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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
 

 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
κ. PEÇI, Spiro, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
κ. SOLIS, Leonard, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΑΡΜΕΝΙΑ 
κ. MINASYAN, Mkrtich, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
κα ARAKELYAN, Ruzanna 
βουλευτής 
 
 
 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
κα VAMVAKINOU, Maria 
βουλευτής 
 
 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
κ. SLAVOV, Plamen 
βουλευτής 
κ. KITOV, Borislav 
βουλευτής 
κα MILENOVA, Elissaveta 
Γραμματέας 
 
 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Αριστοτέλης Α., βουλευτής 
Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
Εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, Συμεών, βουλευτής 
Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ, Αδάμ, βουλευτής 
Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ, Μάρκος, βουλευτής 
Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. ΤΣΙΟΚΑΣ, Θεοχάρης, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
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ΕΣΘΟΝΙΑ 
κ. VELMAN, Vladimir, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κ. KORB, Valeri 
βουλευτής 
 
 
 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
κ. KHOURY, Tareq 
βουλευτής 
κ. HADDAD, Rida 
βουλευτής 
Δρ. ABU RABIE, Khaled 
Γραμματέας 
 
 
 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
κ. TURETSKY, Nikolai 
βουλευτής 
 
 
 
ΚΥΠΡΟΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ελευθέριος, βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΒΑΡΝΑΒΑ, Γεώργιος 
βουλευτής 
κ. ΒΟΤΣΗΣ, Άγγελος 
βουλευτής 
κα ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Εύη  
Γραμματέας 
 
 
 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
κα OKROUZHNAYA, Svetlana, βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. ASTAPCHENKO, Yurie, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΛΕΤΟΝΙΑ 
κ. KLEMENTIEV, Andrei, βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. MIRSKIS, Sergejs 
βουλευτής 
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ΛΙΒΑΝΟΣ 
κ. MOUKHEIBER, Ghassan, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
κ. OREKHOV, Vladimir, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
κα. SAMOILYK, Katerina, βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. TARAN, Victor 
βουλευτής 
κ. KOLISNYCHENKO, Boris 
Γραμματέας  
 
 
 
ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
κ. SSEKIKUBO, Theodore, βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
κ. KOKALY, Fuad, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
κ. CZYKWIN, Eugeniusz, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 
 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
κ. IGNAT, Miron, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Δ.Σ.Ο. 
κ. ANDEA, Petru, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 
 



 

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
κ. POPOV, Sergei, βουλευτής 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
κ. BURNOSOV, Alexandr 
 βουλευτής, 
κα MIZULINA, Elena 
βουλευτής 
κ. SEMIONOV, Viktor 
βουλευτής 
κ. ZATULIN, Konstantin, βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
κα KUZMINA, Irina 
Γραμματέας 
κα NOVIKOVA, Anastasia 
Γραμματέας 
 
 
 
ΣΕΡΒΙΑ 
κ. MIHAJLOVIC, Ognjen  
βουλευτής 
κα SAVIC, Milena 
Γραμματέας 
 
 
 
ΣΟΥΔΑΝ 
Δρ. FANOUS MATTA, Safwat Sobhi 
βουλευτής 
 
 
 

ΣΥΡΙΑ 
κ. ABBOUD Nazih 
βουλευτής 
 
 
 
Προσκεκλημένοι 
κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Στυλιανός-Άγγελος 
τ. Βουλευτής – Υπουργός 
κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος 
τ. Βουλευτής – Υπουργός 
κ. ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ, Γεώργιος 
τ. Βουλευτής 
κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος 
τ. Βουλευτής 
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Ομιλητές  

- καθ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

- Δρ. Natalia Narochnitskaya, Διδάκτωρ Ιστορίας, Πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ιστορικών Προοπτικών, Επιστημονικός συνεργάτης στην Ακαδημία 
Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

 
 
 
Παρατηρητές 

- κ. BIGOVIĆ, Milos, Μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου 
 
 
 
Σύμβουλοι της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 

- καθ. ALEXEEV, Valery 
- Δρ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ, Κώστας 

 
 
 

Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. 
- κα. ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια 
- κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία 
- κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη 
- κα ΔΕΚΛΕΡΗ, Έλενα 
- κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αλέξης 
- κ. ΠΑΡΙΣΗΣ, Γεώργιος 

 
 
 

Διερμηνείς 
- κα ΔΡΟΣΟΥ, Βίκυ 
- κα ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, Μαρία 
- κ. ΠΑΤΕΛΗΣ, Δημήτριος  
- κ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Περικλής 
- κα BOJINOVIC, Slavica 

 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

 
 

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008 
 
 - Αφίξεις Συνέδρων και μετακίνηση στο ξενοδοχείο “Capsis Hotel 

Rhodes” (Tel. +30 22410 25015   Fax +30 22410 20900). 
 

 - Γεύμα και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
 

   
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008 
 

                                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. 
 

09:00 – 11:00 - Συνεδρίαση των μελών της Διεθνούς Γραμματείας. 
 
15Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. 

 
12:00 – 12:10 - Χαιρετισμός από τον εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα κ. 

Αριστοτέλη Α. Παυλίδη, Βουλευτή, τ. Υπουργό. 
 

 - Κήρυξη έναρξης εργασιών της 15ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. από 
τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Sergei Popov, Μέλος της 
Ρωσικής Κρατικής Δούμα. 
 

12:10 – 12:30 - Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα κ. 
Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεμελή, τ. Βουλευτή - Υπουργό. 

 
12:30 – 13:00 - 

 
 
 
- 

Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης έτους 2007 – 2008 από τον 
απερχόμενο Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Δημήτριο 
Γεωργακόπουλο, τ. Βουλευτή - Υπουργό. 
 
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2007 – 2008. 
 

13:00 – 14:00 - Εκλογή μελών των οργάνων της Δ.Σ.Ο. 
 

14:30 - Γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
 

 
Η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας καθώς και όλες οι εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Colossos στο 
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ξενοδοχείο “Capsis Hotel Rhodes” 
 
 

16:00 - 16:20 - Εισήγηση από τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου 
με θέμα: "Ο ρόλος των Ορθόδοξων Θεολογικών Σπουδών σε ένα 
σύγχρονο λαϊκό κράτος". 
 

16:20 – 16:40 - 
 
 

Εισήγηση από την Διδάκτορα Ιστορίας, Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Ιστορικών Προοπτικών και Επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας 
Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Δρ. κα Natalia Narochnitskaya με 
θέμα: “Τα παράδοξα της Δημοκρατίας στον 21ο αιώνα: Εκφυλισμός των 
εννοιών και αξιών”. 
 

16:40 – 18:30 - Παρεμβάσεις-συζήτηση. 
 

18:30 - Λήξη της συνεδρίασης. 
 

19:30 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την Παναγία του Κάστρου στην 
παλαιά πόλη της Ρόδου – Πλατεία Μουσείου για την Επίσημη Τελετή 
Έναρξης εργασιών της 15ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
 

20:00 - Επίσημη Τελετή Έναρξης 
 

 - Χαιρετισμοί – μηνύματα. 
 

21:00 - Πέρας τελετής έναρξης. 
 

21:30 - Παράθεση δείπνου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον 
Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. προς τιμή των συνέδρων (εστιατόριο 
Dinoris στην παλαιά πόλη της Ρόδου). 
 

 - Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
 

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008 
 
10:00 - Έναρξη των εργασιών. 

 
10:00 – 11:30 - 

 
 

Παρουσίαση από τον Γενικό Γραμματέα και έγκριση του προγράμματος 
δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2008 – 2009. 
 

 - 
 
 
- 

Παρουσίαση από τον Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2008 – 2009  
 
Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2008 – 2009. 
 

 - Προτάσεις περί τόπου διεξαγωγής της 16ης Γενικής Συνέλευσης το 2009. 



 
11:30 – 12:20 - Διάλειμμα / Συνέντευξη Τύπου υπό τον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης κ. Sergei Popov και Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. κ. 
Αριστοτέλη Α. Παυλίδη  

12:20 – 13:30  Παρουσίαση – Συζήτηση – Υιοθέτηση του ψηφίσματος της 15ης Γενικής 
Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
 

14:00 - Γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
 

17:00 – 19:00 - 
 
Συμπληρωματικές εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 

20:00 - Αναχώρηση από το ξενοδοχείο προς κατοικία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου. 
 

20:30 - Παράθεση δεξιώσεως από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. 
Κύριλλο προς τιμή των συνέδρων (οικία Μητροπολίτη). 
 

22:30 - Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 

   
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008 
 
Τα προγραμματισθέντα προς συζήτηση θέματα για την πρωινή συνεδρίαση της 28ης 
Ιουνίου 2008 μετεφέρθησαν στην απογευματινή συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008. 
 
17:30  - Αναχώρηση για τη Λίνδο για παρακολούθηση του εσπερινού στον Ιερό 

Ναό του Αποστόλου Παύλου. 
 

20:30 - Τελετή αποκαλύψεως αναμνηστικής πλάκας επ’ ευκαιρίας ενάρξεως 
έτους Αποστόλου Παύλου. 
 

 - Παρακολούθηση / συμμετοχή στην εκδήλωση οργανωθείσα από τον 
Δήμαρχο Λινδίων κ. Εμ. Παλλά προς τιμήν των Μελών της Δ.Σ.Ο. 
 

23:00 - Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
   

 
 
 

   
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008 
   
10:30 - Επίσκεψη στη Σύμη. 

 
 - Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη. 

 
17:00 - Επιστροφή στη Ρόδο. 
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 - Αναχωρήσεις Μελών της Δ.Σ.Ο.  
   
   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 15ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
«Η κρίση του παγκοσμίου αξιακού συστήματος 
ως πρόκληση για την Χριστιανική Ορθοδοξία» 

 
 
 
 
 

ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 
Ρόδος 

 
 
 

Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Καλημέρα, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα 

παρακαλούσα να φορέσετε τα ακουστικά, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην 15η 

επετειακή Γ.Σ. συμμετέχουν 22 αντιπροσωπείες, και μία αντιπροσωπεία 

παρευρίσκεται υπό το καθεστώς του παρατηρητή, προτείνεται λοιπόν να 

ξεκινήσουμε τις εργασίες της Ολομέλειας. Υπάρχει αντίρρηση; 

 Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου να δώσω τώρα το λόγο στον επικεφαλής 

της ελληνικής αντιπροσωπείας και εκτελούντα χρέη Γενικού Γραμματέα της 

Δ.Σ.Ο. κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τις κοινοβουλευτικές 

αντιπροσωπείες από 23 Κοινοβούλια, οι οποίοι μετέχουν στη 15η Γενική 

Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. εδώ, στον τόπο μας, στη Ρόδο. Θεωρώ ότι είναι μία 

εξαιρετική τιμή η παρουσία τους, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως 

για τη συμμετοχή σας στην προπαρασκευή αυτής της συναντήσεως, περί της 

οποίας απόφαση ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διεθνούς 

Γραμματείας που έγινε στην Αθήνα, και είμαι βέβαιος ότι οι εργασίες μας θα 

εξελιχθούν κατά τέτοιο τρόπο που τόσο τα πορίσματα, όσο και η περαιτέρω 

δράση μας θα δικαιώσουν τις προσδοκίες εκείνων οι οποίοι προσβλέπουν στον 

Χριστιανισμό και στην Ορθοδοξία ιδιαιτέρως. Με την ευλογία του Θεού, 

ξεκινάμε σήμερα μια σημαντική προσπάθεια, έχοντας ανάμεσά μας παλαιούς 



συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί με τη μεγάλη αυτή αποστολή, αλλά και 

νέους, όπως είναι ο ομιλών, και μεταξύ ημών πρόσωπα τα οποία προσέφεραν 

στη μεγάλη αυτή υπόθεση της πολιτικής, η οποία χαρακτηρίζεται από τις 

αρχές της Ορθοδοξίας. 

 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία υμών και των 

συναδέλφων, και παρακαλώ να λάβετε τον λόγο, κηρύσσοντας την έναρξη της 

Γενικής Συνέλευσης. 

S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, εξ ονόματος της ηγεσίας 

της Δ.Σ.Ο., εξ ονόματος της Διεθνούς Γραμματείας και εμού προσωπικά, θα 

ήθελα να χαιρετίσω όλους τους συμμετέχοντες στις εργασίες της Γ.Σ. Με 

πολλούς δεν συναντηθήκαμε για ένα διάστημα ενός έτους στο οποίο 

συνέβησαν πολλά σημαντικά γεγονότα, είχαμε εκλογές σε πολλές χώρες και 

βεβαίως ένα μέρος των εθνικών αντιπροσωπειών έχει αλλάξει. Αυτά είναι τα 

δεδομένα της κοινοβουλευτικής ζωής και με χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα 

νέα μέλη της Γ.Σ. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή στις εργασίες της Δ.Σ.Ο. θα 

τους επιτρέψει να εξοικειωθούν με τον τρόπο εργασίας της οργάνωσής μας και 

με τις αρχές της. 

 Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 1993 σε ένα διεθνές συνέδριο στη 

Χαλκιδική, ελήφθη μία εξαιρετικής σημασίας απόφαση για την δημιουργία 

ενός Ορθοδόξου Διακοινοβουλευτικού Θεσμού. Σ’ αυτή εδώ την αίθουσα 

παρευρίσκονται ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκείνη την 

αφετηριακή συνάντηση. Θα ήθελα, για όσους δεν το γνωρίζουν, να 

υπενθυμίσω ότι ο κ. Παπαθεμελής είναι ένας από τους πρωτεργάτες από 

αυτούς που διατύπωσαν, έλαβαν την πρωτοβουλία για την ίδρυση αυτού του 

θεσμού. Θέλαμε λοιπόν να τον ευχαριστήσουμε, ως έναν από τους ιδρυτές και 

πρωτεργάτες αυτού του θεσμού. 

