πολιτικός, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή των Ελλήνων από την ημέρα 
της Μεταπολίτευσης.  

 Μέσα από την εμπειρία τη δική σας στην υπόθεση της σχέσης της Ελλάδας με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια του μεγάλου Καραμανλή, του μεγάλου 
Παπανδρέου μέχρι τις μέρες μας, πώς η εμπειρία σας κατέγραψε αυτή την έννοια της 
ανεκτικότητας ή της ανοχής του άλλου μέσα στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρώτα απ’ όλα απέναντι και σε μάς σαν Έλληνες, όπου είμαστε ένας λαός ορθόδοξος, 
διαφορετικός από τους κεντροευρωπαίους και σήμερα ακόμα απέναντι σε αυτό το 
μεγάλο κίνημα, σε αυτή την μεγάλη φυγή των ανατολικών χωρών ή των αφρικανικών 
χωρών που έρχονται και που συγκεντρώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο, πώς 
καταγράφεται στη σκέψη τη δική σας αυτή η υπόθεση;  

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Είναι μια καλή ερώτηση, πράγματι. Εγώ το προσεγγίζω το θέμα 
ως εξής. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το πολιτικό κομμάτι, αυτό δηλαδή που αφορούσε 
την ένωση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟΚ, τις επιφυλάξεις 
που είχαν διατυπωθεί πολιτικά, το φόβο να αποφασίζουν οι Βρυξέλλες αντί της 
Ελλάδας.  

 Σε ένα σημείο βέβαια είναι υπαρκτό, διότι εκχωρήσαμε ένα κομμάτι της δικής 
μας ανεξαρτησίας, όχι εθνικής αλλά ανεξαρτησίας γνώμης, το εκχωρήσαμε, εφόσον 
επρόκειτο να συνταχθούμε σε ένα μεγαλύτερο σύνολο και δεν ήταν δυνατόν να γίνει 
αλλιώς, αφού ήδη είχαμε οφέλη και εισροές.  

 Αυτό το κομμάτι το αφήνω, δεν είναι της παρούσης, φεύγει έξω από την 
αρμοδιότητα. Μένω στο δεύτερο κομμάτι. Υπήρχαν από τους λεγόμενους 
συντηρητικούς κύκλους σοβαρότατες επιφυλάξεις αντιρρήσεις, έως και αιχμές, ότι ο 
πολιτισμός της Ελλάδας θα αλλοτριωθεί, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και το 
φρόνημα θα υποταγούν στους Φράγκους. 

 Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν περί το ’74 είχα πάει στο Άγιο Όρος σε μια 
από τις πολύ συχνές επισκέψεις μου, βρήκα ένα κίνημα εναντίον της τότε ΕΟΚ με το 
κύριο επιχείρημα, μερικοί ήταν και φίλοι σου κ. Μυγδάλη εκεί, γνωρίζεις τον 
θρυλικό…  

 Το κύριο επιχείρημα ήταν οι ξένοι θα μάς φραγκέψουν. Και αυτό το 
εννοούσαν και θρησκευτικά, το εννοούσαν και πολιτισμικά. Εγώ τους απαντούσα 
τότε με ένα σαφές επιχείρημα. Πολιτισμικά, ο ισχυρότερος επικρατεί. Ότι δεν 
κατάφεραν οι Ρωμαίοι δεν θα το κατάφερναν οι κοινοτικοί, όπως και έγινε.  
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 Θρησκευτικά, και πάλι, δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο το σύστημα. Πρώτον, 
διότι είναι μια χριστιανική κοινότητα επί του παρόντος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν και 
εφόσον και όταν εισαχθεί και η Τουρκία και μπει μέσα σε αυτή την ιστορία αλλά 
αυτή τη στιγμή είναι μια χριστιανική λέσχη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εν πάση 
περιπτώσει μπορεί να μην συμπίπτει στο ορθόδοξο δόγμα αλλά είναι οπωσδήποτε 
χριστιανική.  

 Άρα, ούτε και από εκεί κινδυνεύουμε. Επομένως, το πολιτισμικό και το 
διαθρησκευτικό κομμάτι καθόλου δεν επηρεάστηκε από την είσοδό μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτον και, δεύτερον, καθόλου δεν επηρεάστηκε από την 
πολυπολιτισμικότητα.  

 Δημιουργούνται άλλα προβλήματα κοινωνικά, ανεργίας, αφομοιώσεως, 
δημιουργούνται προβλήματα να αποφύγουμε το γκέτο, δημιουργούνται προβλήματα 
να μη γίνει μια China Town εδώ, όπως είχε γίνει στην Αμερική. Τέτοια προβλήματα 
υπάρχουν όντως και τα οποία χρειάζονται συστοιχία μέτρων και ευστόχων μέτρων να 
τα αντιμετωπίσουμε αλλά ο πολιτισμός αυτός καθ’ αυτός από αυτή την μίξη εκούσια 
ή αναγκαστική κατά τη δική μου άποψη και με τη δική μου εμπειρία διόλου δεν έχει 
επηρεαστεί, κυρίως δεν κινδυνεύει.  

 Ο επηρεασμός είναι και αυτός μέσα στο παιχνίδι του πολιτισμού. Τι είναι ο 
πολιτισμός; Ο πολιτισμός εκφράζει το αμάλγαμα, το μίγμα της στιγμής. Άλλες 
συνιστώσες επιδρούν σε μια δεδομένη στιγμή για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής 
συνειδήσεως ενός λαού ή ενός ατόμου ακόμη και άλλες την επόμενη ιστορική 
περίοδο. Και όταν λέω ιστορική περίοδο δεν το προσδιορίζω σε χρονική περίοδο αν 
είναι μήνας, χρόνος ή και αιώνας. 

 Επομένως η πολυπολιτισμικότητα, η οποία μοιραία εγκλείει στον πυρήνα της 
και την ανεκτικότητα, δεν είναι εκείνη που πρέπει να μας τρομάζει. Εκείνο που 
ενδεχομένως πρέπει να μάς απασχολεί είναι το πώς θα ενισχύσουμε τις εθνικές και 
πολιτισμικές αλλά και θρησκευτικές καταβολές και δυνάμεις μας, ούτως ώστε να 
μπορούμε να διατηρήσουμε την αυθυπαρξία μας και την ιδιοπροσωπία μας. Είτε η 
αυθυπαρξία και η ιδιοπροσωπία ανάγονται στο θρησκευτικό αίσθημα είτε στο 
πολιτιστικό ακόμη - ακόμη και στο εθνικό. Τάδε έφην και τελείωσα.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση, να το πω έτσι, να τη 
συμπληρώσει και ο κ. Χυτήρης ρωτώντας τον… 

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ή να την αναιρέσει. 

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ή να την αναιρέσει, βεβαιότατα, βάζοντας και μια άλλη 
παράμετρο, με βάση την οποία θα ήθελα λίγο να μάς μιλήσετε. Εσείς ζήσατε για 
κάποια χρόνια κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρουμε τη σχέση του Ανδρέα 
Παπανδρέου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, τα χρόνια τα οποία εσείς ζήσατε 
κοντά του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος τα πράγματα είχαν αμβλυνθεί και ήμασταν 
σε μια σχέση, τέλος πάντων, πλήρους μέλους.  

 Η δική σας η εντύπωση από την πολιτική σας εμπειρία και ιδιαίτερα την 
τελευταία περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου, πώς καταγράφονται μέσα σας αυτές οι 
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σχέσεις της διαφορετικότητας των λαών, που καλούνται να συνυπάρξουν μέσα σε ένα 
πολιτικό μόρφωμα το οποίο όσο πάει και απομακρύνεται από την έννοια της 
πολιτικής και γίνεται όλο και περισσότερο οικονομικό ή οικονομίστικο. Αλλά στην 
πρώτη την οποία αναφέρουμε ακόμα υπήρχε το όραμα της πολιτικά ενοποιημένης 
Ευρώπης, των διαφορετικών λαών τέλος πάντων, που συμμετέχουν σε αυτή.  

Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ: Καταρχήν, επιτρέψτε μου, επειδή δεν έχω αναφερθεί αυτό το 
διήμερο, δεν έχω μιλήσει για να εξάρω το ότι γίνονται και τέτοιες συζητήσεις τη 
σήμερον ημέρα. Διότι, όπως ξέρουμε όλοι μας, η συζήτηση έχει επικεντρωθεί, και 
πώς αλλιώς, στα οικονομικά θέματα και στην κρίση από τη μια μεριά και από την 
άλλη μεριά σε ελαφρά θέματα, σε light θέματα από τη μεριά της τηλεόρασης.  
 Επομένως, πνευματικός προβληματισμός ο οποίος είναι απαραίτητος και ο 
οποίος χρειάζεται, δεν γίνεται. Δεν γίνονται συζητήσεις που έχουν μπροστά άλλα 
θέματα που αφορούν τους ανθρώπους, την ύπαρξή τους, τον ανθρωπισμό, τον 
ουμανισμό και, επομένως, έστω αυτό το διήμερο το μικρό είναι κάτι.  

 Όσον αφορά την Ευρώπη και αυτά τα οποία αναφέρετε μέχρι τώρα, πρέπει να 
σας πω ότι η Ενωμένη Ευρώπη έγινε γιατί; Γιατί στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα 
έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.  

 Άρα κάποια φωτεινά μυαλά είπαν, τι θα γίνει; Θα πάμε σε Γ΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο; Θα πρέπει κάτι να βρεθεί στα ευρωπαϊκά κράτη, στους Ευρωπαίους 
προκειμένου να αλλάξει η πορεία της Ευρώπης, να είναι πιο θετική και να μην είναι 
αυτή το επίκεντρο του πολέμου.  