 Σ’ αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, συνέβησαν πολλά και 

ενδιαφέροντα γεγονότα. Από την 1η Γ.Σ. που έγινε το 1994 στην Αθήνα, 

ακολούθησαν πολλές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σχεδόν σε 

όλες τις ηπείρους, είχαμε 15 Γ.Σ., περίπου 50 συνεδριάσεις της Γραμματείας 

σε όλο αυτό το διάστημα, είχαμε ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών ημερίδων, 
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συναντήσεων, συναντήσεων διαφόρων Υπουργών, είχαμε τη συνάντηση των 

Υπουργών Πολιτισμού 5 Ορθοδόξων χωρών στην Ελλάδα, είχαμε ένα πολύ 

δραστήριο και μεγάλο έργο των επιτροπών, έχουμε διαπιστευθεί σε πολλούς 

οργανισμούς, τα κείμενά μας μελετώνται και λαμβάνονται υπ΄όψιν από 

αρκετούς διεθνείς οργανισμούς που εξετάζουν προσεκτικά τα συμπεράσματά 

μας, τα πορίσματά μας. Τα μέλη της Δ.Σ.Ο. συμμετέχουν ενεργά στη 

δραστηριότητα των εθνικών Κοινοβουλίων, προασπιζόμενα τις αρχές και αξίες 

που προτάσσει η Δ.Σ.Ο. 

 Αναμφιβόλως όμως, τα γεγονότα τρέχουν, η ζωή εξελίσσεται, έχουμε 

σήμερα ενώπιον μας καινούργιους στόχους και καινούργια καθήκοντα. Έτσι 

λοιπόν, στα πλαίσια της Γ.Σ. μας, θα θέλαμε εκτός των θεμάτων στα οποία θα 

αναφερθώ παρακάτω, να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της 

σύγχρονης εποχής, που αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη 

σύγχρονη πραγματικότητα, προκλήσεις που αντιμετωπίζει όλος ο χριστιανικός 

κόσμος και πρωτίστως ο Ορθόδοξος κόσμος. 

 Η ιδιομορφία της σημερινής μας συνάντησης βρίσκεται στο γεγονός ότι 

θα πρέπει να εκλέξουμε νέα μέλη των επιτροπών και νέα ηγεσία της Δ.Σ.Ο., 

δεδομένου ότι ένα μέρος των συναδέλφων που είχαμε στο παρελθόν σ’ αυτά 

τα όργανα, δεν έχουν επανεκλεγεί στα εθνικά Κοινοβούλια και δεν 

παρευρίσκονται εδώ. Θα πρέπει να πούμε ότι ενθυμούμαστε το έργο τους και 

την παρουσία τους στην οργάνωσή μας, τους εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας 

για το έργο αυτό. Ωστόσο όμως, όπως έχουμε συμφωνήσει σε προηγούμενη 

Γ.Σ. στη Βενετία, για μας είναι ζήτημα αρχής να τηρείται η αρχή της 

εναλλαγής στις διοικητικές θέσεις, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

εκπροσώπους διαφόρων χωρών, να συμμετέχουν στην εξέταση σημαντικών 

ζητημάτων στα διάφορα όργανα. Αυτό είναι μία φυσιολογική, θεμελιώδης 

αρχή σε όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς. 

 Και όπως ανέφερα ήδη σήμερα, έχουμε μία ιδιότυπη συνάντηση, 

δεδομένου ότι ολοκληρώνεται μία μεγάλη περίοδος της πορείας της Δ.Σ.Ο., 

δεδομένου ότι οι πρώτοι ηγέτες, οι οποίοι ήταν και πρωτεργάτες του 



εγχειρήματος αυτού, έχουν ολοκληρώσει πλέον τη θητεία τους στην οργάνωσή 

μας. Το έργο τους ήταν πολύ σημαντικό και περιεκτικό, έχουμε διδαχθεί από 

αυτούς να εμφορούμαστε από τις αρχές του κοινού νου, από τις αρχές της 

ανεκτικότητας, της έλλογης εξέτασης των διαφόρων θεμάτων και θεωρώ ότι 

οπωσδήποτε σήμερα θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να ομιλήσει, στον 

μεγάλο μας φίλο, στον κ. Παπαθεμελή, ο οποίος επί μακρόν υπήρξε Γενικός 

Γραμματέας της οργάνωσής μας.  

 Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «να κάνει απολογισμό», δεν 

είναι μία δόκιμη έκφραση αυτή, αλλά να μοιραστεί μαζί μας μερικές πτυχές 

της εμπειρίας του, των απόψεών του, των ιδεών του και το πώς εργάστηκε 

μέχρι τώρα η Δ.Σ.Ο., για το ποια ήταν τα ελλείμματα στο έργο αυτό, και να 

μας εκφράσει τις σκέψεις του και τις ευχές του για το μέλλον. Θεωρώ ότι θα 

ήταν μία ορθή επιλογή αυτό. Με ευχαρίστηση θα δώσω το λόγο στον μεγάλο 

μου φίλο κ. Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεμελή. 

Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, θέλω να σφίξω 

το χέρι σας θερμά, να χαιρετίσω τον καθένα σας χωριστά, να ευχηθώ οι 

εργασίες αυτής της συνάντησης να είναι παραγωγικές, και το μέλλον αυτής 

της οργάνωσης να είναι λαμπρό. 15 χρόνια είναι ήδη μία περίοδος αρκετά 

μακρά, για να έχει καθιερωθεί, εμπεδωθεί, στις συνειδήσεις εκείνων, σε διεθνή 

κλίμακα, οι οποίοι παρακολουθούν τις οργανώσεις. 

Ο ρόλος και η παρουσία της οργάνωσής μας με την κοινή μήτρα των 

λαών μας, την Ορθόδοξη πίστη μας, με σημείο αναφοράς αυτή την πίστη, 

ξεκινήσαμε πριν 15 χρόνια. Πρέπει να πω ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω 

ποιητικές ορολογίες για συναρπαστικές πορείες, ήταν ένας δύσκολος δρόμος 

και δεν έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί δρόμοι είναι εύκολοι γενικώς. Είναι 

δύσκολοι δρόμοι, μέσα από αντιξοότητες και ατραπούς, με αναζήτηση 

ισορροπιών, πολλές φορές πολύ δύσκολων ισορροπιών. Πάντως, πρέπει να πω 

ότι καταφέραμε να υπάρξουμε 15 χρόνια και αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα 15 

θα είναι γονιμότερα και πιο σημαντικά. 

Να αναφερθώ στη θητεία μερικών ανθρώπων, γενικώς όλων όσων 

συνυπήρξαμε αυτά τα χρόνια, κατ’ εξοχήν επιτρέψτε μου να εξάρω την 
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παρουσία την πολύ δημιουργική, την πολύ σημαντική του πρώτου Προέδρου 

της Οργάνωσης, κ. Victor Zorkaltsev, ο οποίος επέδειξε και απέδειξε πράγματι 

μία αίσθηση της πραγματικότητας αλλά και ταυτόχρονα ένα όραμα για την 

όλη οργάνωση. Η διέλευσή του από την Δ.Σ.Ο. σημάδεψε τα πρώτα της 

χρόνια, και θέλω να πιστεύω και την έκτοτε πορεία της. Είναι πολύ σημαντικό 

το γεγονός ότι τον Victor Zorkaltsev διαδέχθηκε ο Sergei Popov, ένας 

άνθρωπος ρεαλιστής πολιτικά, αλλά και ταυτόχρονα οραματικός, ένας 

άνθρωπος που έχει αίσθηση των ισορροπιών, και συμβάλει τα τελευταία 5 

χρόνια πραγματικά με όλες τις δυνάμεις του και τις προτάσεις του στο να 

υπάρχει αυτή η οργάνωση και να γίνεται σεβαστή από εκείνους οι οποίοι την 

γνωρίζουν. 

Βεβαίως, η οργάνωση πέρασε δύσκολες περιόδους, υπήρξαν βήματα τα 

οποία έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, βήματα προς τα εμπρός. Ευτυχώς, δεν 

υπήρξαν βήματα προς τα πίσω, ίσως υπήρξαν βήματα σημειωτά, αλλά πάντως, 

εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από κάποια στιγμή και ύστερα, η οργάνωση 

απέκτησε διεθνή αναγνώριση, καλείται σήμερα από μεγάλες διεθνείς 

οργανώσεις, άλλοτε ως παρατηρητής και άλλοτε για ενεργότερη συμμετοχή, 

άνοιξε ορίζοντες συνεργασίας με την Ε.Ε. και όχι μόνο. Προσπάθησε να 

κινηθεί σε όλο τον κόσμο, επισημαίνοντας τη παρουσία Ορθοδόξων 

Βουλευτών, στους αντίποδες κάτω στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη 

φυσικά και όχι μόνο την Ανατολική αλλά τη Δυτική Ευρώπη, αλλά και την 

Αφρική και την Εγγύς Ανατολή. Προσπαθεί να παρακολουθήσει τα 

προβλήματα των χωρών αυτών. Δεν μπορώ να πω ότι η παρουσία της άλλαξε 

κάποιες διαδρομές και κάποιες πορείες στο τι συμβαίνει διεθνώς. 

Η οργάνωση πρόσεξε πολύ επίμονα να μη δημιουργήσει προβλήματα 

στις κατά τόπους εκκλησίες, εισήγαγε στην αφετηρία της την αρχή της μη 

αναμίξεως, και η αρχική καχυποψία των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, 

έχει μεταστραφεί αργότερα και φυσικά και τώρα, σε εμπιστοσύνη των 

εκκλησιών αυτών. Έχουμε αποφύγει όπως ο διάολος το λιβάνι, να 

ασχοληθούμε με τοπικά εκκλησιαστικά ζητήματα και έριδες, διότι δεν είναι 



δική μας υπόθεση. Μένοντας μακριά από αυτά, έχουμε διασώσει ορισμένα 

βασικά χαρακτηριστικά της δράσης μας και προπαντός το κύριο 

χαρακτηριστικό, ότι η δική μας δράση έχει μεν ως επίκεντρό της την 

Ορθόδοξη Χριστιανική Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, αλλά είναι σαφώς 

εκδήλως και απολύτως πολιτική δράση. Είμαστε πολιτική οργάνωση, δεν 

είμαστε εκκλησιαστική ή στενά θρησκευτική οργάνωση. 

Αναφέρθηκε ήδη ο Πρόεδρος σε επιστημονικές ομάδες εργασίας, οι 

οποίες μελέτησαν σημαντικά προβλήματα, όπως τα προβλήματα της βιοηθικής 

και της εκπαίδευσης, σε πορίσματα τα οποία διαβιβάσαμε βεβαίως στα 

Κοινοβούλια των χωρών μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχείς, γιατί αυτά 

τα πορίσματα υπήρξαν αντικείμενο ιδιαίτερης μεταχείρισης, το κεφάλαιο από 

την θεωρία στη πράξη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να το 

παρακολουθήσουμε. Οι εθνικές επιτροπές ή οι εθνικοί πυρήνες στα κατά 

τόπους κοινοβούλια, είναι αυτοί που θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο, 

να μεταφερθούν οι αποφάσεις, οι σκέψεις, οι ιδέες, οι οποίες διακινούνται σ’ 

αυτές τις διασκέψεις και τις επιμέρους γραμματείες, να μεταφερθούν στα 

Κοινοβούλια και από εκεί στις κυβερνήσεις των χωρών, καθώς τελικώς είναι 

οι κυβερνήσεις οι οποίες δρουν. 

Θέλω να πω ότι η οργάνωση είναι Κοινοβουλευτική, η 

Κοινοβουλευτική Οργάνωση έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι τα μέλη 

της είναι διαβατικά και συχνά επειδή είναι αιρετά δεν επανέρχονται, 

ανανεώνεται η στελέχωσή της η κοινοβουλευτική πάντοτε. Άλλωστε, αυτό που 

έλεγε ο Winston Churchill, «τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από 

αναντικατάστατους, κανείς δεν είναι αναντικατάστατος». 

Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η οργάνωση δεν έχει μία ισχυρή 

γραφειοκρατία πίσω της, η οποία να εγγυάται τη συνέχισή της. Έχει μία 

γραφειοκρατία η οποία παρουσιάζει αφοσίωση υπερεργασίας συχνά, λίγων 

ανθρώπων. Είναι πολύ παραγωγική η συμμετοχή των δύο συμβούλων της 

Οργάνωσης, του Βαλέρι Αλεξέγιεφ και του Κώστα Μυγδάλη, οι οποίοι έχουν 

σηκώσει ένα μεγάλο βάρος στα χρόνια αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι θα 

θελήσουν και οι ίδιοι και η νέα ηγεσία να συνεχίσουν να σηκώνουν αυτό το 
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βάρος. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι για την περίπτωση της επιλογής τους 

κάναμε αυτό που λέει ο σοφός Σειράχ στη Παλαιά Διαθήκη, «οι ειρηνεύοντές 

σε έστωσαν πολλοί», - αυτοί που σε ξεκουράζουν να είναι πολλοί – «οι δε 

σύμβουλοί σου εις από χιλίων» - οι δε σύμβουλοί σου ένας ανάμεσα στους 

χίλιους. 

Μπορεί να μην τους διαλέξαμε έναν ανάμεσα στους χίλιους, αλλά 

αποδείχθηκαν εν τοις πράγμασι ότι λειτουργούν ως ένας ή ως δύο σε έναν, 

ανάμεσα στους χίλιους. Θεωρώ πολύ αναγκαίο και το έχω επισημάνει και στις 

δύο τελευταίες Γραμματείες, στις διασκέψεις, η οργάνωση πρέπει να 

αναζητήσει μία συγκεκριμένη αποστολή, ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο να 

την ξεχωρίσει από άλλες. Σήμερα, δεν είναι πλέον λίγοι οι φτωχοί του κόσμου, 

δεν είναι οι φτωχοί μόνο του τρίτου κόσμου, είναι οι φτωχοί και των χωρών 

του πρώτου κόσμου, πολλαπλασιάζεται η φτώχεια. 