 Έτσι, λοιπόν, σιγά – σιγά έγινε αυτή η περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
υποτίθεται ότι, καταρχήν, θα ήταν οικονομική και μετά πολιτική. Τελικώς, έχουμε 
φτάσει να είναι οικονομική, ακόμα και οικονομική με φοβερά προβλήματα, όπως 
γνωρίζουμε όλοι μας.  

 Όμως, δεν παύει να είναι μια οικογένεια, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία 
από τη μια μεριά και στη διαφορετικότητα από την άλλη. Και είναι ένα πείραμα το 
οποίο γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία, διότι κάθε κράτος έχει μια άλλη γλώσσα και 
έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη παράδοση και, επομένως, το πράγμα είναι σύνθετο 
και αρκετά δύσκολο αλλά δεν παύει στα 50 αυτά χρόνια που υπάρχει, 50 και πλέον 
χρόνια που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν γίνει βήματα, βήματα θετικά.  

 Με ρωτάτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Καταρχήν, πρέπει να σάς εξηγήσω 
μια θέση του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία έχει παρεξηγηθεί. Γνωρίζουμε όλοι μας 
ιστορικά οι μεγαλύτεροι ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κατά της 
εισδοχής της Ελλάδος στην ΕΟΚ τότε. Το θυμόσαστε και το θυμόμαστε. Όμως, 
πρέπει να ξέρετε ότι το πολιτικό παιχνίδι έχει πολλές πτυχές.  

 Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αντιπολίτευση, όταν έλεγε αυτά και κάνοντας 
κόντρα στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ωθούσε τον Καραμανλή, 
πρώτον, να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση για την είσοδο της Ελλάδος και, 
δεύτερον, προβλέποντας ότι μετά τον Καραμανλή θα έρθει ο ίδιος ως Πρωθυπουργός 
της χώρας να απαιτήσει από τους Ευρωπαίους βελτίωση της συνθήκης της εισδοχής 
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της Ελλάδας στην ΕΟΚ.    

 Και αυτό έκανε από την πρώτη ημέρα που έγινε Πρωθυπουργός. Πήγε στην 
Ευρώπη και είπε «ακούστε να δείτε, εσείς εδώ είσαστε βορειοευρωπαίοι, έχετε 
δυνατότητες, είσαστε πλούσιοι, έχετε επιχειρήσεις κλπ. κλπ. Ο Nότος δεν είναι το 
ίδιο και, αν θέλετε να κάνουμε μια Ένωση πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. 
Επομένως, εγώ βάζω βέτο να μην μπει η Ισπανία που είναι μια άλλη χώρα του Nότου, 
αν δεν εγκρίνουμε όλοι μαζί εδώ τα μεσογειακά προγράμματα, που σημαίνει ότι 
πρέπει να ενισχυθεί ο Nότος”. 

 Τι νόημα έχει να υπάρχει μια Ένωση και μια οικογένεια, όταν υπάρχουν 
διαφορές; Μεγάλες. Και έτσι πέτυχε τα Mεσογειακά περίφημα Προγράμματα, απ’ τα 
οποία επωφελήθηκε η Ισπανία, η οποία μετά από το βέτο μπήκε βέβαια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Πρέπει να σας πω ότι η ιστορία προχωράει με διάφορα γεγονότα, όπως 
γνωρίζουμε όλοι μας. Πολλά από τα γεγονότα αυτά διαφαίνονται εκ των προτέρων, 
πολλά άλλα μάς έρχονται ξαφνικά. Έτσι λοιπόν, στην πορεία της Ευρώπης, στην 
οποία η φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το ’80 – ’81, όταν υπέγραψε και 
μπήκαμε στην ΕΟΚ, ήταν «εγώ σας πετάω στη θάλασσα» είπε προς τους Έλληνες ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής, «και εσείς θα μάθετε να κολυμπάτε».  

 Αυτό, λοιπόν, το «εσείς θα μάθετε να κολυμπάτε» έλαχε  να το πάρουν στα 
χέρια τους οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, διότι το ’80 – 81 έγινε η εισδοχή και από 
εκεί και πέρα είχαμε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια.  

 Αρκεί να σας πω ότι οι Σύνοδοι Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγιναν 
στην Ελλάδα, έγιναν όλες με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Στην Αθήνα καταρχήν, στη Ρόδο, 
στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική.  

 Επομένως, διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το θέμα με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Πρέπει να σάς πω ότι πιστεύουμε, και επειδή είναι και το 
θέμα εδώ, πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των 
κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία, η 
συνεργασία είναι λέξη πολιτική. Δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων μιας χώρας και αυτό, δυστυχώς, δεν 
έχει επιτευχθεί μόνο στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεση καμιά φορά γίνεται μια 
οικουμενική κυβέρνηση, δεν γίνονται ποτέ συνεργασίες. Υπάρχει πάντα η κυβέρνηση 
και η αντιπολίτευση.  Λέει ναι η κυβέρνηση, λέει όχι η αντιπολίτευση. Συνεργασία 
ποτέ και πουθενά.  

 Σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο που η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία 
περισσότερο από ποτέ. Διότι η χώρα βρίσκεται εν κινδύνω, που λέμε, οικονομικό. 
Είναι προ της κατάρρευσης, της οικονομικής κατάρρευσης και γίνεται μια 
προσπάθεια, υπερπροσπάθεια να αποφύγουμε το μοιραίο. Περί αυτού πρόκειται.  

 Μέσα σε αυτή την κατάσταση, περισσότερο από ποτέ χρειάζονται ορισμένα 
στοιχεία, και έτσι τελειώνω και κλείνω με αυτό που άρχισα. Θα πρέπει να διέπει 
όλους μας καταρχήν και κατά κύριο λόγο η έννοια του ουμανισμού, του 
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ανθρωπισμού, της αντιμετώπισης του άλλου.  

 Αυτό πρέπει να συμβεί μέσα στην Ελλάδα σε μια περίοδο κρίσης απέναντι 
στους αδύναμους οικονομικά, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν την κρίση. Και 
πρέπει να συμβεί γενικότερα και στην Ευρώπη, διότι η κρίση είναι παγκόσμια και 
αφορά και άλλους λαούς στην Ευρώπη και ξαναγυρίζουμε και ακούτε ότι πάλι οι λαοί 
αυτοί και τα κράτη αυτά τα οποία υποφέρουν περισσότερο είναι κυρίως τα 
μεσογειακά. Είναι η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία, είναι η Ελλάδα και, επομένως, 
σημαίνει ότι υπάρχει ένας αδύνατος κρίκος στην Ευρώπη ο οποίος, αν σπάσει, τότε 
θα σπάσει και η Ευρώπη και η έννοια της ενότητάς της και μάλιστα η ευρωζώνη, που 
είναι ο κεντρικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επειδή τα οικονομικά υπερτερούν των πολιτικών, 
μια φορά οι πολιτικοί καθόριζαν την πορεία, τώρα φοβάμαι να πω ότι οι πολιτικοί 
ακολουθούν τους οικονομολόγους και τα οικονομικά μεγάλα trust τα οποία έχουν 
πάρει στα χέρια τους την όποια πορεία.  

 Αυτό που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι νίκησε ένα σύστημα, το 
καπιταλιστικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς. Περί αυτού πρόκειται. Και όταν είναι 
ένας ο νικητής, είναι πολύ εύκολο να γίνει αλαζόνας. Εγώ νίκησα, είμαι μόνο εγώ. Γι΄ 
αυτό έγινε η παγκοσμιοποίηση, η πλεονεξία, τα θέλω όλα δικά μου, όλα να τα 
ελέγχω. 

 Γι’ αυτό οι στυλοβάτες του συστήματος αυτού, που είναι οι Τράπεζες 
απευθύνθηκαν στον κόσμο και του είπαν «έλα να πάρεις εορτοδάνεια, έλα να πάρεις 
διακοποδάνεια, έλα να πάρεις δάνεια για το παιδί σου που φοιτά, έλα το ένα, έλα το 
άλλο, πάρτε χρήμα, πάρτε, δανειστείτε».  

 Το σύστημα έπεσε έξω στο κέντρο, στην καρδιά του, στην Αμερική. Και 
οφείλεται στην κακή διαχείριση των Τραπεζών αλλά έλα που οι Τράπεζες είναι οι 
κολώνες του συστήματος, γι’ αυτό τα κράτη δίνουν λεφτά στις Τράπεζες, σε αυτές 
που φταίνε προκειμένου να ξανασταθούν στα πόδια τους για να ξαναρχίσει το 
σύστημα να δουλεύει.  

 Μέσα σε αυτό το καζίνο, διότι καζίνο είναι, πρέπει οι ανθρωπικιστικές 
επιστήμες, ο ανθρωπισμός, ο ουμανισμός επιμένων να σηκώσει το ανάστημά του. Η 
πνευματικότητα, προκειμένου να καταλάβουμε που είμαστε και που πηγαίνουμε. Αν 
το καταλάβουμε αυτό, τότε θα συνεργαστούμε μεταξύ μας χωρίς να έχουμε διάφορα 
τείχη μεταξύ μας, μεταξύ των λαών τα οποία πολλές φορές είναι και τεχνιτά.  

 Και μέσα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, μιας και για αυτό μιλάμε,  για το ότι η 
Ορθοδοξία δεν ήταν ποτέ ρατσιστική. Εν Χριστώ αδελφοί είναι όλοι όπου και να ΄ναι 
και όποιοι και να ’ναι, μαύροι άσπροι, κίτρινοι, πρέπει όλο αυτό να το έχουμε σαν 
βάση, για να μπορέσουμε ξανά να φέρουμε τα στοιχεία του ανθρωπισμού μπροστά 
και όχι τα στοιχεία της ρουλέτας και η κοινωνία να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο 
ουσιαστική, να μπορέσει να δημιουργήσει και ένα όραμα, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις παρούσες καταστάσεις και να πάμε μπροστά.  

 Και η Ευρώπη θα έχει μέλλον, αν έχει κοινωνική πολιτική. Η Ευρώπη πάντα 
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είχε και πνευματικότητα και παράδοση υψηλή και, επίσης, κοινωνική πολιτική. 
Τώρα, ο Ομπάμα προσπαθεί να κάνει ένα ΕΣΥ, ένα σύστημα υγείας, στην Αμερική 
και δεν μπορεί. Για πρώτη φορά δεν μπορεί, δεν τον αφήνουν.     

 Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτές οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να ξανάρθουν μπροστά και ξαναερχόμενες μπροστά να ξαναδώσουν ένα πιστεύω 
στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό δεν συμβεί, φοβάμαι ότι θα 
τρικλίζουμε και θα κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός της στιγμής. Δηλαδή, ο νόμος της 
ζούγκλας, το μεγάλο ψάρι θα προσπαθεί να τρώει το μικρό και έτσι ποτέ δεν θα 
ορθοποδήσουμε και δεν θα περπατάμε με τον τρόπο ή με τον λόγο ή με τις αρχές που 
η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατά την ένωσή της.  

 Αυτό και μόνο αυτό νομίζω θα πρέπει να μάς κάνει πιο συνειδητούς πολίτες 
εμάς τους πολιτικούς και πιο συνειδητούς όσον αφορά τη δική μας θέση, τη δημόσια 
θέση, απέναντι στα προβλήματα. Να μάς διαχωρίσει από όσα έχουν συμβεί και τα 
γνωρίζουμε, τα πολιτικάντικα, τις υποσχέσεις και τα άλλα, και την πελατεία, και να 
μάς κάνει να είμαστε συνεργάσιμοι μεταξύ μας απέναντι στα προβλήματα, 
προκειμένου να λύνονται τα προβλήματα. Συνεργάσιμοι μεταξύ μας απέναντι στο 
μέλλον και στο αύριο, διότι το αύριο σήμερα είναι αυτό το οποίο κινδυνεύει με τις 
σημερινές πολιτικές. Τα παιδιά μας θα πληρώσουν αυτά που σήμερα γίνονται 
περισσότερο από ότι εμείς πλέον.  

 Επομένως, και κλείνω με αυτό κ. Σύμβουλε περισσότερος διάλογος, 
περισσότερη αυτοπεποίθηση γι’ αυτό το οποίο είμαστε και γι’ αυτό το οποίο 
πρεσβεύουμε και μεγαλύτερη αλήθεια, και μεταξύ μας και απέναντι στους τρίτους, 
και ενωμένοι προκειμένου με κοινές αξίες να βρούμε το δρόμο μας και σε αυτό 
συμβάλει χωρίς καμιά αμφιβολία και η Ορθοδοξία, η οποία ήταν πάντα και είναι 
ανοικτή και συνεργάσιμη απέναντι στον κόσμο.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Μάλιστα. Παραμένοντας στο χώρο της Ευρώπης θα ήθελα να μάς 
πει μερικά πράγματα ο καθηγητής ο κ. Alexeev, ο οποίος, πέραν του ότι είναι 
σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής, έχει και άλλες πολλές δραστηριότητες όπως 
του Πρόεδρου μεγάλου ιδρύματος και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει 
ενδιαφέροντα βιβλία γύρω από την περίοδο του κομμουνισμού στη Ρωσία.  

 Θα ήθελα να πω το εξής. Μελέτησες και έζησες τη μόνη, ίσως,  πολιτική 
προσπάθεια η οποία έγινε στον κόσμο για την εξάλειψη στην πολιτική της έννοιας 
του ξένου. Δηλαδή, μιλάμε για την περίοδο του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση, 
όπου εκεί είναι όλοι ίδιοι. Ξένος δεν υπάρχει. Ένα θέμα είναι να προσεγγίσεις σε ένα 
βαθμό αυτό το πράγμα, πώς λειτούργησε αυτά τα χρόνια, πώς δούλεψε και αν υπήρξε 
κάποια ουσιαστική βάση.  

 Το δεύτερο, τώρα, είναι ότι καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς και εκεί 
πλέον εμφανίζεται ότι αυτά τα 80 χρόνια του κομμουνισμού, που οι αντινομίες 
προσπάθησαν να αμβλυνθούν ή να εξαιρεθούν, αυτές εμφανίζονται σήμερα επίσης 
δυναμικά στην πραγματικότητα. Και εκεί τώρα τι συμβαίνει; Πολύς κόσμος 
μεταναστεύει προς τη Δύση, όπου αυτοί ζουν και βιώνουν την έννοια της 
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εκμετάλλευσης και του ξένου, ανατολικοί άνθρωποι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
από τη μια πλευρά και από την άλλη η Ρωσία σαν Ρωσία πια, σαν χώρα, κάνει μια 
μεγάλη προσπάθεια να βρει το βηματισμό της μέσα στον σύγχρονο κόσμο 
απειλούμενη από πολιτιστικές εισβολές από διάφορες άλλες πλευρές.  

 Πώς τα βλέπεις αυτά αγαπητέ κ. Καθηγητά και τι έχεις να μάς πεις πάνω σε 
αυτά;  

V.ALEXEEV: Ευχαριστώ. Έχετε προδιαγράψει έναν πολύ ευρύ κύκλο ζητημάτων. 
Θα προσπαθήσω να τον καλύψω από δική μου άποψη, δεν αξιώνω να είμαι απολύτως 
αντικειμενικός, μάλλον αυτό δεν είναι μέσα στις δυνάμεις ενός επιστήμονα στοχαστή 
ή πολιτικού ανδρός σε ότι αφορά το σοβιετικό παρελθόν και πώς λυνόταν σε αυτό το 
πρόβλημα του ξένου.  

 Θα ήταν σωστό να πω ότι δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα. Υπήρχε το πρόβλημα του 
άλλου, ίσως. Όλοι, νομίζω, κατανοούν τη διαφορά. Ναι, πράγματι αυτό το ζήτημα 
ήταν ένα από τα πλέον πολύπλοκα για τη Σοβιετική Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπήρχαν δεκαπέντε ενωσιακές δημοκρατίες, οι οποίες σήμερα, όλες ανεξαιρέτως, 
είναι ανεξάρτητες χώρες στον σύγχρονο πολιτικό χάρτη του κόσμου αλλά και στο 
εσωτερικό πολλών από αυτά τα κράτη, μεταξύ άλλων και στη Ρωσία υπήρχαν και 
υπάρχουν κάποιες εθνικές αυτονομίες, οι οποίες απαιτούσαν, επίσης, τη λύση αυτού 
του προβλήματος.  

 Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης σε ορισμένο βαθμό έγινε, όταν η 
πολιτική ηγεσία της χώρας με επικεφαλής τον Γκορμπατσόφ, τότε δούλευα μέσα 
στην πολιτική ηγεσία, μέσα στον μηχανισμό του Γκορμπατσόφ, όταν η ηγεσία της 
χώρας το ’91 σκεφτόταν, να συνάψει την καινούρια συμφωνία για τη Σοβιετική 
Ένωση, για την Ένωση και να αλλάξει ριζικά κατ’ αυτό τον τρόπο το Σύνταγμα.  

 Το κράτος, το μόρφωμα ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των κρατών. 
Ωστόσο, ο Γκορμπατσόφ τότε έχανε την εξουσία του, έχανε την επιρροή του και τότε 
αποφάσισε να συνάψει μια καινούρια συμφωνία που θα την υπέγραφαν όχι οι 15 
ενωσιακές δημοκρατίες αλλά και οι 50, όλες οι εθνικές αυτονομίες που ακόμα και 
σήμερα υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη.  

 Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, όταν οι καινούριοι σχηματισμοί ζητούν 
αυτονομία. Όταν υπήρχε Σοβιετική Γεωργία μέσα τη Σοβιετική Ένωση, στην 
επικράτειά της υπήρχαν τρεις αυτόνομες δημοκρατίες, Αμπχαζία, Αντζαρία και η 
Οσετία.  

 Όταν η Γεωργία έγινε ανεξάρτητη χώρα, κατήργησε αυτές τις αυτονομίες με 
έναν βίαιο τρόπο και η κρίση στη Γεωργία, η γνωστή κρίση ξέσπασε ως ένα βαθμό 
γι΄ αυτό το λόγο. Το ίδιο πράγμα συνέβη και σε μια σειρά δημοκρατίες. Και η 
Σοβιετική Ένωση, ναι, εν πολλοίς για τυπικούς λόγους υπήρχαν πάρα πολλά διπλά 
standard, ωστόσο τυπικά και νομότυπα στα πλαίσια του Συντάγματος διακήρυξε τη 
δυνατότητα της εθελουσίας εξόδου από αυτή και όλες οι 15 χώρες χρησιμοποίησαν 
αυτό το δικαίωμα. Και η Σοβιετική Ένωση δεν τις κράτησε δια της βίας.  

 Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κάτι το πλασματικό, ότι πρόκειται 
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για ένα πλασματικό δικαίωμα κάποιων μονάδων μέσα στο κράτος. Το δικαίωμα ήταν 
καταγραμμένο και την αποφασιστική στιγμή έκαναν τη χρήση του, γι΄ αυτό θα 
καλούσα τους εμπειρογνώμονες να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις εκτιμήσεις 
τους και να μην κάνουν βιαστικά συμπεράσματα, εννοώ τους πολιτικά ενταγμένους 
εμπειρογνώμονες τους Αμερικανούς κ.λ.π.  

 Πρέπει να κατανοούμε όλο το βάθος των διαδικασιών που συντελούνταν στη 
Σοβιετική Ένωση. Υπήρχε, όμως, η ποικιλομορφία μέσα στην ενότητα. Θα ήθελα να 
υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι υπήρχαν στοιχεία ολοκληρωτισμού. Υπήρχαν 
πριν απ΄ όλα στο πολιτικό επίπεδο με τη μορφή του πολιτικού μοντέλου ενός ενιαίου 
κόμματος.  