Είναι γνωστό ότι το 1980 το 20% των πλουσιότερων του κόσμου είχε 

συσσωρεύσει 32 φορές μεγαλύτερο πλούτο από το 20% των πτωχοτέρων του 

κόσμου. Το 2000 σε μία έρευνα, αυτό έχει φτάσει να είναι 82 φορές 

περισσότερο και φαντάζομαι από το 2000 – 2008 κατ’ εξοχήν δε το 2008 με 

όλη αυτή την έκρηξη της φτώχειας σε παγκόσμια κλίμακα, και η οποία γίνεται 

αισθητή περισσότερο στις χώρες του 3ου κόσμου. Έχουμε, και το ξαναλέω, 

χρέος – συζητήστε το, αποφασίστε το – να επιλέξουμε μία περιοχή της 

Αφρικανικής Ηπείρου, ούτε καν μία χώρα διότι δεν θα επαρκούσαμε ως 

οργάνωση για μία χώρα, αλλά μία περιοχή, την πιο προβληματική, όπου η 

οργάνωση πείθοντας τις κυβερνήσεις, θα μπορούσε να εξασφαλίσει ποσά 

αρκούντως σημαντικά για τις χώρες αυτές και τα μικρά ποσά είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμα και θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική η δουλειά της οργάνωσης 

της δικής μας σε έναν τομέα. 

Σίγουρα θα υπάρξουν σοφότερες σκέψεις τις οποίες θα ανταλλάξετε 

αργότερα κατά τη συζήτηση και μπορείτε να επινοήσετε άλλα, πιο 

ενδιαφέροντα πράγματα από αυτό. Το ξαναθέτω, γιατί αισθάνομαι ότι όσο 



περνάει ο καιρός, γίνεται περισσότερο αισθητή η τραγωδία στις περιοχές της 

Αφρικής. 

Να πω, και κλείνω, ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει επιλέξει ως Γενικό 

Γραμματέα, έναν άνθρωπο με κυβερνητική και κοινοβουλευτική μακρά 

εμπειρία, του οποίου η θητεία θα αποδειχθεί, εκτιμώ, πολύ χρήσιμη και 

αποτελεσματική. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο της οργάνωσης. Θα 

βρίσκομαι σε μία απόσταση ασφαλείας από αυτό. Και αν μπορούν κάποιες 

σκέψεις μου κάπου-κάπου να είναι χρήσιμες, θα τις συνεισφέρω με ιδιαίτερη 

ευχαρίστηση. 

Ο Θεός να σας έχει όλους σας καλά, να περάστε ευχάριστες μέρες και 

ταυτόχρονα δημιουργικές εδώ σ’ αυτό το πανέμορφο ελληνικό νησί της 

Ρόδου. Να καμαρώσετε και το παρόν της Ρόδου και το μακρό και ολοζώντανο 

ιστορικό της παρελθόν, που είναι το ιστορικό παρελθόν του μείζονος 

ελληνισμού και να επιστρέψετε στις χώρες σας ανανεωμένοι και κυρίως με 

εργαλείο την ελπίδα, μία ελπίδα την οποία τροφοδοτεί σ’ εμάς τους 

Ορθόδοξους Χριστιανούς, η πίστη των πατέρων μας. Να είστε καλά. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Παπαθεμελή. Σήμερα το πρωί είχαμε 

την συνεδρίαση της Γραμματείας, συζητήσαμε πολλά θέματα. Θα ήθελα να 

εστιάσω την προσοχή σε ένα θέμα εξ αυτών, οι συνάδελφοί μας πρότειναν να 

σκεφτούμε, να στοχαστούμε την ιδέα, η οργάνωσή μας να θεσπίσει ένα 

ιδιαίτερο σύμβολο, βραβείο, για τα επίτιμα μέλη της κινήσεώς μας. Σήμερα 

λοιπόν, ακούγοντας τα λόγια του μεγάλου μου φίλου, είμαι πεπεισμένος για 

την ορθότητα αυτής της προτάσεως που υπεβλήθη σήμερα το πρωί. Θα 

μπορούσαμε λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτόν τον τίτλο του επίτιμου μέλους της 

Δ.Σ.Ο. και να θεσπίσουμε και ένα ειδικό μετάλλιο που θα συνοδεύει αυτόν τον 

τίτλο, για εκείνα τα μέλη της κινήσεώς μας, τα οποία θα άξιζαν ενός τέτοιου 

επαίνου, μιας τέτοιας επιβράβευσης. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε αύριο, 

σήμερα απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω περί αυτού. Αύριο λοιπόν θα το 

συζητήσουμε, όταν θα εξετάσουμε τα σχέδια της περαιτέρω δραστηριότητας 

μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. 
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 Τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο σε έναν επίσης μεγάλο φίλο 

μας, που θα παρουσιάσει την έκθεση επί της οικονομικής δραστηριότητας για 

το προηγούμενο οικονομικό έτος. Θα δώσω τον λόγο στον κ. Δημήτριο 

Γεωργακόπουλο. Ο Δημήτρης ήταν ταμίας επί μακρόν, πολλά ήταν τα επίμαχα 

ζητήματα αναφορικά με την οικονομική δραστηριότητα της κινήσεώς μας. 

Νομίζω ότι θα ήταν ορθό να του δώσουμε τη δυνατότητα να μας ενημερώσει 

λεπτομερώς για αυτά που συνέβησαν στο προηγούμενο οικονομικό έτος. 

 Έχετε όλοι στα έγγραφα που πήρατε το σχετικό κείμενο, παρακαλώ 

Δημήτρη να λάβεις το λόγο. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό των δραστηριοτήτων. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι υποχρεωμένος να παρουσιάσω την έκθεση 

οικονομικού ελέγχου της Δ.Σ.Ο., για το χρονικό διάστημα από 1/6/2007 – 

31/5/2008, για την διαχείριση έτσι όπως την κατέθεσε στην οργάνωσή μας ο 

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Κων/νος Μπολολιάς. 

 Με το από 20/5/2008 έγγραφο της Δ.Σ.Ο., το οποίο υπογράφει ο Γ.Γ. 

αυτής Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεμελής, μας ανετέθη ο διαχειριστικός έλεγχος 

της Δ.Σ.Ο. για το χρονικό διάστημα 1/6/2007 - 31/5/2008. Κατά τον 

οικονομικό έλεγχο της Δ.Σ.Ο. της οποίας η ιδρυτική πράξη ψηφίστηκε από τα 

μέλη της στην πρώτη Γ.Σ. στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 1994 και οι σκοποί 

της διακηρύχθηκαν στο συνέδριο που οργάνωσε η Βουλή των Ελλήνων στη 

Χαλκιδική, τις 3/7/1993, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες 

κρίναμε κατάλληλες, στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και μεθόδων του 

ΣΟΛ. 

 Τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας και στα οποία στηρίχθηκε ο 

έλεγχός μας, ήταν καταστάσεις στις οποίες αναγράφονται αναλυτικά οι 

δαπάνες της Δ.Σ.Ο., με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά. Τις παραπάνω 

καταστάσεις έχει υπογράψει ο Γ.Γ. της Οργάνωσης Στυλιανός-Άγγελος 

Παπαθεμελής, οι δαπάνες της Δ.Σ.Ο. αφορούν τις δραστηριότητες αυτής, όπως 



περιγράφονται παρακάτω, ετήσια Γ.Σ., συνεδρίαση Διεθνούς Γραμματείας 

κλπ. καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της Γραμματείας. 

 Οι δραστηριότητες της Οργάνωσης από 1/6/2007 – 31/5/2008 για τις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την εξόφληση των οποίων έγιναν 

αναλήψεις από τους λογαριασμούς καταθέσεων που διατηρεί η Δ.Σ.Ο. στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι οι εξής: 

 Η 14η ετήσια Γ.Σ. στην Αστανά του Καζακστάν, από 20 έως 23/6/2007. 

 Η συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ουκρανίας στην Αθήνα στις 3/7/2007. 

 Παρουσίαση του τιμητικού τόμου ‘Εκκλησία – Οικουμένη – Πολιτική’ 

στην Αθήνα στις 31/10/2007. 

 Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των 

Επιτροπών της οργάνωσης στην Αθήνα στις 19/3/2008. 

 Δραστηριότητες του Γ.Γ. και του Προέδρου της Γ.Σ. της Οργάνωσης, 

από το υπό την διάθεσή τους ποσό των 30.000 ευρώ. 

 Συμμετοχή στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου 

Χριστοδούλου στην Αθήνα στις 30/1/2008. 

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο. και τα έξοδα της Γραμματείας, 

πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά.  

 Θα σας διαβάζω το κεντρικό ποσό, εξ άλλου νομίζω ότι έχετε όλοι 

πάρει την έκθεση, να μη διαβάζω τα επιμέρους ποσά. Αν όμως θέλετε, μπορώ 

να διαβάζω και τα επιμέρους ποσά. 

1. Η 14η Γ.Σ. στην Αστανά, 20 - 23/6/2007 στοίχισε στην Οργάνωση 

94.410,31 ευρώ. Από αυτά, είχε δοθεί προκαταβολή 50.000 ευρώ, 

σύνολο επομένως που πληρώθηκαν στη παρούσα διαχείριση, 44.410,31 

ευρώ. 

2. Η συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Ουκρανίας, στην Αθήνα 3/7/2007, το 

συνολικό ποσόν ήταν 2.791,52 ευρώ. 
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3. Η παρουσίαση του τιμητικού τόμου ‘Εκκλησία – Οικουμένη – 

Πολιτική’ στην Αθήνα, 31/10/2007, το συνολικό ποσό ήταν 25.715,75 

ευρώ. 

4. Η συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των 

Επιτροπών της Δ.Σ.Ο. στην Αθήνα, 19/3/2008, το συνολικό ποσόν ήταν 

8.049,99 ευρώ. 

5. Η συμμετοχή στην Εξόδιο Ακολουθία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 

Χριστόδουλου στην Αθήνα, 30/1/2008 ήταν 1.959,99 ευρώ. 

6. Τα έξοδα της Γραμματείας, μισθοί, εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών 

οργανισμών του προσωπικού της Γραμματείας και ο διαχειριστικός 

έλεγχος, κλπ. αναλώσιμα, internet, λειτουργία ιστοσελίδας κλπ., ήταν 

49.419,66 ευρώ. 

Από το υπό έλεγχο χρονικό διάστημα, 1/6/2007 – 31/5/2008, πληρώθηκαν τα 

παρακάτω ποσά. 

1. Για συνάντηση του Συμβούλου της Διεθνούς Γραμματείας καθ. Valery 

Alexeev με τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. στην 

Αθήνα 15/11/2007, συνολικό ποσό 1.212 ευρώ. 

2. Για την 14η Γ.Σ. στην Αστανά, απομαγνητοφώνηση πρακτικών 506,94 

ευρώ. Μετάφραση κειμένων από την Γ.Σ. στη Βενετία 21-25/6/2006 και 

της συνάντησης των Υπουργών Πολιτισμού στην Αθήνα, 232,05 ευρώ. 

3. Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του 

Γιοχάνεσμπουργκ στις 2/12/2005, έκδοση των εισηγήσεων 2.446,34 

ευρώ. 

4. Απόδοση παρακρατηθέντων κατά τον Δεκέμβριο του 2006 φόρου 

εισοδήματος και αμοιβής μεταφραστή των εισηγήσεων από αγγλικά – 

ελληνικά 463,67 ευρώ. 

5. Απόδοση παρακρατηθέντων κατά τον Μάιο του 2007 φόρου 

εισοδήματος και χαρτοσήμου αμοιβής για την επιμέλεια των 

εισηγήσεων (Ελληνικά – Αγγλικά), 90,86 ευρώ, σύνολο 3.087 ευρώ. 



Γενικό σύνολο πληρωμών από 1/6/2007 – 31/5/2008 ήταν 137.299,08 

ευρώ. Όλες οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από τα προβλεπόμενα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Για την εξόφληση των δικαιολογητικών, υπάρχει η υπογραφή 

του Ταμία και μέλους της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. κ. Δ. 

Γεωργακόπουλου. 

Τα έσοδα της Δ.Σ.Ο. από συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με τους 

λογαριασμούς των καταθέσεων στην τράπεζα και τις πληροφορίες που μας 

έδωσε η αρμόδια υπάλληλος, έχουν ως εξής: 

1. Συνδρομή Ελλάδος χρήσεως 2007, 199.999 ευρώ, είναι 200.000 ευρώ 

μείον τα έξοδα. 

2. Συνδρομή της Κύπρου για το 2007, 30.000 ευρώ. 

3. Συνδρομή της Ρωσίας για το 2008 199.920 ευρώ 

4. Συνδρομή της Κύπρου 2008 30.000 ευρώ. 

5. Συνδρομή της Βουλγαρίας χρήσεως 2008, 10.000 ευρώ. 

Σύνολο: 469.911 ευρώ. 

 Με βάση τα παραπάνω έσοδα και έξοδα, η συμφωνία των λογαριασμών 

καταθέσεων σε τράπεζες από 1/6/2007 έως 31/5/2008, έχει ως εξής: 

 Εθνική Τράπεζα οι λογαριασμοί πρώτα σε ευρώ. Το υπόλοιπο στις 

31/5/2007 ήταν 115.741,82 ευρώ. Καταθέσεις συνδρομών 469.911 

όπως ανέφερα ανωτέρω, μείον οι πληρωμές των εξόδων που έγιναν 

όπως σας διάβασα στις προηγούμενες σελίδες 137.299,08 ευρώ, 

υπάρχει πλέον μία κατάθεση στις 8.4.2008, 16.996 ευρώ, πλέον οι 

πιστωθέντες τόκοι μέχρι 31/4 1.379,97 ευρώ, υπόλοιπο 31/5/2008, 

466.729,71 ευρώ. 

 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, λογ/σμός σε δολάρια: 392.204,82 ήταν 

το υπόλοιπο στις 31/5, πλέον οι πιστωθέντες τόκοι 12.267,47, 

404.472,29 δολάρια. 

 Η κατάθεση της 8/4 σε ευρώ 16.996, είναι 17.000 ευρώ μείον έξοδα 4 

ευρώ, αφορά την ενίσχυση της Αρχιεπισκοπής της Κύπρου για την 

έκδοση του ενημερωτικού δελτίου μας, για το 2008, γιατί κάποιοι 

αναρωτήθηκαν τι είναι αυτή η κατάθεση. Τα παραπάνω υπόλοιπα των 
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λογαριασμών καταθέσεων, επιβεβαίωσε και η Εθνική Τράπεζα με 

επιστολή της, απευθείας σε εμάς, λέει ο ορκωτός ελεγκτής –λογιστής. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχει πλήρης συμφωνία των 

λογαριασμών των καταθέσεων στην τράπεζα, με τα έσοδα και τα έξοδα της 

Δ.Σ.Ο. 

 Τελειώνοντας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε 

συμπληρωματική πληροφορία ή επεξήγηση. 

 Κύριοι συνάδελφοι, πριν κατέλθω του βήματος, θα ήθελα αφ’ ενός μεν 

να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία την οποία 

είχαμε αυτά τα 15 χρόνια και είχα την ευθύνη  των οικονομικών της 

οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, θέλω να πω ότι είμαι στη διάθεσή 

σας, αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση για διευκρίνιση επί των οικονομικών 

που σας ανέγνωσα, την έκθεση του ορκωτού λογιστή – ελεγκτή, και βεβαίως, 

θα ήθελα από την Γ.Σ. να απαλλάξει κάθε ευθύνης αυτή τη διαχείριση για την 

οποία ευθύνομαι εγώ. Από δω και στο εξής, την ευθύνη θα αναλάβει ο 

συνάδελφος κ. Αδάμ Ρεγκούζας, ο οποίος θα είναι και ο νέος ταμίας και μέλος 

της Επιτροπής Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια 

ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. 

S. POPOV: Παρακαλώ, αξιότιμοι συνάδελφοι, τι ερωτήσεις υπάρχουν, τι 

διευκρινίσεις μπορεί να προκύψουν; Υπάρχουν ερωτήσεις; 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν πρόκειται περί ερωτήσεως, αλλά περί εκφράσεως 

ευχαριστιών στον συνάδελφο κ. Γεωργακόπουλο, διότι κατά το μεταβατικό 

αυτό στάδιο και το οποίο ήταν ένα δύσκολο στάδιο, όπως το περιέγραψε ο 

Πρόεδρός μας ο κ. Popov, πολλές αλλαγές σε πολλά Κοινοβούλια. Σε ένα 

χρόνο μέσα έγιναν εκλογές σε 8 Κοινοβούλια, με ό,τι συνεπάγεται η κάθε 

εκλογή. 

 Ο κ. Γεωργακόπουλος προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες, και η 

συνεργασία του με τον κ. Ρεγκούζα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για μας, διότι 

θεσμικά καταλαμβάνονται οι θέσεις από πρόσωπα προελεύσεως της ελληνικής 

αντιπροσωπείας. Υπογραμμίζω ότι ο κ. Γεωργακόπουλος διετέλεσε Υπουργός 



των Οικονομικών και παραδίδει πάλι σε Υπουργό Οικονομικών. Αυτό για τη 

γενικότερη ενημέρωση όλων μας, γεγονός το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ 

καλά οι παριστάμενοι σήμερα στην αίθουσα και αποχωρούντες τυπικά, κ.κ. 

Νικολόπουλος Νικόλαος και Δεικτάκης Γεώργιος, που τους ευχαριστώ για την 

παρουσία τους, τη συμμετοχή τους και την έκφραση της διαθέσεως να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται, όπως άλλωστε και ο κ. Παπαθεμελής και ο κ. 

Γεωργακόπουλος εδήλωσαν, να συνεργάζονται με όλους εμάς που βρισκόμεθα 

ως μέλη της Γ.Σ. Και πάλι σας ευχαριστώ κύριοι συνάδελφοι. 

Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ για ό,τι είπατε για 

μένα, θα ήταν παράλειψη μου όμως, να μην ευχαριστήσω και τα στελέχη της 

Γραμματείας, τα οποία πάντοτε πρόθυμα μας βοήθησαν για να μπορούμε να 

ανταπεξέλθουμε σ’ αυτό το δύσκολο έργο το οποίο είχαμε. Γιατί όπως 

γνωρίζετε, εμείς οι κοινοβουλευτικοί, επειδή ασχολούμεθα με πάρα πολλά 

θέματα, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο επιμελείς, αν δεν είχαμε την 

βοήθεια των κοριτσιών της Γραμματείας και βεβαίως των συμβούλων, του κ. 

Alexeev και του κ. Μυγδάλη. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να πω δυο λόγια, εξ 

αφορμής του οικονομικού απολογισμού. Όπως αντιληφθήκατε, η οικονομική 

κατάσταση της οργανώσεώς μας, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Εάν θυμόσαστε 

πριν από 3 χρόνια συζητούσαμε για δύσκολες καταστάσεις υπαρξιακού 

χαρακτήρα, σήμερα μπορούμε να αισθανόμεθα αρκετά ασφαλείς. Αυτό είναι 

το πρώτο που ήθελα να επισημάνω. Το δεύτερο, εκτός των εξόδων που 

καταβάλλει η ίδια η οργάνωσή μας, θα ήταν δίκαιο να εκφράσουμε την 

ευγνωμοσύνη μας στα Κοινοβούλια εκείνων των χωρών, όπου διεξάγονται οι 

διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις μας. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 

συναδέλφους από το Καζακστάν, για τη θαυμάσια διοργάνωση της 

Ολομέλειάς μας στην Αστανά, διότι εκεί υπήρξαν και έξοδα, υπήρξε και 

υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Καθώς επίσης και στη Βουλή των Ελλήνων, 

διότι σειρά ολόκληρη εκδηλώσεων τα τελευταία χρόνια, έχει διεξαχθεί στην 
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Ελλάδα. Εκεί υπήρξαν δαπάνες οι οποίες υπερτερούν κατά πολύ του 

προϋπολογισμού μας. 

Μάθαμε λοιπόν να έχουμε ορθολογική αξιοποίηση του 

προϋπολογισμού μας, μπορώ να πω ότι κατά το παρελθόν έτος δαπανήσαμε 

20% λιγότερα απ’ ό,τι προηγουμένως, λόγω διαφόρων συνθηκών. Εάν 

προσέξετε, εφιστώ την προσοχή σας στους πόρους που βρίσκονται στη 

διάθεση του Γ.Γ. και του Προέδρου, δεν ξοδέψαμε τίποτα απ’ αυτούς τους 

πόρους, ούτως ώστε να υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο. 

Μάθαμε λοιπόν να εξοικονομούμε πόρους. Νομίζω ότι αυτές οι 

παραδόσεις τις οποίες μας διαβιβάζει ο αξιότιμος Ταμίας μας, θα πρέπει να 

γίνουν παρακαταθήκη για τον νέο Ταμία, ούτως ώστε να έχουμε επιμελή 

διαχείριση των οικονομικών μας. Έχουμε λοιπόν καμία αντίρρηση πάνω σ’ 

αυτά; 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τον οικονομικό 

απολογισμό για το παρελθόν έτος, είναι μία διαδικασία η οποία θα πρέπει να 

τεθεί σε ψηφοφορία. Θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία, ποιος είναι υπέρ της 

εκθέσεως ελέγχου; Σας ευχαριστώ, κατεβάστε τα χέρια σας. Υπάρχουν κατά; 

Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

………………………………………………………………………………… 

S. POPOV: Και τώρα, μπορούμε για άλλη μία φορά να ευχαριστήσουμε και 

να συγχαρούμε τους κυρίους Παπαθεμελή και Γεωργακόπουλο, για το μεγάλο 

έργο που μας προσέφεραν. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον απολογισμό της οικονομικής 

διαχείρισης έτους 2007 – 2008. 

Κύριοι συνάδελφοι, καλύψαμε δύο κύρια θέματα της ημερησίας διατάξεως, 

τώρα θα περάσουμε σε ένα επόμενο ζήτημα, επίσης εξεχόντως σημαντικό, οι 

εκλογές νέων οργάνων της Δ.Σ.Ο. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον εκτελούντα 

χρέη Γραμματέως, ο οποίος θα σχολιάσει προτάσεις οι οποίες εξετάστηκαν 

στη Γραμματεία και εξ ονόματος της Γραμματείας θα τεθούν προς έγκρισή 



σας, προς συζήτηση. Θα επιθυμούσα όμως να αναφέρω μερικές γενικές 

σκέψεις. 

 Πράγματι, η ζωή προχωρά. Δεν επανεκλέγονται κάποιοι συνάδελφοι 

και μία σειρά συναδέλφων οι οποίοι επί πολλά έτη εργάστηκαν μαζί μας, δεν 

είναι πλέον μέλη της Δ.Σ.Ο. Αναφερθήκαμε στον κ. Παπαθεμελή, στον 

Δημήτρη (Γεωργακόπουλο) τον Ταμία μας, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και 

στον κ. Νικολόπουλο, ως αναπληρωτή Γ.Γ., να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 

μου. Δυστυχώς, δεν εξελέγη ο κ. Γεώργιος Δεικτάκης, επί μακρόν συνεργάτης 

μας, συνάδελφός μας. Από τη Ρωσική αντιπροσωπεία έχουμε πολλές 

αντικαταστάσεις επίσης. Ο κ. Plokhotniouk, ο οποίος επί 4 χρόνια ήταν 

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών δεν εξελέγη, έχει περάσει σε άλλες 

εργασίες. Στην Ιορδανία έχουμε αλλαγές στη σύνθεση, επιπλέον σε μία σειρά 

από άλλες χώρες, γι’ αυτό λοιπόν σήμερα, εξετάζοντας αυτή την κατάσταση, 

πράγματι λάβαμε υπόψη μας όλες τις πτυχές και ταυτοχρόνως σκεπτόμαστε να 

έχουμε μία κανονική εκ περιτροπής εναλλαγή των αξιωμάτων. 

 Εμφανίστηκαν νέοι εκπρόσωποι πολλά υποσχόμενοι, ελπιδοφόροι θα 

έλεγα, και θα επιθυμούσαμε να δοκιμαστούν συνάδελφοι σε διάφορα 

αξιώματα, ούτως ώστε να εκδηλώσουν τον εαυτό τους και να κινηθούν 

περαιτέρω, να ανελιχθούν περαιτέρω στο εσωτερικό του Οργανισμού μας. 

Ορμώμενοι εξ αυτού, εμείς ως ηγεσία της Γραμματείας, προτείνουμε τον εξής 

συνδυασμό. Θα εκλέξουμε όλα τα αιρετά όργανα της οργανώσεώς μας, θα 

ήθελα όμως να επισημάνω ότι ορμώμενοι από ορισμένους πολύ βασικούς, 

βασικότατους αφετηριακούς θα έλεγα θεσμούς, αρχές, λαμβάνουμε υπόψη μας 

την ιστορία και την εμπειρία των Κοινοβουλίων, σε τελική ανάλυση δεν 

πρεσβεύουμε τους εαυτούς μας ξεχωριστά, εκπροσωπούμε τις χώρες, 

εκπροσωπούμε τα Κοινοβούλια μας. 

 Μια δεύτερη αρχή που μας διέπει, είναι η αρχή της χρηματικής 

συνεισφοράς των Κοινοβουλίων μας. Μια Τρίτη αρχή είναι η αρχή της 

γεωγραφικής εκπροσωπήσεως, όσο ευρύτερα θα ληφθεί υπόψη η γεωγραφική 

εκπροσώπηση, τόσο καλύτερα θα αντανακλάται αυτό στο έργο του 
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οργανισμού μας. Τέταρτη αρχή, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μία εκ 

περιτροπής εναλλαγή και μία σταδιακή αντικατάσταση. 

 Πέμπτη αρχή, πολύ σημαντική, συμφωνήσαμε οι Πρόεδροι των 

επιτροπών και αυτό είναι μία πρόταση του επί του παρόντος εκτελούντος χρέη 

Γ.Γ., οπωσδήποτε να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της Διεθνούς 

Γραμματείας και να θεωρούνται ως προς το status ισότιμοι των μελών της 

Διεθνούς Γραμματείας. Εάν μέχρι τώρα καλούσαμε μόνο σε επιμέρους 

συνεδριάσεις της Διεθνούς Γραμματείας, από τούδε και στο εξής θα 

ενισχύσουμε αυτή την αρχή και θα το συζητήσουμε κιόλας. 

 Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν έχουμε και τόσο ισομερή 

κατανομή ως προς τις επιτροπές. Εκτός της Επιτροπής Οικονομικών σε όλες 

τις επιτροπές προσδιορίσαμε να έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση ως προς τον 

αριθμό των συναδέλφων. Αυτές λοιπόν είναι οι οκτώ βασικές αρχές, οι οποίες 

διέπουν την διατύπωση, την προετοιμασία, την κατάρτιση των στελεχών που 

προτείνουμε. 