 Ακριβώς αυτό το κόμμα διαμόρφωνε αυτή τη σταθερή ενότητα, αυτό τον 
πυρήνα της ενότητας. Ίσως, ακόμα και σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ ότι μπορούσε να το 
κάνει η ενιαία οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης. Ίσως το πολιτικό στοιχείο ήταν πιο 
δραστικό, ήταν ένα κεντρικό στοιχείο της ενότητας.  

 Ναι, πράγματι συντελούνταν αντιφατικές διαδικασίες. Από τη μια η επιδίωξη 
κάποιας ομοιομορφίας, κάποιας ισοπέδωσης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των εθνών, 
που συναποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση. Από την άλλη, όμως, αναπτυσσόταν ο 
εθνικός πολιτισμός. Η Σοβιετική Ένωση έσωσε πάρα πολλές γλώσσες από την 
απονέκρωση. Στη τσαρική Ρωσία πάρα πολλές γλώσσες απλώς εξαφανίζονταν, όπως 
οι γλώσσες των μικρών λαών του Βορρά, της Άπω Ανατολής, της περιοχής του 
Ειρηνικού Ωκεανού στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.  

 Και σήμερα έχουν διασωθεί αυτοί οι λαοί, εν πολλοίς επειδή έχουν διατηρήσει 
τη βασική συνισταμένη της δικής τους ταυτότητας, τη γλώσσα τους, υπάρχουν 
μερικοί λαοί στην Καμτσάτκα, που αριθμούν μερικές εκατοντάδες ανθρώπους.  

 Όμως, το κράτος τύπωνε εγχειρίδια και εκπαίδευε καθηγητές. Ήταν 
δαπανηρό. Ωστόσο, αυτό ανταποκρινόταν στην ιδεολογία που κυριαρχούσε. 
Λαμβάνονταν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του πολιτισμού αυτών των λαών.  

 Αν πάρουμε για παράδειγμα την Αλάσκα, ο χάρτης της οποίας μοιάζει με τον 
χάρτη της Άπω Ανατολής και του Βορρά της Σοβιετικής Ένωσης, πρόκειται για τις 
ίδιες φυλές και τα ίδια έθνη, επειδή τους χωρίζει ο πολύ στενός Βερίγγειος Πορθμός.  

 Έγινε ομογενοποίηση. Όλοι οι αυτόχθονες έχουν το ίδιο όνομα και όλοι 
ομιλούν την αγγλική. Πρόκειται για κάτι το εξωτικό, όταν κάποιος από τους ντόπιους 
εκπροσώπους των εθνικών μειονοτήτων στην Αλάσκα ομιλεί την εθνική του γλώσσα.  

 Πρόκειται για ένα εξωτικό στοιχείο. Θα ήθελα να επιστήσω ακόμη μια φορά 
την προσοχή σας στο γεγονός ότι συντελούνταν πάρα πολύ αντιφατικές διαδικασίες 
και δεν μπορώ να τις αποτιμήσω μονοσήμαντα. Μάς απασχολεί πάρα πολύ το 
θρησκευτικό στοιχείο. Και αυτό αναπτυσσόταν με έναν τρόπο πάρα πολύ αντιφατικό 
στη Σοβιετική Ένωση.  

 Μετά την επανάσταση του 1917 η θρησκεία de facto ήταν απαγορευμένη, ενώ 
υπήρχε de jure και ο νόμος σού επέτρεπε να κηρύττεις οποιαδήποτε θρησκεία 
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ιδιωτικά. Η Εκκλησία ήταν χωρισμένη από το Κράτος, ωστόσο, ταυτόχρονα, η 
ιδεολογική ισχύς της τεράστιας χώρας για πολύ καιρό χρησιμοποιούνταν, ούτως ώστε 
να διαλυθεί αυτή η θρησκευτική πίστη, η θρησκευτική συνείδηση, η οποία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική συνείδηση.  

 Η θρησκεία, η πίστη και η γλώσσα διαμορφώνουν την εθνική αυτοσυνείδηση. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο επιβίωνε και η πίστη χάρη στη διατήρηση του εθνικού στοιχείου 
της γλώσσας, ας πούμε. Εδώ παρευρίσκονται εκπρόσωποι του αρχαίου αρμένικου 
έθνους. Όλο το σύστημα του πολιτισμού, του αρχαίου αυτού λαού στη Σοβιετική 
Ένωση αναπτυσσόταν. Γράφονταν ακόμα και όπερες. Ανέβαιναν μπαλέτα στην 
Αρμενία και σε άλλες δημοκρατίες, ας πούμε, η αρμένικη και η αζερμπαϊτζανική 
παράδοση δεν γνώριζαν τέτοια είδη τέχνης, όπως η όπερα, το μπαλέτο. Ωστόσο, 
αναπτύχθηκαν πάνω σε εθνική βάση και σήμερα έχουμε αυτό τον πολύ υψηλό 
μουσικό πολιτισμό. 

 Είναι πάρα πολύ σημαντικό πως, όσο ζει ο πολιτισμός και η γλώσσα, 
οπωσδήποτε θα ζει και η θρησκευτική πίστη, επειδή χωρίς αυτή δεν νοείται η 
ταυτότητα και αν είναι ζωντανή, τρέφει τη θρησκευτική συνείδηση. Πρόκειται για μια 
πολύπλοκη διαλεκτική διαδικασία και πρέπει να αποτίσω τα δέοντα στην πολιτική 
ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, πριν από όλα στον Στάλιν, επειδή είχαν κατανοήσει 
το βάθος αυτού του ζητήματος, το απύθμενο βάθος αυτού του ζητήματος και 
διόρθωσαν την πολιτική τους.  

 Η φιλελευθεροποίηση στο θέμα της θρησκείας σε μεγάλο βαθμό βοήθησε και 
συνέβαλλε στη συσπείρωση του έθνους στα χρόνια των μεγάλων δοκιμασιών στα 
χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

 Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα. Σε ότι αφορά 
το δεύτερο θέμα: ο σύγχρονος δρόμος της Ρωσίας και της ενιαίας Ευρώπης, έτσι 
τουλάχιστον το έχω κατανοήσει. Ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον της Ευρώπης. 
Με απασχολεί, φυσικά, πριν απ’ όλα η τύχη της χώρας μου, της πατρίδας μου της 
Ρωσίας αλλά η Ρωσία αποτελεί ένα κομμάτι της Ευρώπης. Είναι η μισή Ευρώπη. Από 
τα Καρπάθια μέχρι τα Ουράλια Όρη είναι κάτι παραπάνω από τα Καρπάθια μέχρι τη 
Μάγχη.  

 Πρόκειται για μια απέραντη έκταση γι΄ αυτό είναι αντιπαραγωγικό να 
εξετάζεται η Ευρώπη έξω από τα συμφραζόμενα της ύπαρξης της Ρωσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι ουτοπία ή αφέλεια; Δεν ξέρω. Ίσως, θα μπορούσα να 
χρησιμοποιήσω και πιο ωμά λόγια.  

 Με απασχολεί η τύχη της Ευρώπης, δυστυχώς, γίνονται πραγματικότητα οι 
χειρότερες υποθέσεις. Οι συνάδελφοί μου, ο κ. Μυγδάλης, ο κ. Παπαθεμελής, 
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Συζητούσαμε πάρα πολύ γι’ αυτό το θέμα πριν από 10 ή 
12 χρόνια και έλεγα ότι η Ευρώπη ακολουθεί το δρόμο της Σοβιετικής Ένωσης, η 
οποία κατέρρευσε. Δηλαδή, επαναλαμβάνει τα πλέον μη δημοφιλή βήματα της 
Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευσή της.  

 Πρόκειται για τα standard, για τα πρότυπα της οικονομικής ζωής, για τη βίαια 
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επιβολή κάποιων μέτρων. Η Ευρώπη μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα στην 
πολυμορφία. Ενότητα μέσα στην πολυμορφία. Έτσι ήρθαν ιστορικά τα πράγματα, 
όλες οι προσπάθειες οικοδόμησης της ενιαίας Ευρώπης, ανεξάρτητα από τα 
ιδεολογικά συνθήματα που χρησιμοποιούνται, είναι αντιπαραγωγικές.  

 Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας της ενιαίας Ευρώπης έγινε την εποχή του 
Καρόλου του μεγάλου, η οποία κατέληξε σε κατάρρευση, σε κραχ. Έγινε μια 
προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη κάτω από τα λάβαρα του Ναπολέοντα και 
κατέρρευσε υπό τη γερμανική επιρροή, και πάλι κατέρρευσε. Δύο προσπάθειες 
έγιναν, που κατέληξαν σε φρικτή καταστροφή. 

 Και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά κυριαρχεί η Γερμανία ως 
ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουν, όμως, επισημανθεί όλοι οι στόχοι 
αυτής της ολοκλήρωσης, πού θα σταματήσει, σε ποιο σταθμό θα σταματήσει η 
αναζήτηση αυτής της ολοκλήρωσης. Κανείς δεν έχει πεις ποιος είναι ο προορισμός, ο 
τελικός  σταθμός αυτής της ολοκλήρωσης και κατά πόσο μπορούν να ολοκληρωθούν 
οι άκρως αντίθετοι πολιτισμοί.  

 Μίλησα σήμερα στην εισήγησή μου γι΄ αυτό το θέμα. Ο πολιτισμός είναι ο 
καθοριστικός παράγοντας του είναι, της ύπαρξης του κάθε λαού, το ασυμβίβαστο των 
πολιτισμών. Είναι ένα αντιφατικό φαινόμενο και όταν αυτή η σύμπτωση αφορά, όχι 
δύο ή τρεις αλλά δύο δεκάδες πολιτισμούς, δεν πρόκειται για το αμερικάνικο 
παράδειγμα, όπου σε κάποιο καζάνι, σε ένα ζουμί βράζει ένα ενιαίο έθνος. Δεν τα 
καταφέρνουν ούτε οι Αμερικανοί.  