 Θα επιθυμούσα να τους γνωρίζετε. Εάν προσέξετε, ο Δημήτρης έφυγε 

δυστυχώς, αλλά θα θυμούνται οι παλαιότεροι πόσο δημοκρατικότεροι και 

ανοικτοί γίναμε τα τελευταία χρόνια. Τον οικονομικό απολογισμό τον 

αφήναμε μονίμως στο τέλος, για να έχουμε λιγότερα ερωτήματα. Σήμερα τον 

θέσαμε πρώτο, ανοικτά, παρόντων όλων. Παρακαλώ λοιπόν, όποια ερωτήματα 

υπάρχουν να τα συζητήσουμε, να είναι όλα σε καθεστώς διαφάνειας, να 

έχουμε τις συμβουλές σας επί όλων των ζητημάτων. 

 Τώρα λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τον λόγο, όπως προανέφερα, για τις 

προτάσεις εξ ονόματος της Γραμματείας, στον κ. Παυλίδη. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάμω την 

εξής παρατήρηση, προϊόν της πείρας μου, μακράς πείρας, ως μετέχων σε 

κοινοβουλευτικές συνελεύσεις ευρείας συνθέσεως. Αναφέρομαι στο 

Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, και στην 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, στην 



Διακοινοβουλευτική Ένωση, γνωστή ως IPU (Interparliamentary Union), που 

είναι και το ευρύτερο όργανο. 

 Ο στόχος όλων είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε πνεύμα 

συναίνεσης. Αποφεύγονται έτσι ανταγωνισμοί οι οποίοι τραυματίζουν και 

διευκολύνουν την περαιτέρω πορεία. Αυτή λοιπόν η συναίνεση, είμαι βέβαιος 

ότι και στις δικές μας τις εργασίες, καθ’ όλη την έκταση των δραστηριοτήτων 

μας, όχι μόνο σήμερα, πρέπει να είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η 

συναίνεση όμως βασίζεται και στη μέχρι σήμερα ακολουθηθείσα τακτική και 

στις προοπτικές του μέλλοντος. 

 Επιχειρήσαμε ως νέα προσωρινή ή μεταβατική Διεθνής Γραμματεία, να 

καθιερώσουμε κάποιες αρχές, τις οποίες ήδη έθεσε υπόψη σας ο Πρόεδρός μας 

ο κ. Popov. Οι αρχές είναι άτυπες, αλλά αποκτούν σημασία εάν βασίζονται 

στη συναίνεση. Τις περιέγραψα. Αλλά παραλλήλως και σε καταστατικές 

διατάξεις. Οι καταστατικές διατάξεις λοιπόν λέγουν ότι ο Γ.Γ. της 

Οργανώσεώς μας, προέρχεται από την ελληνική αντιπροσωπεία, όπως επίσης 

και ο αναπληρωτής της, καθώς και ο Ταμίας, ο οποίος αυτομάτως γίνεται 

μέλος της Επιτροπής των Οικονομικών. 

 Από τη Ρωσική Αντιπροσωπεία προέρχεται μονίμως ο Πρόεδρος και 

μέλος της Διεθνούς Γραμματείας καταλαμβάνει τη θέση επίσης του Προέδρου 

της Επιτροπής των Οικονομικών, η οποία έχει την αποστολή όπως την 

περιέγραψε και ο απερχόμενος κ. Γεωργακόπουλος. 

 Βάσει λοιπόν αυτών των καταστατικών διατάξεων και του γεγονότος 

της οικονομικής συνεισφοράς, παρουσιάζω τον πίνακα των προτεινομένων να 

αποτελέσουν στο σύνολό τους τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας μας. 

Γενικός Γραμματέας ο ομιλών Αριστοτέλης Παυλίδης, Αναπληρωτής 

Γραμματέας Θεοχάρης Τσιόκας, Ταμίας Αδάμ Ρεγκούζας. Μέλη της Διεθνούς 

Γραμματείας από τη Ρωσική Αντιπροσωπεία ο κ. Semionov, από την 

Κυπριακή Αντιπροσωπεία ο κ. Χριστοφόρου, από την Ουκρανική 

αντιπροσωπεία η κα Samoilyk, από την Βουλγαρική ο κ. Tzonev και στο 

πνεύμα της κλιμακωτής ανανεώσεως, δια της αντικαταστάσεως δηλαδή, ο κ. 

Czykwin από την Πολωνία και ο κ. Ssekikubo από την Ουγκάντα. 
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 Αυτή είναι η σύνθεση της Διεθνούς Γραμματείας στο σύνολό της, την 

οποία παρουσιάζουμε και παρακαλώ να τύχει της εγκρίσεώς σας. Εγκρίνεται; 

Ευχαριστώ θερμώς. 

 Ερωτούμε αν υπάρχουν παρατηρήσεις, μετά θα ακολουθήσει η 

διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι κατανοητό αυτό; 

G. MOUKHEIBER: Σας ευχαριστώ, διακεκριμένοι κύριοι συνάδελφοι, είναι 

μεγάλη μου τιμή που μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων από τα 

Αραβικά Κοινοβούλια, κυρίως της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας, του Σουδάν 

και της Συρίας. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες από τις αρχές, οι 

οποίες καθοδήγησαν την επιλογή και να ζητήσω την εκπροσώπηση της 

Αραβικής περιοχής στη Διεθνή Γραμματεία του Οργανισμού μας. 

 Φυσικά, είναι μία πρακτική την οποία και εγώ και οι συνάδελφοί μου 

υποστηρίζουμε και όλοι υποστηρίζουμε πως όλες οι συμφωνίες πρέπει να 

γίνονται σε επίπεδο συναίνεσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε 

πλήρως. Επίσης, κατανοούμε ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση 

γεωγραφική, όλων των γεωγραφικών περιοχών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι 

προτάσεις που έγιναν για την εκπροσώπηση στη Διεθνή Γραμματεία δεν είναι 

δίκαιες κατά την άποψή μας, διότι δεν εκπροσωπείται μία περιοχή, η οποία 

τουλάχιστον στον δικό μας οργανισμό, μετρά πέντε Κοινοβούλια, δηλαδή 

περίπου το 25% της τρέχουσας εκπροσώπησης εδώ. 

 Επίσης, θεωρούμε ότι τα κράτη μας έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε 

για κοινοβούλια στα οποία ο Χριστιανισμός και η Ορθοδοξία αντιμετωπίζουν 

βαθύτατα και σοβαρά προβλήματα. Εμείς είμαστε στις χώρες όπου γεννήθηκε 

ο Χριστός, έχουμε ιστορικώς τρεις Πατριάρχες, Αντιοχείας, Ιερουσαλήμ και 

Αλεξανδρείας στις δικές μας περιοχές. Και μάλιστα, οι χώρες μας είναι ο 

χώρος στον οποίο ο Χριστιανισμός χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη, γιατί 

αντιμετωπίζει προβλήματα. 

 Φοβάμαι λοιπόν, ότι η πρακτική την οποία προτείνετε, με 

εκπροσώπηση από την Ιορδανία κατά την τελευταία Διεθνή Γραμματεία και 

προηγουμένως εκπροσώπηση από την Παλαιστίνη, νομίζω είναι κάτι που θα 



πρέπει να το συζητήσουμε. Γι’ αυτό θέλω να προτείνω, η οργάνωσή μας να δει 

την Αραβική περιοχή ως μία υποπεριοχή, όπως είναι η πρακτική που 

ακολουθούν οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Υπάρχουν δηλαδή υποπεριοχές οι 

οποίες εκπροσωπούνται επαρκώς σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 

 Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό θετικό μήνυμα, που 

μπορεί να στείλει στις περιοχές μας η οργάνωση της Ορθοδοξίας, εκεί όπου ο 

Χριστιανισμός παλεύει να επιβιώσει. Και ελπίζω ότι στις συζητήσεις μας η 

περιοχή αυτή θα τύχει περαιτέρω υποστήριξης, όχι μόνο διότι αντιμετωπίζει 

θρησκευτικά προβλήματα και προβλήματα ασφάλειας, αλλά και επειδή 

βρίσκεται στα νότια σύνορα της Ευρώπης, η οποία αναζητά νέες 

ευρωμεσογειακές συμμαχίες, συνεργασίες, οι οποίες πρέπει νομίζω να 

ληφθούν υπόψη και να αποδειχθούν από την οργάνωσή μας. 

 Κύριε Πρόεδρε, κάνατε έναν υπαινιγμό και για την Προεδρία στις 

Επιτροπές και είπατε ότι γίνεται πρόταση για τους Προέδρους των Επιτροπών, 

να συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις της Διεθνούς Γραμματείας. Φοβάμαι 

όμως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Δεν 

πιστεύω ότι έχουμε αρκετό προϋπολογισμό για 9 επιπλέον ανθρώπους, να 

ταξιδεύουν και να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις της Διεθνούς 

Γραμματείας. Θα είναι υπερβολικό βάρος και ως προς τα οικονομικά, αλλά και 

λειτουργικώς. 

 Θα το συζητήσουμε με τους συναδέλφους όμως, και νομίζω ότι θα 

μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη λύση, έτσι ώστε η περιοχή των 

Αραβικών Κοινοβουλίων που εκπροσωπείται εδώ, γιατί κι εγώ έρχομαι από 

μία χώρα που υπάρχει ξεχωριστή εκπροσώπηση για τα Ορθόδοξα μέλη του 

Κοινοβουλίου στο Κοινοβούλιο μας, ελπίζουμε λοιπόν ότι και τα Κοινοβούλια 

αυτά θα εκπροσωπηθούν επαρκώς στη Διεθνή Γραμματεία και ελπίζω να 

μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συναίνεση ως προς αυτό. Ευχαριστώ. 

S. POPOV: Έχω ένα ερώτημα να σας υποβάλω. Ποιον θα προτείνατε να 

αντικαταστήσετε; Έχουμε, με βάση τα καταστατικά μας κείμενα, σαφή 

προσδιορισμό του αριθμού των μελών της Διεθνούς Γραμματείας, 7 μέλη είναι 

λοιπόν στη Διεθνή Γραμματεία. Αν εσείς έχετε να κάνετε μία συγκεκριμένη 
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πρόταση, θα πρέπει να πείτε στη θέση τίνος θέλετε να υποβάλετε τη δική σας 

υποψηφιότητα. 

G. MOUKHEIBER: Δεν νομίζω ότι έχω εγώ το προνόμιο να κάνω 

συγκεκριμένη πρόταση, δεν είμαι σε τέτοια θέση, για τους εξής λόγους. Κατ’ 

αρχήν, θα ήθελα η Συνέλευση να συζητήσει τις αρχές πρωτίστως. Έχουν 

προταθεί ορισμένες αρχές από τον Πρόεδρο. Εάν λοιπόν η οργάνωση επιθυμεί 

να υποστηρίξει τις Ορθόδοξες Χριστιανικές μειονότητες στα Αραβικά κράτη 

και να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, αυτή είναι μία αρχή την οποία θα προτιμούσα να συζητήσουμε 

πρώτα απ’ όλα. Δεύτερον, πιστεύω ότι το όργανο που έκανε τις προτάσεις 

είναι αρμόδιο να συζητήσει. 

S. POPOV: Υπέβαλα ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τον εξής λόγο: όπως θα 

κατανοείτε επαρκώς, η Διεθνής Γραμματεία με πολύ μεγάλη προσοχή και 

πολύ μεγάλο σεβασμό προς όλους τους συμμετέχοντες, προσέγγισε το θέμα 

αυτό. Σεβόμαστε όλες τις αντιπροσωπείες και βεβαίως τους Άραβες φίλους 

μας. 

 Στις προηγούμενες δύο θητείες της Γραμματείας, εκπρόσωπος του 

Αραβικού κόσμου συμμετείχε στη σύνθεση της Διεθνούς Γραμματείας. Αυτό 

δεν είναι ένδειξη σεβασμού; Πουθενά δεν αναγράφεται, και αυτό είναι μία 

μόνιμη θέση του Αραβικού κόσμου, σε ό,τι αφορά τα μόνιμα μέλη της 

Γραμματείας, εδώ μπορούμε να εξετάσουμε τον κανονισμό, υπάρχει μία 

σαφής αναφορά για τους εκπροσώπους της Ελλάδας και της Ρωσίας. Μόνο για 

τις δύο αυτές χώρες γίνεται λόγος για μόνιμη εκπροσώπηση στη Γραμματεία. 

 Ως εκ τούτου, το θέμα δεν αφορά στην εξέταση των αρχών, δεν 

μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τον κανονισμό. Είναι ένα ξεχωριστό θέμα, μιας 

ξεχωριστής συζήτησης. Σήμερα όμως, μπορούμε να εργαστούμε μόνο στα 

πλαίσια των αρχών που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Έτσι λοιπόν, γι’ αυτό και 

σήμερα προτείνεται η συγκεκριμένη σύνθεση της Γραμματείας. Στην επόμενη 

θητεία μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, μπορεί να υπάρξει κάποιος 



εκπρόσωπος σας σε μία Επιτροπή, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής 

αυτής. Αυτό είναι μία τακτική. 

 Εσείς τώρα κατ’ ουσίαν μας προτείνετε να έχουμε μία μόνιμη 

εκπροσώπηση του Αραβικού κόσμου στην Γραμματεία. Αυτό είναι μία άλλη 

αρχή, είναι ζήτημα αρχής και θα απαιτήσει την αλλαγή του κανονισμού. Την 

παρούσα στιγμή, εργαζόμαστε στα πλαίσια των συγκεκριμένων κειμένων, 

εγγράφων, που έχουμε ψηφίσει στο παρελθόν. 

G. MOUKHEIBER: Δεν προτείνω κάποια αλλαγή στον κανονισμό, ως ομάδα 

εμείς δεν προτείνουμε αλλαγή στον κανονισμό. Επίσης, καταλαβαίνω και 

υποστηρίζω το γεγονός ότι και η Ρωσία και η Ελλάδα έχουν μόνιμες θέσεις, 

αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θέτουμε υπό αμφισβήτηση. 

Το άλλο που θέλω να συζητήσω, είναι ότι ο αραβικός κόσμος δεν είναι 

μία χώρα, είμαστε πέντε χώρες, άρα θέλουμε μία εναλλαγή. Την πρώτη φορά 

ήταν Παλαιστίνιος, τη δεύτερη Ιορδανός, θα μπορούσε να είναι μία άλλη χώρα 

τώρα. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει στάνταρ θέση για τον Αραβικό κόσμο, 

αλλά είναι μία καλή πρακτική, πιστεύω, να έχουμε εκπροσώπηση της περιοχής 

μας στον Οργανισμό. Διότι, οι προκλήσεις είναι πολλές, οι φόβοι είναι πολλοί 

στην περιοχή μας. Και εγώ, τώρα, εδώ, είμαι η φωνή των φόβων όλων των 

συναδέλφων μας στην περιοχή. 

Αν δεν υπάρχει βεβαίως, σύμφωνη γνώμη, θα μπορούσε ίσως να γίνουν 

εκλογές και η ομάδα αυτή θα μπορούσε να παρουσιάσει έναν υποψήφιο. Και 

θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των υπολοίπων. 

S. POPOV: Στη θέση τίνος προτείνετε το δικό σας εκπρόσωπο; Στη θέση 

τίνος; Διατυπώνω ένα σαφές ερώτημα. Θα πρέπει να υποβάλετε μία 

συγκεκριμένη πρόταση. Προτείνετε αυτή τη στιγμή να έχετε μία μόνιμη θέση 

στη Διεθνή Γραμματεία; Αυτό θα απαιτήσει αλλαγή του κανονισμού, αυτό θα 

απαιτήσει οπωσδήποτε αλλαγή του κανονισμού. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό 

θέμα, θα πρέπει να προετοιμαστούμε ενδελεχώς, να υπάρξει μία ομάδα 

εργασίας, που θα εξετάσει τον κανονισμό, θα απαιτηθεί περίπου ένα έτος για 

μια τέτοια προπαρασκευαστική δραστηριότητα, ούτως ώστε την επόμενη 



32 
 

χρονιά να επανέλθουμε. Αυτή τη στιγμή, έτσι αυθόρμητα, δεν μπορούμε να 

αλλάξουμε αυτές τις αρχές. 

 Την παρούσα στιγμή, με δεδομένο τον σεβασμό προς την περιοχή σας, 

η προσέγγισή μας είναι η εξής: για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να εκπροσωπηθεί 

η Αφρική; Πρέπει να εκπροσωπηθεί η Αφρική στη Διεθνή Γραμματεία. Έτσι 

λοιπόν, φρονούμε ότι στην παρούσα στιγμή, στην επόμενη θητεία της 

Διεθνούς Γραμματείας, θα εκπροσωπηθεί η Αφρική. Στον Αραβικό κόσμο 

δίνουμε τη δυνατότητα να έχει έναν επικεφαλής Επιτροπής. Την επόμενη 

περίοδο και την επόμενη θητεία, μπορούμε να έχουμε πάλι μία νέα εναλλαγή. 

Αυτή είναι η προσέγγισή μας. 

 Εσείς κατ’ ουσίαν, προτείνετε μία μόνιμη θέση και εκπροσώπηση της 

περιοχής στη Διεθνή Γραμματεία. Θα ήθελα να υπάρξει κατανόηση της εν 

λόγω προσέγγισης. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων, σε κάθε 

περίπτωση θα χρειαστεί να αλλάξουμε κατ’ ουσίαν τον κανονισμό. Αυτό είναι 

ένα ζήτημα αρχής, ένα πολύ σοβαρό θέμα. 

 Έτσι λοιπόν, η Γραμματεία όταν συζήτησε αυτά τα θέματα, έλαβε 

υπόψη και προέβλεψε κατ’ ουσίαν, όλες τις προσεγγίσεις. Υπάρχει μία καθ’ 

όλα φυσιολογική αντίληψη. Ένας συνάδελφος, ο οποίος εργάστηκε για κάποιο 

διάστημα σε μία Επιτροπή, μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και τις 

πρωτοβουλίες του, σε ό,τι αφορά κάποιες εκδηλώσεις σε μία άλλη θέση. Αν τα 

καταφέρει, θα τον εκλέξουμε στη Γραμματεία μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα. Ας δούμε πώς εργάζεται ο καθένας στις επιτροπές. Εσείς οι ίδιοι θα 

αποφασίσετε ποιος θα είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής από τα κοινοβούλια. 

Θα τον υποστηρίξουμε όλοι, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε τον 

κανονισμό. Ο καθένας θα πρέπει να αποδείξει τις ικανότητές του. Ελπίζω οι 

συνάδελφοι να κατανοούν αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, είναι μία καθ’ όλα 

φυσιολογική προσέγγιση. Αν έχετε αντιρρήσεις, παρακαλώ να τις 

διατυπώσετε. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, έχω την άδεια να μιλήσω; Νομίζω 

ότι τα σχόλια τα οποία έγιναν προηγουμένως από τον συνάδελφο, δεν είχαν 



σκοπό να ζητήσουν την αλλαγή του κανονισμού ή του καταστατικού. Εμείς 

αυτό που λέμε είναι ότι γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις και προτείνονται 

κάποια ονόματα, αλλά εμείς δεν είχαμε συμμετάσχει σ’ αυτές τις ανταλλαγές. 

Έχουμε όμως μία άποψη, μία γνώμη. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε, 

είναι να ζητήσουμε ως δημοκρατικός οργανισμός που είμαστε, να γίνει 

ψηφοφορία. 

 Εάν λοιπόν το επιτρέπει ο κανονισμός μας, γιατί να μη το κάνουμε; 

Έχουμε τα επιχειρήματά μας και μία άποψη. Θα μπορέσουμε ίσως λοιπόν, να 

ζητήσουμε από τη Γ.Σ. να αποφασίσει, εάν θεωρήσει ότι τα επιχειρήματα που 

παρουσιάζουμε είναι καλά επιχειρήματα, ισχυρά επιχειρήματα. Και νομίζω ότι 

πρέπει ακριβώς να το αντιμετωπίσουμε με τον δημοκρατικό τρόπο που μας 

χαρακτηρίζει, και αυτό το θέμα. Είναι απλό. Ευχαριστώ πολύ. 

K. ZATULIN: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός από το 

Λίβανο, μέλος της Συνελεύσεώς μας, πρότεινε να συζητήσουμε κατ’ ουσίαν 

την πρόταση να υπάρχει μία μόνιμη εκπροσώπηση ομάδας χωρών στη Διεθνή 

Γραμματεία. Η πρόταση αυτή, εν προκειμένω, απαιτεί μία προκαταρκτική 

βάση του κανονισμού, προκαταρκτική συζήτηση, ούτως ώστε να εξεταστεί 

βάσει του κανονισμού. 

 Είμαστε αναμφιβόλως μία δημοκρατική οργάνωση, που ο καθένας είναι 

μέλος εθνικού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η δημοκρατία θα πρέπει να 

περιορίζεται από μία αρχή, από έναν κοινό κανόνα, τόσο στο έργο μας στα 

πλαίσια των εθνικών Κοινοβουλίων, όσο και στη συμμετοχή μας σε 

πολυμερείς διεθνείς οργανισμούς. 

 Φρονώ ότι θα ήταν ορθό να υποστηρίξουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να 

υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή προς την Μέση Ανατολή, προς τον Αραβικό 

κόσμο, και φρονώ ότι σε μία επόμενη Γ.Σ. θα πρέπει να συζητήσουμε, έχοντας 

κάνει το προκαταρκτικό έργο που απαιτείται, να συζητήσουμε την πιθανότητα 

να υπάρξουν νέες αρχές και νέες προσεγγίσεις, κατά τη διαμόρφωση της 

σύνθεσης της Γραμματείας, ούτως ώστε κάποιες περιοχές στο μέλλον να έχουν 

μία μόνιμη εκπροσώπηση. 
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 Ωστόσο όμως, σήμερα, αν επιμείνουμε σε κάτι τέτοιο τώρα, τότε θα 

αντιμετωπίσουμε την εξής δυσκολία. Θα παραβιάσουμε τους ήδη ισχύοντες 

κανόνες και θα υποχρεωθούμε να ακολουθήσουμε μία όχι και τόσο θετική 

διαδικασία, της ανταλλαγής επιχειρημάτων, των προστριβών. Φρονώ λοιπόν 

ότι θα πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη την πρόταση που διατυπώθηκε, να την 

έχουμε υπόψη για το μέλλον, ούτως ώστε να διευθετήσουμε το θέμα αυτό σε 

μία επόμενη Γ.Σ. στο μέλλον. 

 Σχετικά με την παρούσα συνάντηση και Γ.Σ., μιας και υπάρχει ήδη μία 

συγκεκριμένη πρόταση, ένας συγκεκριμένος κατάλογος ονομάτων, μπορούμε 

να συζητήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Ίσως κάποιος να δηλώσει ότι 

δεν επιθυμεί να συμμετάσχει βάσει της προτάσεως στη Διεθνή Γραμματεία. 

Αν δεν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις επ’ αυτού, θα πρέπει να προχωρήσουμε 

στην ψηφοφορία. Με κάθε σεβασμό προς τις αντιπροσωπείες και τους 

συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο εδώ, προς την ομάδα κοινοβουλευτικών 

των αραβικών χωρών, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία τέτοια 

προσέγγιση. 

 Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, να δώσουμε μία μόνιμη θέση 

εκπροσώπησης σε μία ομάδα χωρών, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. 

Υπάρχουν θεσπισμένες διαδικασίες και κανόνες και θα πρέπει να τις 

τηρήσουμε. 

S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ιδέες, προτάσεις; Παρακαλώ 

συνάδελφοι. 

M. VAMVAKINOU: Προσπαθώ να καταλάβω τη διαδικασία κ. Πρόεδρε. 

Εγώ δεν νομίζω ότι ο συνάδελφος από το Λίβανο ζητάει μόνιμη 

εκπροσώπηση. Θα ήθελα απλώς να κάνω μία ερώτηση. Οι εκπρόσωποι έχουν 

το δικαίωμα να προτείνουν κάποιον συνάδελφό τους ως υποψήφιο από τη 

χώρα τους; Έχουν τη δυνατότητα να θέσουν οι ίδιοι την υποψηφιότητά τους; 

Αυτή είναι μία ερώτηση που κάνω. 

S. POPOV: Εν τοιαύτη περιπτώσει όμως, αναφερόμαστε σε μία άλλη 

προσέγγιση. Αναμφιβόλως, δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας εδώ, 



εκπροσωπούμε τα κοινοβούλια. Εάν υπήρχε επιστολή εκ μέρους του 

Προέδρου του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, αυτό θα ήταν μία προς συζήτηση 

πρόταση. Έχουμε διακοινοβουλευτική Συνέλευση, είναι διακοινοβουλευτική η 

οργάνωσή μας. Σε τι αναφερόμαστε λοιπόν; 

 Με τους κανόνες που ισχύουν σήμερα, έχουμε 7 μέλη της Γραμματείας. 

Κανείς δεν μας απαγορεύει να εργαστούμε επί τούτου, να σκεφτούμε, ούτως 

ώστε να διευρύνουμε τη σύνθεση, να έχουμε παραπάνω μέλη στη Γραμματεία 

φερ’ ειπείν. Δεν είναι της παρούσης όμως αυτό το θέμα. 

 Πρέπει να αναθέσουμε σε ομάδα εργασίας τον κανονισμό, και στην 

επόμενη Ολομέλειά μας να εισηγηθούμε αυτή την ιδέα, να συμφωνήσουμε με 

την διεύρυνση της σύνθεσης. Σήμερα όμως, ισχύει η αρχή 7 μέλη της 

Γραμματείας. Το λέω αυτό λεπτομερώς, για να κατανοηθεί και από τους 

νεότερους συναδέλφους, εδώ και 15 χρόνια έχουμε 7 μέλη στη Διεθνή 

Γραμματεία. Υπάρχει μία τάξη, σε αυτή τη Γραμματεία οι δύο θέσεις, βάσει 

του κανονισμού μας, ως απόφαση των ιδρυτικών στελεχών του Οργανισμού 

μας, η Ρωσία και η Ελλάδα έχουν μόνιμη εκπροσώπηση στη Διεθνή 

Γραμματεία. Στα υπόλοιπα έχουμε εκ περιτροπής εναλλαγή. 

 Έτσι, όσο και αν αναφέρεται ο αξιότιμος συνάδελφος για την 

εκπροσώπηση, υπονοεί εκ των πραγμάτων μια σταθερότητα της 

εκπροσώπησης. Είμαστε έτοιμοι; Είναι μία πρόταση, δεν την απορρίπτω, λέω 

όμως ότι πρέπει να την επεξεργαστούμε. Πρέπει να εργαστεί επ’ αυτού η 

Γραμματεία, να επεξεργαστεί αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα όμως μιας 

συζήτησης, που θα διευθετηθεί σε τρία λεπτά. Έχουμε άλλη διαδικασία κατά 

τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων. Γι’ αυτό λοιπόν, έθεσα το συγκεκριμένο 

ερώτημα στο συνάδελφο. Αναφέρθηκαν 7 άτομα εξ ονόματος της 

Γραμματείας. Εάν σεβόμαστε τα διοικητικά όργανα τα οποία εξελέγησαν στην 

προηγούμενη Ολομέλεια, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τη θέση μας. Αλλά 

στη θέση του Ιβανόφ να προτείνουμε τον Πετρόφ, τότε θα γίνει κατανοητό. 