 Ο χρυσός αιώνας στην Αμερική ήταν, όταν ένιωθαν σίγουροι πως  έχουν 
οικοδομήσει αυτό το ενιαίο έθνος. Σήμερα κατανοούν ότι η δήλωση αυτή ήταν 
πρόωρη και νομίζω ότι η ενωμένη Ευρώπη πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτεί, να 
συλλογιστεί μήπως χρειάζεται κάποια οικουμενική συνάντηση των ηγετών της, ούτως 
ώστε να υποβληθούν ειλικρινή ερωτήματα. Ποιος είναι ο τελικός προορισμός; 
Πρόκειται για ιδεολογικό project ή όχι;  

 Κρίνοντας από τη λυπηρή εξέλιξη των γεγονότων είναι ιδεολογικό project. 
Ωστόσο, κανένας δεν θέλει να το εξηγήσει, να το αποκρυπτογραφήσει. Ευχαριστώ.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Και εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ Valery. Και να πάμε λίγο πιο 
κάτω. Να μάς πει ο κ. Βότσης. Κοιτάξτε λίγο τώρα, εσείς ο Κύπριος είσαστε στο 
κάτω μέρος της Ευρώπης, συμβιώνετε, συμβιώσατε πάρα πολλά χρόνια αρμονικά με  
τους Μουσουλμάνους, έρχεται η εισβολή, η Κύπρος, ένα μεγάλο τμήμα της, 
παραμένει υπό κατοχή.  

 Η Κυπριακή Δημοκρατία, όμως, ανθεί οικονομικά. Κάποια στιγμή με τη 
βοήθεια της Ελλάδας μπαίνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώ θα περίμενε 
κανείς αυτά τα πράγματα τέλος πάντων να έχουν εξάψει τον φανατισμό τον 
θρησκευτικό, εκεί κάτω δεν ξέρω, εγώ σάς βλέπω αρκετά χαλαρούς και αρκετά 
διαλλακτικούς απέναντι στον άλλον, ο οποίος άλλος μάλιστα σάς πήρε και σάς 
κατέλαβε τις πατρογονικές σας εστίες, με ότι αυτό σημαίνει.  

 Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα στάσης των Κυπρίων πολιτιστικά απέναντι 
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στους άλλους. Τώρα, πώς εσείς αυτό το πράγμα το αισθάνεστε, πώς εντάσσεται 
πολιτιστικά μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια;  

Α. ΒΟΤΣΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, γιατί νομίζω θα κουράσουμε 
το ακροατήριο. Έχω πει και στην ομιλία μου ότι εμείς στην Κύπρο μπορούσαμε και 
ζούσαμε μαζί, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ή να καθορίζει τη στάση μας η θρησκεία. 
Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να μην έχει περάσει στον πολύ 
τον κόσμο, γιατί ακούτε για 35 σχεδόν τόσα χρόνια εισβολή και κατοχή κλπ.  

 Σε ό’τι έχει να κάνει με την Τουρκία, η Κύπρος είναι ενιαία και η στάση μας 
είναι σαφής, δεν ξεχνούμε την κατοχή, ούτε δίνουμε συγχωροχάρτι, γιατί είμαστε 
καλοί Χριστιανοί και θα γυρίσουμε το μάγουλο από την άλλη, όχι. Αλλά από την 
άλλη το πώς περνούσαμε, δηλαδή η ψυχοσύνθεση του Ελληνοκύπριου και του 
Τουρκοκυπρίου, είναι γεγονός ότι δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα μεταξύ μας, τα 
οποία να αποδίδονται σε θρησκευτικές, αν θέλετε, διαφορές.  

 Αντίθετα, είχα πει και επαναλαμβάνω, μάθαμε να ζούμε μαζί και το ζούσαμε 
αυτό το πράγμα. Εγώ, παρόλο που ήμουν μικρός, για μια περίοδο όταν συμβίωνα 
κατά την περίοδο των διακοπών μου στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο ήταν μικτό 
χωριό, οι φίλοι μου ήταν και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Πηγαίναμε, όταν 
βαφτίζανε τότε με τον παραδοσιακό τρόπο τον μουσουλμανικό στα δικά τους τα 
βαφτίσια, πηγαίναμε και εμείς, αυτοί στα δικά μας. Όταν ετοιμάζαμε τις γιορτές του 
Πάσχα τις φλαούνες, που κάναμε εκεί στην Κύπρο, υπήρχε μερίδα και για τους 
Τουρκοκύπριους. Όταν είχαν αυτοί το μπαϊράμι, γιορτάζαμε και εμείς παρόμοια μαζί 
τους.  

 Δεν μας χώριζαν οι θρησκευτικές μας διαφορές, αντίθετα υπήρχε μια ανοχή 
της μιας κοινότητας και της άλλης και αυτό είναι προς τιμή -  αν θέλετε – της 
Ορθοδοξίας, που ήταν η κυρίαρχη θρησκεία, και είναι η κυρίαρχη θρησκεία, αλλά θα 
έλεγα ότι είναι και προς τιμή των δύο κοινοτήτων, που κατάφεραν να ζουν μαζί.  

 Ευρώπη. Πήγαμε στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε άλλα προβλήματα, που πρέπει 
πολύ σύντομα να τα αναφέρω, γιατί το θέμα ήταν ανεκτικότητα -  
πολυπολιτισμικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Η Ευρώπη δεν είναι ούτε του ενός, 
ούτε ζει καθένας μόνος του κλειστός σε ένα κύκλωμα. Άνοιξε το παιχνίδι. Εκεί στην 
Κύπρο έχουμε το εξής πρόβλημα: είμαστε όσον αφορά την περιοχή γύρω μας, η 
πρώτη πύλη κάποιου για να μπει (μπαίνω στην μετανάστευση που έχει σχέση), η 
πρώτη πύλη για να μπει κάποιος στην Ευρώπη από τις περιοχές μας είναι η Κύπρος.  

 Εκεί έχουμε την παράνομη προσπάθεια που γίνεται και τη νόμιμη 
μετανάστευση. Αυτό, δυστυχώς, δεν κατάφερε να βγει στον κόσμο προς τα έξω, 
δηλαδή, η ταπεινή δική μου άποψη είναι ότι αλλιώς προσεγγίζεις τον νόμιμο 
μετανάστη, με τα όσα θετικά μπορεί να φέρει σε μια χώρα και σε μια οικονομία, και 
αλλιώς θα πρέπει να προσεγγίζεις τον παράνομο μετανάστη, ο οποίος προσπαθεί να 
μπει στη χώρα σου παράνομα, χωρίς να το δικαιούται. Εκεί σε  εμάς υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα λόγω της γραμμής κατάπαυσης του πυρός που υπάρχει, της Πράσινης 
Γραμμής, εκεί υπάρχει μια ανεξέλεγκτη δυνατότητα εισόδου. Δεν υπάρχει απέναντί 
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μας ένα άλλο κράτος, όπως στην Ευρώπη,  που θα πάρεις τον παράνομο μετανάστη 
και θα τον στείλεις πίσω. Εμείς, όταν μπουν, που μπαίνουν από τα κατεχόμενα κατ’ 
εντολή της Τουρκίας, για να μας δημιουργήσουν προβλήματα, με ποιον θα 
συνομιλήσουμε για να τους στείλουμε πίσω;  

 Εκεί είναι προβλήματα που δημιουργούνται και δημιουργούν μια αρνητική 
διάθεση έναντι της μετανάστευσης με αφορμή αυτό το πράγμα. Από την άλλη θα 
ανοίξω ένα κεφάλαιο, για να σχολιαστεί αν θέλετε, γιατί εδώ μιλάμε όλοι για τη 
θεωρία και καλά κάνουμε και τα λέμε ωραία, όμως εντόπισα ότι στην πράξη και ο 
δικός μας ο λαός, ίσως και εδώ στην Ελλάδα να συμβαίνει και σε άλλες χώρες, 
κινείται πολλές φορές έναντι του μετανάστη με πρώτη επιλογή, όχι όλα αυτά που 
συζητούσαμε σήμερα αλλά, το προσωπικό του συμφέρον και πρέπει να το πούμε.  

 Εμένα με κουράζουν πολλοί φίλοι μου εκεί στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν μεν 
70.000 οικιακές βοηθούς σε ένα πληθυσμό, ξέρω εγώ πόσοι είμαστε, 700.000 και δεν 
τους ενοχλεί που είναι ξένοι, νόμιμα έρχονται στην Κύπρο οι κοπέλες αυτές από 
διάφορες χώρες, τους μαγειρεύουν, τους προσέχουν τα παιδιά τους, κυρίως τους 
προσέχουν τους γονείς τους, γιατί οι ίδιοι εργάζονται και δεν μπορούν. Εκείνοι είναι 
καλοί και άγιοι, όταν ακούσουν στην τηλεόραση κάτι που κάνει ένας παράνομος 
συνήθως μετανάστης, ξεκινάει το κίνημα, να τους διώξουμε όλους να ησυχάσουμε.  

 Όταν είναι για πάρτη μας, για να μάς προσέχει τον δικό μας τον άρρωστο ή το 
παιδί με φθηνό εργατικό κόστος, δεν είμαστε ρατσιστές. Ρατσιστές γινόμαστε, όταν 
ακούσουμε καμιά είδηση στην τηλεόραση και εκεί ξεκινάει η πρόκληση.  

 Επίσης, οι εργοδότες. Όταν είναι για το δικό τους το εργοστάσιο ή τη 
βιομηχανία τους, συμφέρει να παίρνουν τους μετανάστες και μάλιστα να πούμε και 
τις αλήθειες, να εκμεταλλεύονται και τους παράνομους μετανάστες πολύ για να 
κάνουν τις δουλειές τους. Δεν ξέρω αν το έχετε εδώ στην Ελλάδα, εμείς στην Κύπρο 
σε κάθε γωνιά το πρωί στις 5 – 6, όταν πας να κυκλοφορήσεις, βλέπεις διάφορα 
παιδιά, νέους ανθρώπους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι περιμένουν εκεί να 
περάσει κανένα αυτοκίνητο να πάνε να μπογιατίσουν τίποτε, να χτίσουν. Νομίζω, από 
ότι βλέπω γνέφετε καταφατικά, και στην Ελλάδα συμβαίνει το ίδιο. Αυτό είναι 
υποκρισία.   

 Ποια είναι η συνταγή; Σαν φαρμακοποιός θα σάς δώσω μια συνταγή. Συνταγή 
για μένα είναι να τα καταφέρουμε, διότι είμαστε ήδη στην Ευρώπη και υπάρχει 
ευαισθησία σε αυτό το θέμα στην Ευρώπη και υπάρχουν και οδηγίες σε αυτό το θέμα. 
Πρέπει να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο 
νόμιμος μετανάστης να πάρει αυτά που δικαιούται, και δικαιούται. Αν μάς 
επιβάλλουν οι κανονισμοί ότι, πρέπει, ναι, να του δίνουμε ένα επίδομα, λέω εγώ, αν 
δεν έχει, μέχρι να βρει δουλειά ή τι μπορεί να επιτρέπει η νομοθεσία. Σε εμάς 
ξεσηκώνονται, γιατί λέει, πήγα στο γραφείο ευημερίας και είδα ένα τσεκ για ένα 
παράνομο, που ζητάει πολιτικό άσυλο συνήθως. Οι παράνομοι ξεκινούν με την 
αίτηση πολιτικού ασύλου και, δυστυχώς, το 97% το κάνουν απλώς και μόνο για να 
μπουν στην Κύπρο, γιατί δεν τους απαντούσαμε γρήγορα. Κάνανε δύο χρόνια να 
πάρουν απάντηση και εκείνα τα δύο χρόνια εκμεταλλεύονταν να δουλεύουν 
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παράνομα.  

 Βλέπουν την επιταγή και ξεκινούν να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Μα δώσανε 
τόσα στον παράνομο, γιατί έχει 4 παιδιά. Για όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα, 
η νόμιμη και σωστή. Ο νόμιμος μετανάστης δικαιούται αυτό, ο παράνομος δικαιούται 
αυτής της αντιμετώπισης και να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση. Νομίζω ότι αυτή είναι 
η συνταγή. Θα πρέπει να διώξουμε από πάνω μας τις ρατσιστικές προκαταλήψεις. 
Όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο ήλιο, οπότε μπορεί ο Θεός  στο τέλος της ημέρας, ο 
καθένας τον δικό του τον Θεό φυσικά, να μάς φωτίσει, και από εκεί και πέρα θα 
πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό που λέμε αγάπη προς τον πλησίον να το κάνουμε 
πράξη ή το λέμε απλώς για να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να κάνουμε το σταυρό 
μας;  

 Νομίζω ότι μπορούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε πράξη. Έτσι 
είναι ο κόσμος και, ιδιαίτερα, η νέα μας οικογένεια η Ευρώπη, η οποία πλέον 
επιβάλλει αυτά τα πράγματα με την καλή έννοια. Δεν μπορεί να κλείσουμε αυτό που 
κάποιος το είπε το πρωί, να κοιτάξουμε αλλού, νομίζω εσύ Κώστα, αυτό δεν μας 
ενδιαφέρει και μένουμε στον πιστό μας κόσμο και λέμε είμαστε μόνοι. Δεν είναι έτσι, 
έχουμε πληθύνει, είμαστε πολλοί.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Αν προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω, να πάω στον βουλευτή 
τον Παλαιστίνιο τον κ. Kokaly. Εδώ τώρα εμείς καλά τα λέμε για ανεκτικότητα και 
πολυπολιτισμικότητα και τρέχα γύρευε και εσείς έρχεστε από μια πυρίκαυστη ζώνη 
εκεί πέρα, όπου 10ετίες δεν ξέρετε τι σάς ξημερώνει. Τώρα για τον απλό κόσμο 
σήμερα μπορεί να κάθεται σπίτι του και αύριο να φάει μια βόμβα στο κεφάλι και να 
χάσει την οικογένειά του.  

 Το ζήτημα τώρα είναι το εξής: τόσος πόλεμος, τόσο μακροχρόνια αυτή η 
αντιπαράθεση και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μουσουλμανικό από τη μια και από την 
άλλη εβραϊκό, αν θέλετε, και βρίσκεστε και σε μια πολιτιστική και θρησκευτική 
αντιπαράθεση και σύγκρουση και, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι 
ιδιαίτερα πολιτιστικά αναπτυγμένο, υπάρχει φανατισμός, υπάρχετε και εσείς οι 
Ορθόδοξοι εκεί μέσα.  

 Αυτή την υπόθεση της ανεκτικότητας και της πολιτιστικής διαφορετικότητας, 
όσο και αν αυτά μπορεί  κάποιος να τα ακούει και να γελάει για την εμπόλεμη ζώνη, 
πώς τη βιώνετε; Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτά τα πράγματα εσείς ο Ορθόδοξος 
μέσα σε ένα περιβάλλον αντιπαράθεσης με το μουσουλμανικό στοιχείο να έχει 
εξοργιστεί απέναντι στη Δύση, πώς καταγράφετε τη ζωή και το μέλλον των 
ανθρώπων και απέναντι στα όσα λέει η Ευρώπη περί ανεκτικότητας και περί όλων 
αυτών των θαυμαστών πραγμάτων.  

F. KOKALY: Ευχαριστώ. Θα αρχίσω θέτοντας μια ερώτηση βασικά γι΄ αυτή όλη τη 
συνάντηση, γι΄ αυτή τη συνεδρία. Εδώ και δύο μέρες, από χτες δηλαδή, μιλάμε για τις 
ορθόδοξες αξίες, για τον ξένο, για την έννοια του ξένου, πάρα πολύ ενδιαφέρον το 
θέμα αυτό φυσικά.  

 Όμως, το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα 
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αυτής της συζήτησης και πώς εμείς ως Ορθόδοξοι, που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, 
μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους και όταν μιλάμε για την Ευρώπη, για την 
ενότητα εν τη διαφορά και τη διαφορετικότητα, πώς μπορούν αυτές οι αξίες να 
επηρεάσουν την Ευρώπη;  

 Και βέβαια, το άλλο ερώτημα είναι, αν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε 
αυτό. Γιατί πρέπει να δούμε ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή καθ’ αυτή δεν είναι 
ενωμένη. Δεν υπάρχει ένωση στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας και, επίσης, θα 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κάπου κολλήσει, έχει 
κολλήσει σε ένα σημείο. 

 Είναι πιο πολύ στραμμένη προς το παρελθόν και την ιστορία παρά προς το 
μέλλον και αυτό είναι πάντοτε ένα ερώτημα που συζητούμε, δηλαδή αν έχουμε τη 
δυνατότητα να επηρεάσουμε τους άλλους και πραγματικά να αξιοποιήσουμε τη 
δυνατότητά μας αυτή για να μπορέσουμε να ενώσουμε την Εκκλησία, η οποία έχει 
πολύ πλούσιες αξίες. Είναι η πιο παλαιά Εκκλησία.  

 Αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση για την ορθόδοξη κοινότητα και για την 
ίδια μας την Εκκλησία. Πώς, πραγματικά, μπορούμε να την ενώσουμε και να 
επηρεάσουμε και τους άλλους, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε αυτό, μπορούμε να 
το συζητήσουμε και αργότερα.  

 Για την κατάσταση στην Παλαιστίνη θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να πω ότι εμείς 
οι Παλαιστίνιοι έχουμε μια ποικιλότητα, βεβαίως. Είμαστε οι γιοι αυτών που ίδρυσαν 
την Παλαιστίνη με τον πόλεμο, με τις εισβολές. Εμείς είμαστε ο καρπός αυτών των 
ανθρώπων, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, έχουμε μια νοοτροπία που, 
αν μάς συγκρίνετε με τους πλησίον μας, με τους γείτονες τους Άραβες, έχουμε 
αρκετές διαφορές με αυτούς.  

 Η κουλτούρα μας, ο πολιτισμός μας στις κοινότητές μας είναι πολύ 
διαφορετικός. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις μέσα στις κοινότητές μας, 
γιατί ήρθαν άνθρωποι στην Παλαιστίνη, που δεν είναι καθόλου σαν και εμάς.  

 Υπάρχει, δηλαδή, ένα πολιτιστικό στοιχείο το οποίο φέρουν μέσα τους οι 
Παλαιστίνιοι και το οποίο τους καθιστά πιο ανοιχτούς προς τους άλλους και πιο 
ανοιχτούς σε σύγκριση με τους άλλους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία 
βεβαίως και εμείς, εμμέσως όμως, σχετιζόμαστε. Οι Παλαιστίνιοι, τα τελευταία 
χρόνια για μια μεγάλη χρονική περίοδο αντιμετωπίζουν βεβαίως, το πρόβλημα λόγω 
της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης, διένεξης και αυτή η διένεξη έχει ασφαλώς 
επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, είναι μια ιστορία που τραβάει πάρα πολύ σε βάθος 
χρόνου και δεν φαίνεται να έχει και λύση στο άμεσο μέλλον.  

 Και ο λόγος είναι, γιατί οι επιτιθέμενοι δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν ότι οι 
Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα στο 22% της Παλαιστίνης. Γιατί το 22% σημαίνει ότι 
θα φτάσουν στα σύνορα του ’67 και ότι αυτό, βεβαίως, περιλαμβάνει τους 
εποικισμούς που κτίσθηκαν στην Παλαιστίνη σε αυτή την περιοχή.  