Παρακαλώ λοιπόν να το διακριβώσετε, στη θέση τίνος από τους 

προταθέντες, προτείνετε; Και να το συζητήσουμε. Είμαστε κοινοβουλευτικοί 

όλοι, ξέρουμε τα διαδικαστικά ζητήματα, ξέρουμε πώς συζητούνται στα 
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Κοινοβούλια. Εάν υπάρχει μία αυστηρή ποσοτική σύνθεση, δεν θα ήταν 

σκόπιμο να περάσουμε σε μία ψηφοφορία με βάση τη δημοφιλία του καθενός. 

Συζητούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις. Η θέση της Γραμματείας έχει 

εκφραστεί σαφώς, στη σύνθεση των διευθυντικών οργάνων υπάρχουν οι εξής 

κατηγορίες: ο Πρόεδρος, ο Γ.Γ., τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας και οι 

Πρόεδροι των Επιτροπών. Να ποια είναι η διάρθρωση της ηγεσίας μας. Άλλα 

αξιώματα δεν υπάρχουν. Λέω λοιπόν, οποιοσδήποτε άνθρωπος, οποιοσδήποτε 

εκπρόσωπος, οποιουδήποτε Κοινοβουλίου, μπορεί να είναι σήμερα Πρόεδρος 

Επιτροπής και να γίνει μέλος της Γραμματείας αύριο, ή να είναι στη 

Γραμματεία και αύριο να γίνει μέλος Επιτροπής. Αυτή είναι μία κανονική ζωή 

των κοινοβουλευτικών οργάνων. Τίποτε το εξαιρετικό δεν υπάρχει εδώ. Η 

Γραμματεία διέπεται από τις αρχές που προανέφερα. Γι’ αυτό λοιπόν, οι 

συνάδελφοί μας θα παρακαλούσα να σκεφθούν προσεκτικά τα όσα είπαμε. 

Δεν μας χρειάζεται καμία διάσπαση, είμαστε ένας έγκυρος οργανισμός, 

ζυγίστε λοιπόν την πρότασή σας, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η δική μου 

προσέγγιση. 

Ο καθένας θα πρέπει να δείξει το έργο του, όχι μόνο την επιθυμία του, 

θέλω ή δεν θέλω, προτείνω λοιπόν το εξής: είμαστε όλοι μία οικογένεια, 

είμαστε μία ομάδα. Ας τεθεί λοιπόν κάποιος επικεφαλής μιας Επιτροπής, ας 

δείξει το έργο του ως επικεφαλής αυτής της Επιτροπής. Σε δύο χρόνια μπορεί 

να βρεθεί κάλλιστα στη Γραμματεία. Να σε τι αναφερόμαστε, είναι μία 

κανονική προσέγγιση, να εκδηλώσει ο άνθρωπος το ενδιαφέρον του, να δείξει 

πώς τον αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο του, να διοργανώσει κάποιες 

εκδηλώσεις. Και κατόπιν τούτου, όχι να ανατεθεί εν λευκώ εξ αρχής, όλοι 

είμαστε μέλη Κοινοβουλίων, γνωρίζουμε πώς προωθούνται τα διάφορα 

κόμματα, πώς προωθούνται από τα κόμματα, το γνωρίζουμε πολύ καλά πώς 

γίνεται αυτό. 

Γι’ αυτό λοιπόν, θερμή παράκληση προς τους συναδέλφους μας, να 

ληφθεί υπόψη ότι σε δύο προηγούμενες θητείες είχατε εκπρόσωπο των 

Αραβικών χωρών στη Γραμματεία. Γι’ αυτό λοιπόν, παρακαλώ να άρετε την 



πρότασή σας και να συμφωνήσετε να τεθεί εκπρόσωπος επικεφαλής μιας των 

επιτροπών. Αυτό είναι μια ορθολογική προσέγγιση. 

O. MIHAJLOVIC: Θα ήθελα κατ’ αρχήν να συμφωνήσω με όλους τους 

ορθόδοξους αδελφούς μου, εκ μέρους του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της 

Σερβίας. Και ιδιαιτέρως, θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμούς στους αδελφούς 

ορθόδοξους του Αραβικού κόσμου, οι οποίοι περνούν δύσκολες στιγμές. 

 Πριν μιλήσουμε όμως για το έργο του Κοινοβουλίου, να σας σημειώσω 

ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο έχω παρατηρήσει. Και νομίζω ότι 

το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε πριν από 2-3 χρόνια. Είναι ένα ζήτημα που 

αφορά στην Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, θα ήθελα να σας 

υπενθυμίσω ότι στη Δημοκρατία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης υπάρχουν 2 

εκατ. Ορθοδόξων Σέρβων που ζουν εκεί αυτή τη στιγμή και εκπροσωπούν το 

ήμισυ του συνολικού πληθυσμού που ζει στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. 

 Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ιδρύθηκε ως κράτος κατά τον εξής τρόπο: οι 

Σέρβοι είχαν τη δική τους οντότητα, και η οντότητα αυτή είχε και 

Κοινοβούλιο το οποίο ήταν κανονικά αναγνωρισμένο. Ο Σερβικός πληθυσμός 

στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, επίσης συμμετείχε στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας 

Ερζεγοβίνης και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η αντιπροσωπεία που 

εκπροσωπεί τους ορθοδόξους Σέρβους από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, έχουν 

προσκληθεί. Διότι εκπροσωπούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό Ορθοδόξων 

Χριστιανών, οι οποίοι ζουν σε ένα μέρος της κανονικής Εκκλησίας. 

 Αυτοί οι Σέρβοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εάν δεν είναι προσκεκλημένοι 

να συμμετέχουν σ’ αυτή τη συνέλευση, νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη αστοχία 

και είναι κάτι στο οποίο έχω σοβαρή αντίρρηση. Θα ήθελα επίσης να 

ενημερώσω όλους τους παρόντες συμμετέχοντες σ’ αυτή τη Συνέλευση, ότι 

στη Δημοκρατία της Σερβίας έχουμε ένα Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, το 

οποίο προέρχεται από την κατεστραμμένη δημοκρατία, είναι μία οντότητα η 

οποία έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και σήμερα μέσα σ’ αυτό το 

Κοινοβούλιο έχουμε ενεργούς κοινοβουλευτικούς, οι οποίοι έχουν εκλεγεί 

κανονικά για την εργασία τους στο Κοινοβούλιο, προερχόμενοι από την 
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Κροατία. Σας ευχαριστώ πολύ και για την κατανόηση και για την προσοχή 

σας. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, καταλάβατε περί τίνος γίνεται λόγος; Περί 

του status των εκπροσώπων μας από διάφορες χώρες. Θα ήθελα να 

υπενθυμίσω ότι στη σύνθεση της Δ.Σ.Ο., εντάσσονται εκπρόσωποι των 

Εθνικών Κοινοβουλίων του κράτους, αυτό είναι βασική αρχή. 

 Δεύτερη αρχή: η απόφαση για τη συμμετοχή στη Δ.Σ.Ο. λαμβάνεται 

από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Κατανοητό; Είναι η ενιαία γενική μας 

προσέγγιση, όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να 

συμμετάσχουν, δεν είμαστε κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί, μπορούμε να τους 

καλέσουμε ως παρατηρητές, αυτός είναι ο κανόνας που υπάρχει στο 

καταστατικό μας. 

 Όσον αφορά όμως την ομιλία που έγινε, νομίζω ότι η νέα Γραμματεία 

θα πρέπει να επανεξετάσει αυτό το ζήτημα, εφόσον κάποιος συνάδελφος 

επιμένει. Ας το καταχωρήσουμε στα πρακτικά και ας το μελετήσουμε. 

Συμφωνούμε; Ωραία. Τι άλλες σκέψεις υπάρχουν, πριν περάσουμε στην 

ψηφοφορία; 

S. PEÇI: Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση του κ. Zatulin και 

συνεχίζω τη σκέψη. Προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα, νομίζω ότι θα έπρεπε 

να αναθέσουμε στη Γραμματεία που θα εκλέξουμε, να εκπονήσει ένα νέο 

κανονισμό όπου να προβλέπεται ότι δύο κράτη, η Ρωσία και η Ελλάς έχουν 

μόνιμη εκπροσώπηση και οι υπόλοιποι εκ περιτροπής να εναλλάσσονται. Και 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει κανονική εκπροσώπηση και των 

συναδέλφων από τον Αραβικό κόσμο και από άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν, να 

το θέσουμε ως επιθυμία, ως ευχή για τη νέα Γραμματεία. 

S. POPOV: Το κατανοώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, να περάσουμε στην 

ψηφοφορία; Οι θέσεις είναι σαφείς, τα ερωτήματα έχουν τεθεί, το συζητήσαμε, 

παρακαλώ έχετε ξανά το λόγο. Είπα ότι θα ήθελα να περάσουμε στην 

ψηφοφορία, αλλά υπάρχει εδώ μία παρεξήγηση στην αίθουσα, αλλά και από 

πλευράς των ομιλητών στο βήμα. 



G. MOUKHEIBER: Είπαν ορισμένοι συνάδελφοι ότι επιθυμούν να υπάρχει 

μόνιμη εκπροσώπηση στη Γραμματεία. Εμείς δεν είμαστε υπέρ μιας τέτοιας 

μόνιμης εκπροσώπησης, δεν ξέρω πώς να το θέσω καλύτερα. Δεν ζητούμε 

βεβαίως, να γίνει αλλαγή στο καταστατικό, έτσι ώστε να υπάρχει μόνιμη 

εκπροσώπηση της χώρας μας στη Γραμματεία, όχι, δεν λέμε κάτι τέτοιο, ούτε 

προτείνουμε να αλλάξει ο αριθμός των μελών της Γραμματείας. Κατανοούμε 

ότι είναι επτά τα μέλη, δεν θέλουμε ο αριθμός να γίνει οκτώ ή εννιά ή 

οτιδήποτε άλλο. 

 Λέμε απλούστατα το εξής: Έχουμε έναν νέο υποψήφιο που 

παρουσιάζουμε σ’ αυτή την Επιτροπή, είναι ο υποψήφιος που προτάθηκε από 

τους συναδέλφους, είμαι εγώ, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. 

Δεν είναι θέμα ισχύος ή εκπροσώπησης απλώς, θέλουμε να είμαστε πιο 

δραστήριοι, πιο ενεργοί σ’ αυτόν τον οργανισμό. Δεν είμαστε μέλη της Δ.Σ.Ο. 

απλώς για να ταξιδεύουμε, για να έχουμε τη χαρά να σας συναντούμε. Είμαστε 

μέρος του Ορθοδόξου κόσμου, μάλιστα που έχει υποφέρει πολύ και γι’ αυτό 

είπαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργώς και να είμαστε δραστήριοι εντός 

της Γραμματείας. 

 Μάλιστα, αυτή η υποψηφιότητα έχει προταθεί έτσι ώστε να τεθεί σε 

ψηφοφορία, ή να συζητηθεί. Βεβαίως και εμείς είμαστε υπέρ της συναίνεσης, 

να σας πω όμως τι είναι αυτό που μας απασχολεί. Η συναίνεση αφορά στο 

κατά πόσον θέλει κανείς ή όχι, να είναι μέλος της Γραμματείας. Μπορεί να πει 

κάποιος όχι, ή μπορεί να γίνουν διαβουλεύσεις με πέντε εκπροσώπους 

κοινοβουλίων και αυτό δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. 

 Γι’ αυτό λέμε, ότι υπάρχει μία υποψηφιότητα, ένας υποψήφιος και 

επιθυμούμε να υπάρχει εκ περιτροπής εναλλαγή και δεν θα είναι υποψήφιος 

από την Ιορδανία, θα είναι από το Λίβανο. Και να υπάρξει μία τέτοια εκ 

περιτροπής εναλλαγή, έτσι ώστε αργότερα να μπορούμε να σκεφθούμε ίσως 

την αλλαγή του κανονισμού, για να εκπροσωπείται καλύτερα η περιοχή. Αλλά 

αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε να αλλάξουν οι κανονισμοί, ούτε ζητάμε μόνιμη 

εκπροσώπηση της περιοχής μας. Απλώς ζητάμε ένας υποψήφιος να προστεθεί 

στη λίστα και να αποφασίσει η παρούσα Συνέλευση επ’ αυτού. 
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S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι το κατανοήσαμε όλοι. Να 

περάσουμε στην ψηφοφορία, όταν φθάσουμε σ’ αυτό το ζήτημα, θα το 

θέσουμε κι αυτό σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι όλα είναι πλέον κατανοητά. 

Υπάρχει η θέση της Γραμματείας, υπάρχει η θέση του συγκεκριμένου 

συναδέλφου. Με αμοιβαίο σεβασμό, το θέτουμε σε ψηφοφορία. Περνάμε στην 

ψηφοφορία λοιπόν; 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Από κάθε αντιπροσωπεία, ένας.  

Αυστραλία – ναι, Αρμενία – ναι, Αλβανία – ναι, Κύπρος – ναι, Εσθονία – ναι, 

Λετονία – ναι, Καζακστάν – ναι, Ιορδανία – ναι, Ουκρανία – ναι, Ρωσία – ναι, 

Ουγκάντα – ναι, Λευκορωσία – ναι, Βουλγαρία – ναι, Ελλάδα – ναι, Ρουμανία 

– ναι, Παλαιστίνη – ναι, Πολωνία – ναι, Λίβανος – ναι, Σερβία – ναι, Σουδάν – 

ναι, Συρία – ναι. Ποιος δεν ψήφισε; Και Λιθουανία, 22 ψήφοι, θερμά 

συγχαρητήρια. 