 Επίσης, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν από την κοιλάδα της 
Ιορδανίας και, επίσης, θα πρέπει να αποσυρθούν από επικράτεια, την οποία κατέχουν 
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τόσα χρόνια. Είναι δύσκολο και δεν υπάρχει κατάλληλη ηγεσία, για να επιτευχθεί μια 
τέτοια κίνηση και γι’ αυτό ακριβώς πιστεύω και φοβάμαι ότι αυτή η σύγκρουση θα 
συνεχιστεί.  

 Εμείς ως Παλαιστίνιοι και εγώ ως Ορθόδοξος, γιατί δεν είμαι ο μόνος, έχουμε 
μια ισχυρή ορθόδοξη κοινότητα στην Παλαιστίνη, η οποία αντιμετώπισε πολλά 
προβλήματα, ειδικώς, τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
και πολλοί φύγανε. Πολλοί Παλαιστίνιοι έφυγαν, μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια 
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και άρχισε και ένα δεύτερο κύμα μετανάστευσης με τον 
πόλεμο του ’48 και την ίδρυση του Ισραηλινού Κράτους και ένα μεταναστευτικό 
τρίτο κίνημα άρχισε το 1967 με την κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. 

 Η ανατολική Ιερουσαλήμ, για να σάς δώσω ένα παράδειγμα, έχει έναν 
πληθυσμό ορθόδοξο. Είχε το ’67 80.000, τώρα είναι 2.000 ο ορθόδοξος πληθυσμός 
της Παλαιστίνης. Βλέπετε τη διαφορά από το ’67 μέχρι τώρα. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο φύγανε από την Παλαιστίνη λόγω της κατοχής αλλά υπάρχει και ένας 
άλλος λόγος. Είναι η έλλειψη της υποδομής στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα στην Παλαιστίνη και, 
δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα, δεν ξέρουμε δηλαδή τι 
σχέση πρέπει να έχουμε με το Πατριαρχείο εκεί, βεβαίως εμείς το θεωρούμε δικό μας 
Πατριαρχείο αλλά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή μας.  

 Όσον αφορά τώρα το ζήτημα που μάς απασχολεί εδώ, οι Παλαιστίνιοι και εγώ 
ως Ορθόδοξος πιστεύω ότι παρά τα όσα ωραία λέγονται για την αποδοχή του άλλου 
για την ανεκτικότητα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα εθνικιστικά αισθήματα των 
ανθρώπων. Ίσως, βεβαίως, να υπάρχουν κοινές αξίες που μπορεί να φέρνουν κοντά 
τους ανθρώπους και να υπάρχουν και κοινά συμφέροντα σε μια κοινότητα, που πάλι 
φέρνουν τον έναν κοντά στον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα 
εθνικά συμφέροντα, τα εθνικιστικά, αν θέλετε, συναισθήματα.  

 Και γι’ αυτό το λόγο ακριβώς δεν μπορούμε πολλές φορές να αποδεχτούμε 
τον άλλον. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αλλά και σε ένα 
άλλο επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να 
συνυπάρξουν, να συμβιώσουν, μπορούμε να βρούμε κοινές αξίες. Ξέρουμε ότι 
υπάρχουν, πρέπει να τις ανακαλύψουμε εκ νέου και, δυστυχώς, όταν υπάρχει 
σύγκρουση, αυτά τα εθνικιστικά αισθήματα εντείνονται.  

 Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας τώρα. Δεν είναι, όμως, μόνο τα εθνικιστικά 
συναισθήματα αλλά έχουμε και θρησκευτικά συναισθήματα, τα οποία είναι πολύ 
έντονα τώρα και, βεβαίως, αφορούν πιο πολύ τους Χριστιανούς, οι οποίοι τώρα είναι 
μειονότητα, ειδικώς, στην Παλαιστίνη.  

 Δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω αυτό αλλά είναι αυτή η σύγκρουση μεταξύ 
των Ισλαμιστών και των Χριστιανών. Οι Χριστιανοί που ζουν στο Λίβανο, στη 
Συρία, στην Παλαιστίνη αυτοί είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή 
τη σύγκρουση.  

 Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει η σύγκρουση, πόλεμος, θα έλεγα, μεταξύ του 
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Ισλάμ και της Δύσης, όχι δεν το θεωρώ αυτό, αλλά παρόλα ταύτα υπάρχει πρόβλημα 
και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τον 
ισλαμικό πολιτισμό. Γιατί εγώ είμαι Ορθόδοξος αλλά ζω σε μια ισλαμική χώρα, έχω 
την ισλαμική κουλτούρα, έχω τον ισλαμικό πολιτισμό και οι Χριστιανοί 
συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι Μουσουλμάνοι, έχουμε τις ίδιες 
παραδόσεις.   

 Τα τελευταία όμως 20 χρόνια μετά την επανάσταση στο Ιράν, μετά την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της 
ισλαμοφοβίας, το οποίο μάς επηρεάζει και προσπαθούμε στη χώρα μου να κάνουμε 
αυτό που λέμε πράξη, να κάνουμε την συνύπαρξη πράξη, ειδικώς για τις νέες γενιές, 
διότι οι νέες γενιές επηρεάζονται από τα ΜΜΕ. Ξέρετε πως τα ΜΜΕ επηρεάζουν την 
κοινή γνώμη, τους ανθρώπους.  

 Έτσι έχουμε και ιδιωτικά σχολεία από τις εκκλησίες. Η κάθε εκκλησία στην 
Παλαιστίνη έχει το ιδιωτικό της σχολείο και τα παιδιά δεν πάνε σε δημόσια σχολεία, 
πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία. Έτσι, λοιπόν, οι φίλοι που κάνουν είναι μέσα στον 
ίδιο κύκλο από τον οποίο αυτά προέρχονται και δεν υπάρχει μοίρασμα. Τα παιδιά δεν 
συνυπάρχουν, δεν συναγελάζονται, δεν έχουν λέσχες, δεν έχουν προσκόπους, 
τέτοιους θεσμούς που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  

 Αυτό, βεβαίως, εντείνει το θέμα των στεγανών και, επίσης, θα πρέπει να 
ξέρουμε ότι, αν θέλουμε το σεβασμό των αξιών μας θα πρέπει και εμείς να μάθουμε 
να σεβόμαστε τις αξίες των άλλων. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, τα οποία 
παρουσιάζονται στην Ευρώπη. Είναι πολλοί μετανάστες που πάνε στην Ευρώπη και 
φέρνουν μαζί τους τα δικά τους βιώματα. Πολλοί από αυτούς είναι Αφρικανοί, είναι 
Άραβες, είναι Μουσουλμάνοι και θα πρέπει να μάθουμε εμείς να αποδεχόμαστε το 
δικό τους πολιτισμό, τη δική τους κουλτούρα επίσης.  

 Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγάλο 
στοιχείο διαφορετικότητας. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στη νοοτροπία και αυτό 
είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να ζουν στη Γερμανία, μπορεί να ζουν στη Γαλλία, 
δουλεύουν στις χώρες αυτές.  

 Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Όμως, όταν πρόκειται για την άσκηση της 
θρησκείας τους, της πίστης τους, είναι διαφορετική η πίστη αυτή και αυτό είναι κάτι 
το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.  

 Όμως για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε χρόνο και χρειαζόμαστε να 
αφιερώσουμε χρόνο για να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε τους άλλους 
πολιτισμούς, τις άλλες κουλτούρες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει στο επίπεδο 
της βάσης, όχι μεταξύ του Πατριάρχη και του Πάπα ή μεταξύ των δικών μας ηγετών. 
Πρέπει η κατανόηση, η αλληλοπεριχώρηση να είναι στο επίπεδο της βάσης, γιατί 
υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα, τα οποία πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουν να 
καταργούνται.  

 Εάν αρχίσουμε και γνωρίζουμε πραγματικά ο ένας τον άλλον, θα αλλάξουν 
και τα στερεότυπα και αυτό θα μάς φέρει πιο κοντά τον έναν στον άλλον, διότι 
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είμαστε όλοι άνθρωποι και μπορούμε να επικοινωνήσουμε ως άνθρωποι παρά τη 
διαφορετική γλώσσα που μπορεί να έχουμε, παρά τη διαφορετική θρησκεία.  

 Είμαστε άνθρωποι και αυτή η ανθρώπινη ιδιότητά μας πρέπει να μάς κάνει να 
μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Η Ευρώπη μάλιστα μπορεί να παίξει 
καταλυτικό ρόλο σε αυτό τον διάλογο. Και νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να το κάνει 
αυτό, είναι απαραίτητο για το μέλλον.  

 Και για την επίλυση της σύγκρουσης, η Ευρώπη επίσης μπορεί να παίξει καλό 
ρόλο στην Παλαιστίνη. Μάς βοηθούν έτσι και αλλιώς τώρα, μάς υποστηρίζουν αλλά 
νομίζω ότι μπορεί να πάει και λίγο πιο πέρα η Ευρώπη ασκώντας πολιτική πίεση.  

 Σεβόμαστε και κατανοούμε, βεβαίως, το ρόλο που παίζει η Ευρώπη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακόμη τα χαρτιά είναι στα χέρια των Αμερικανών και 
πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί πραγματικά να παίξει έναν ισχυρό ρόλο στην 
κατάσταση τη δική μας, εάν καταλάβει λίγο περισσότερο τι συμβαίνει στην 
Παλαιστίνη.  

 Ευχαριστώ. 

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Kokaly και για το ότι ήρθατε εδώ με τόσα 
ενδιαφέροντα που μάς είπατε. Επανειλημμένα η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας έχει ασχοληθεί με τα προβλήματα της περιοχής.  

 Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω την κα Παπαγεωργίου, η οποία είναι 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η οποία είναι γνωστή για το ότι 
παρακολουθεί μέσα από τα κείμενά της το μοντέρνο κόσμο. Θα ήθελα να την 
παρακαλέσω για μια τελευταία συνόψιση αυτών των πραγμάτων, τα οποία είπαμε 
αυτό το διήμερο εδώ πέρα.  

 Ακούστηκαν διάφορες απόψεις, τέθηκε το θέμα του «ξένου» από διάφορες 
σκοπιές. Ένα είναι γεγονός, ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι πολυπολιτισμικός και ότι η 
εκκλησία πρέπει να συνεχίσει να δρα μέσα σε αυτό τον πολυπολιτισμικό κόσμο και 
να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του κόσμου αυτού.  

 Εσείς που το παρακολουθείτε το θέμα, βλέπετε προϋποθέσεις που πρέπει να 
υπάρχουν για να μπορέσει να κάνει σε αυτό τον πολυπολιτισμικό κόσμο την 
παρέμβασή της η Εκκλησία και ποιες είναι αυτές; 

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ κ. Μυγδάλη. Έτσι επιγραμματικά πια, γιατί είναι 
λίγο δύσκολο, θα προσπαθήσω να συνοψίσω κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς με 
έχουν προβληματίσει, έχω σκεφτεί πάνω σε αυτά.  

 Θα έλεγα σαν πρώτη πρόταση για να μπορέσει η Ορθόδοξη Εκκλησία να 
συμμετάσχει σε μια ανοιχτή πλουραλιστική πολυπολιτισμική κοινωνία, κατά τη 
γνώμη μου θα έπρεπε να απαλλαγεί από την έντονα εθνοκεντρική αντίληψη που έχει 
ως Ορθόδοξη Εκκλησία σε πολλές επιμέρους περιπτώσεις, ίσως όχι στην περίπτωση 
της Παλαιστίνης αλλά στην περίπτωση των Βαλκανίων είναι ξεκάθαρο αυτό το 
πράγμα και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Ρωσίας κλπ.  

 Κατά τη γνώμη μου, επομένως, θα πρέπει να αποδεσμευτεί από αυτή την 
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αντίληψη της εθνοκεντρικής ιδεολογίας και να θυμηθεί την αρχή της 
οικουμενικότητας, την οποία επαγγέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία 
ενδιαφέρεται να σώσει όλους τους ανθρώπους και όχι να σώσει κάποιες 
συγκεκριμένες εθνικές ή πολιτισμικές ταυτότητες.  

 Δεύτερον, θα είναι αναγκασμένη πλέον να διαλεχτεί με τη σύγχρονη 
κοινωνία, που θεωρείται πια ανοιχτή και πολυπολιτισμική και πλουραλιστική. Θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Η προσαρμογή δεν σημαίνει, βέβαια, άκριτη 
αποδοχή αλλά διάλογο και συνδιαλλαγή με το σύγχρονο κόσμο.   

 Ο διάλογος σημαίνει αποδοχή των στοιχείων εκείνων που δεν θίγουν φυσικά 
την αλήθεια της πίστης της, την αλήθειά της, αλλά έχουν σχέση περισσότερο με τα 
κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που προσδιορίζουν κάθε κοινωνία και τα 
οποία αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία, δεν είναι δεδομένα.  

 Η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη εκδοχή 
κοινωνίας, όπως φαίνεται να κάνει κατά τα τελευταία χρόνια, μια συγκεκριμένη 
μορφή κοινωνίας που ταυτίζεται συνήθως με μια παραδοσιακή κοινωνία και πολλές 
φορές αυτή η παραδοσιακή κοινωνία συγκεκριμενοποιείται στους τελευταίους 2 ή 3 
αιώνες πολλές φορές, δεν είναι στην ουσία η παράδοση όλης της Εκκλησίας από τον 
πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα.  

 Τρίτο σημαντικό για μένα, θα ήταν η διάκριση θρησκείας - πολιτικής ή η 
αποδέσμευση της Εκκλησίας από την κρατική εξουσία. Αυτή επίσης, μπορεί να 
συμβάλει με επιτυχία στον επαναπροσδιορισμό της Εκκλησίας στο σωστικό της και 
στο διακονικό της έργο.  

 Το διακονικό έργο της Εκκλησίας δεν μπορεί να συγκαλύπτεται, να περιέχει 
συγκεκαλυμμένες μορφές εξουσίας ή τάσεις παρέμβασης στον κρατικό ή στο δημόσιο 
χώρο. Αλλιώς, κάθε θεολογική διαφοροποίηση μεταφέρεται στο πολιτικό πεδίο και 
γίνεται εθνική ή πολιτική διαφοροποίηση.  

 Δεν μπορεί η Εκκλησία να περνάει στη θέση του Κράτους και να μιλάει εν 
ονόματί του και να προσδιορίζει ποιος μπορεί να είναι Έλληνας, στην περίπτωση της 
Ελλάδας π.χ. ή ποιος όχι, ή ποιος μπορεί να περάσει τα εθνικά σύνορα ή όχι, αυτό 
είναι δουλειά του κράτους να το κάνει. Η Εκκλησία άλλο ρόλο έχει να επιτελέσει.  

 Τέταρτο, άσχετα από τις προοπτικές που μπορεί να έχει από θεολογική 
άποψη, η Εκκλησία πρέπει να δεχτεί το γεγονός ότι δεν καλύπτει το σύνολο της 
κοινωνίας πια. Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες θρησκευτικές κοινότητες και 
άλλες πολιτισμικές κοινότητες, που είναι παρούσες και ζουν και συμβιώνουν στην 
ελλαδική και στην ευρύτερη κοινωνία.  

 Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις, αν το συνειδητοποιήσει, έχει άμεσες επιπτώσεις 
στην άσκηση του έργου της.  Και οφείλει να δεχτεί σαν πέμπτο στοιχείο την 
αναγκαιότητα της συνεργασίας και του διαλόγου με τις άλλες θρησκευτικές 
κοινότητες, τόσο στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας φυσικά όσο και στο πλαίσιο 
της Ευρώπης γενικότερα.  
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 Αυτά τα ολίγα για να μην σάς κουράζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Σάς ευχαριστούμε πολύ κα Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι μπορεί να 
θεωρηθεί αυτή η συνόψιση την οποία κάνατε, σημεία στα οποία συμφωνούμε όλοι 
λίγο πολύ ότι πρέπει να αποτελέσουν το αύριο και το μέλλον της Εκκλησίας. Νομίζω, 
λέω, από τις τοποθετήσεις τις οποίες γίνανε αυτό το διήμερο.  

 Εδώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας. Το 
επόμενο το οποίο θα συμβεί είναι ότι αυτά, θα απομαγνητοφωνηθούν και θα 
εκδοθούν σε τρεις γλώσσες, ώστε να μπορέσει η Διακοινοβουλευτική να τα 
χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν.  

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Παρά τις έκτακτες συνθήκες που είχαν προκύψει, αρρώστησε ο 
Μεσογαίας με πνευμονία, δεν μας ήρθε, και κάποια άλλα μικροπροβληματάκια, 
εντούτοις θα ήθελα να χαρακτηρίσω ως επιτυχή την έκβαση της όλης διημερίδας. Δεν 
είχαμε πολύ κόσμο στη δεύτερη ημέρα, το αναμέναμε άλλωστε αυτό. Είναι εργάσιμη 
ώρα, τα θέματα είναι τέτοια που συγκινούν λιγότερους, σωστά παρατήρησε ο κ. 
Χυτήρης. Όμως εγώ και από πλευράς της διοργανώτριας Γενικής Συνέλευσης αλλά 
και από πλευράς τοπικής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όσοι και χθες ή χθες 
και σήμερα παρακολουθήσατε αυτή την εκδήλωση.    

 Θα επακολουθήσουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, φυσικά πολλές του 
Συλλόγου αυτού, άλλες της Γενικής Συνελεύσεως και θα μάς δοθεί η ευκαιρία να 
επικοινωνήσουμε και εσείς να επικοινωνήσετε με το υλικό αυτής της διημερίδας για 
την έκδοση της οποίας μίλησε ο κ. Μυγδάλης προηγούμενα. Και πάλι καλή σας 
ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, Αναστάσιος, βουλευτής,  

Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. 

κ. ΧΥΤΗΡΗΣ, Τηλέμαχος, βουλευτής 

Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 

κ. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ, Ιωάννης, βουλευτής 

κ. ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ, Μιχαήλ, βουλευτής 

κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, Συμεών, βουλευτής 

Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 

Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 

 
 

ΚΥΠΡΟΣ 

κ. ΒΟΤΣΗΣ, Άγγελος, βουλευτής 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.   

 
 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 

κ. KOKALY, Fuad, βουλευτής 

Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 

 
 

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

κ. BURNOSOV, Alexandr, βουλευτής 

Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 

 
 

Σύμβουλοι της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 

 -      καθ. ALEXEEV, Valery 

 -      Δρ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ, Κώστας 
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

 

- Θεοφ. Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Προκόπιος 

 

- κ. Στυλιανός-Αγγελος Παπαθεμελής, Πρόεδρος της Δημοκρατικής 
Αναγέννησης 

 

- Δρ Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Αρχισυντάκτης του περιοδικού ‘Σύναξη’ 

 

- κα Νίκη Παπαγεωργίου, Επ. Καθηγήτρια- Θεολογική Σχολή Α. Π. Θ.  

 

 

Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. 

-      κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία 

-      κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη 

 

 

Βουλή των Ελλήνων 

- κα ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεθνών Υποθέσεων και 
Ελληνισμού της Διασποράς 

 

 

Διερμηνείς 

      -      κα ΔΡΟΣΟΥ, Βίκυ 

      -      κα ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, Μαρία 

      -      κα KASIMOVA, Zouhra 

      -      κα ΠΑΤΡΟΥΝΟΒΑ, Όλγα 

 

 