S. POPOV: Ειλικρινώς σας ευχαριστώ γι’ αυτή την υψηλή εμπιστοσύνη. Θα 

προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, το σημαντικότερο είναι να είμαστε μία 

φιλική, ενιαία οικογένεια, αυτό είναι που επιδιώκω επί πέντε χρόνια. Επ’ 

ουδενί λόγω να μη μαλώνουμε, αλλά να ζητούμε συμβιβασμούς, να 

αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις. Ελάτε λοιπόν, από κοινού, να συνεχίσουμε 

σ’ αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. 

 Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω την υποψηφιότητα στη θέση του Γ.Γ., 

του οργανισμού μας, τον κ. Παυλίδη, επικεφαλής της ελληνικής 

αντιπροσωπείας. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ να υψώσετε τα σήματά σας. 

Ποιοι είναι κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

……………………………………………….………………………………… 

S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Κύριε Παυλίδη, ομοφώνως εξελέγημεν. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ θερμώς κ. Πρόεδρε, εσάς και τα μέλη της Γ.Σ 

μας, θεωρώ επιβεβλημένο να δηλώσω ότι θα κάνω ό,τι και οι προκάτοχοι μου, 

ώστε αυτή η πορεία των 15 ετών, να συνεχιστεί επιτυχώς, όπως μέχρι σήμερα. 



 Στη θέση του Αναπληρωτού Γραμματέα, προτείνεται ο κ. Θεοχάρης 

Τσιόκας, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως προβλέπεται άλλωστε 

από το καταστατικό. Παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ποιος είναι κατά της 

υποψηφιότητας Τσιόκα; Αποχή καμία. Συγχαρητήρια κ. Τσιόκα, καλορίζικος. 

 Προχωρούμε στην εκλογή του Ταμία, ταμίας προτείνεται ο συνάδελφος 

κ. Αδάμ Ρεγκούζας. Αποχή δεν έχουμε καμία, ψήφισαν όλοι. Συγχαρητήρια. 

 Και τώρα, τα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας, όπως τα ανέγνωσα 

προηγουμένως, και επαναλαμβάνω την ανάγνωση, ο κ. Semionov, ο κ. 

Χριστοφόρου, ο κ. Czykwin, η κα Samoilyk, o κ. Tzonev και ο κ. Ssekikubo. 

Παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ποιος είναι κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

…………………………………………..…………………………………… 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Λευκά: 3. Δέκα οκτώ, εψήφισαν οι περισσότεροι υπέρ, 

επομένως η σύνθεση της Διεθνούς Γραμματείας ολοκληρώνεται. 

Επαναλαμβάνω απ’ αρχής το προϊόν της Ψηφοφορίας. 

Πρόεδρος, ο κ. Sergei Popov, Γενικός Γραμματέας Αριστοτέλης Παυλίδης, 

Αναπληρωτής Θεοχάρης Τσιόκας, Ταμίας Αδάμ Ρεγκούζας. Μέλη της 

Διεθνούς Γραμματείας οι κύριοι Semionov, Χριστοφόρου, Czykwin, 

Samoilyk, Tzonev, Ssekikubo. Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες, και ευχές για 

καλή επιτυχία στο έργο τους. 

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά πλειοψηφία στην θέση του Προέδρου 

τον κ. Sergei Popov, στην θέση του Γενικού Γραμματέα τον κ. Αριστοτέλη 

Παυλίδη, στην θέση του Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα τον κ. 

Θεοχάρη Τσιόκα, στην θέση του Ταμία τον κ. Αδάμ Ρεγκούζα. 

Μέλη της Διεθνούς Γραμματείας εκλέγονται οι κ.κ. Semionov, 

Χριστοφόρου, Czykwin, Samoilyk, Tzonev, Ssekikubo. 

…………………………………………………………………………………. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η Επιτροπή Διαχείρισης των Οικονομικών, είναι η μόνη που 

παραμένει τριμελής. Πρόεδρος, κατά το καταστατικό, εκλέγεται το μέλος της 

Ρωσικής Αντιπροσωπείας κ. Semionov, ο οποίος και προτείνεται, εκ μέρους 
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της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ο κ. Ρεγκούζας και εκ μέρους της Κυπριακής, 

ο κ. Γεώργιος Βαρνάβα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε. 

V. SEMIONOV: Ζητώ συγνώμη, αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα. Θα ήθελα να 

επιστήσω την προσοχή σας στο εξής: εξ’ όσων κατανοώ, ίσως για να μην 

καθυστερήσουμε πολύ με τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να ψηφίσουμε τους 

επικεφαλής των Επιτροπών. Σε ό,τι αφορά τα μέλη των επιτροπών, δεν έχουν 

αποφασίσει ακόμα όλοι οι συνάδελφοι και όλες οι εθνικές αντιπροσωπείες, 

ποιος θα εργαστεί πού. Ως εκ τούτου, αφού θα υπάρξουν, θα οριστούν οι 

επικεφαλής των Επιτροπών, θα ακολουθήσει μία μικρή περίοδος, στη διάρκεια 

των εργασιών της παρούσης Γ.Σ., στη διάρκεια της οποίας θα αποφασίσει η 

κάθε αντιπροσωπεία, ποιος θα εργαστεί σε κάθε Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή δεν 

έχει νόημα να εγκρίνουμε τα μέλη των επιτροπών, ας περιοριστούμε μόνο 

στην ψηφοφορία σχετικά με τους Προέδρους των Επιτροπών. Ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ; Η μόνη Επιτροπή η οποία παραμένει τριμελής, είναι η 

Οικονομικών. Για όλες τις υπόλοιπες θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ήδη 

ανεκοινώθη και την επαναλάβατε τώρα, για όλες τις άλλες αντιπροσωπείες. Η 

μόνη Επιτροπή είναι η Οικονομικών, για τις υπόλοιπες αυτό που είπατε. Να 

προχωρήσουμε; 

 Επιτροπή Κανονισμού προτείνεται ως Πρόεδρος ο κ. Μάρκος 

Μπόλαρης. Ψηφίζουμε. 

V. VELMAN: Σας ευχαριστώ, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Velman από 

το Κοινοβούλιο της Εσθονίας. Έχω μία παράκληση. Οι Πρόεδροι των 

Επιτροπών να σηκωθούν, ούτως ώστε να τους δούμε, να δούμε ποιοι είναι, 

ούτως ώστε να ξέρουμε σε ποιους θα απευθυνθούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να πούμε τα ονόματα αν θέλετε, και εσείς να τους 

γνωρίσετε. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Βότσης. 

S. POPOV: Πρώτα η Επιτροπή Κανονισμού. Να σηκωθεί ο προτεινόμενος 

Πρόεδρος για την Επιτροπή Κανονισμού. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ο υποψήφιος Πρόεδρος απουσιάζει, γι’ αυτό πήγα στην 

παρακάτω Επιτροπή. Ο επόμενος μετά τον κ. Βότση, προτάθηκε ο κ. Victor 



Taran από την Ουκρανία. Για την Επιτροπή Βιοηθικής, προτάθηκε ο κ. 

Kotsiras, ο οποίος απουσιάζει, είναι και ο σημερινός Πρόεδρος της Επιτροπής 

αυτής. Για την Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής, ο κ. Zatulin. Για την Επιτροπή 

ΜΜΕ, ο συνάδελφος δημοσιογράφος κ. Συμεών Κεδίκογλου. Κρατήσαμε δύο 

Επιτροπές κενές, για τη μία αναμένεται πρόταση των Κοινοβουλίων από τις 

Αραβικές χώρες, δηλαδή των Κοινωνικών Υποθέσεων, κενή με την 

προϋπόθεση ότι ο μέλλων Πρόεδρος θα προταθεί μετά από συνεννόηση των 

παρισταμένων εδώ εκπροσώπων των Κοινοβουλίων του Λιβάνου, της Συρίας, 

της Ιορδανίας, της Παλαιστίνης, το Σουδάν θεωρούμε ότι ανήκει στην 

Αφρικανική πλευρά, γι’ αυτό και είναι ο κ. Ssekikubo εκ μέρους εκείνης της 

περιοχής. 

 Και αφήσαμε κενή, με προοπτική να προταθεί στους απουσιάζοντες 

συναδέλφους μας, που είναι μέλη μιας πολύ μεγάλης οικογένειας Ορθοδόξων 

Χριστιανών Βουλευτών των ΗΠΑ, αυτή την Επιτροπή δηλαδή της Παιδείας. 

Έχουμε ένα μεγάλο κενό στη σύνθεση τη σημερινή της Συνελεύσεώς μας, 

απουσιάζουν οι εξ Αμερικής Συνάδελφοί μας. 

 Η πρόταση λοιπόν της Γραμματείας, σε συνεννόηση με τον κ. Πρόεδρο, 

ήταν να δοθεί η ευκαιρία, να δοκιμαστεί κάποιος εξ αυτών, επικεφαλής αυτής 

της Επιτροπής. 

B. KITOV: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, εσείς ο ίδιος είπατε ότι μέλη της Γ.Σ. πρέπει 

να είναι μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι άλλοι έχουν το καθεστώς του 

παρατηρητή. Δεν γνωρίζω κανένα μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που είναι 

μέλος της Δ.Σ.Ο., ως εκ τούτου λοιπόν, πώς θα είναι; Θα ήθελα να προτείνω 

τον κ. Slavov να γίνει επικεφαλής αυτής της Επιτροπής. 

S. POPOV: Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας προ ολίγου; Είπε το εξής: να μην 

οριστεί τώρα ο Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, αλλά να εκπροσωπηθεί σ’ 

αυτή την Επιτροπή η Αμερικανική Ήπειρος. Μπορεί να είναι από τις ΗΠΑ, 

μπορεί να είναι από κάποια άλλη χώρα της Αμερικανικής Ηπείρου, είναι κενή 

για την Αμερικανική Ήπειρο. Για την Αμερικανική Ήπειρο είναι κενή η θέση 

αυτή. Αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε θα πρέπει να καταπιαστούμε με το 
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κοπιώδες έργο της ανίχνευσης ορθόδοξων κοινοβουλευτικών στα εθνικά 

κοινοβούλια αυτής της ηπείρου,. 

 Ξέρετε πάντα ότι τηρούμε την αρχή της γεωγραφικής εκπροσώπησης 

και οπωσδήποτε επιχειρούμε να εκπροσωπηθεί η Αμερικανική ήπειρος, γι’ 

αυτό λοιπόν, φρονούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία κενή θέση για την 

Αμερικανική Ήπειρο. Αυτή η πρόταση υποβάλλεται σε εσάς, προς εξέταση και 

έγκριση, θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική απόφαση. 

 Αν δεν βρούμε κάποιον συνάδελφο, μιας και θεωρούμε ότι είμαστε 

διεθνής οργανισμός που καλύπτει όλες τις ηπείρους, και βεβαίως επιθυμούμε 

να υπάρξει και εκπρόσωπος, υπάρχει εκπρόσωπος από την Αυστραλία, του 

έχουμε δώσει την προεδρία μιας Επιτροπής, υπάρχει από την Αφρική, από την 

Ασία, από την Ευρώπη. 

S. OKROUZHNAYA: Έχω την αίσθηση ότι η Λευκορωσία έχει επίσης 

εξαιρεθεί, θα θέλαμε σε μία θέση Προέδρου να εκπροσωπηθούμε, είμαστε από 

τους πρωτεργάτες της Δ.Σ.Ο, και το έργο μας ήταν πάντα δραστήριο. Για ποιο 

λόγο έχει εξαιρεθεί η Λευκορωσία; Αυτό δεν είναι μία προσωπική γνώμη, 

είναι γνώμη της αντιπροσωπείας της Λευκορωσίας. Για ποιο λόγο έχει 

εξαιρεθεί η Λευκορωσία; 

S. POPOV: Η Λευκορωσία είχε συμμετάσχει σε μία θέση Επιτροπής, ήταν 

επικεφαλής, δεν έχει εξαιρεθεί η Λευκορωσία, για ποιο λόγο το λέτε αυτό; 

Αυτή είναι η πρόταση της Γραμματείας, αυτή είναι η πρόταση που διατύπωσε 

ο κ. Γ.Γ., είναι η θέση της Γραμματείας, τίθεται προς έγκριση. Θα πρέπει να 

υπάρξει μία θέση κενή για την Αμερικανική ήπειρο; Με μεγάλη προσοχή θα 

ήθελα να εξετάσουμε την πρόταση που διατύπωσε ο κ. Γενικός Γραμματέας. 

B. KITOV: Αξιότιμε συνάδελφε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να 

συμπληρώσουμε τις κενές θέσεις. Μπορούμε να παραχωρήσουμε στις ΗΠΑ τη 

θέση αυτή, αν υπάρξει αμερικανική αντιπροσωπεία στην επόμενη συνέλευση, 

προς το παρόν προτείνω τον κ. Slavov. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Παρακαλώ, κοινοβουλευτικοί είμαστε. Γίνεται πρόταση, ή 

εγκρίνεται, ή δεν εγκρίνεται. Η πρόταση της Δ.Γ. είναι να μην παραγνωριστεί 



η Αμερικανική Ήπειρος και λέμε ΗΠΑ διότι εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει 

μεγάλος, σημαντικός αριθμός κοινοβουλευτικών και σε πολιτειακές βουλές 

και στην Ομοσπονδιακή, χριστιανοί ορθόδοξοι. Αναζητήσαμε σε άλλες χώρες, 

στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, δεν κατέστη δυνατόν να τους προσεγγίσουμε. 

Η πρόταση είναι ενώπιον σας, ή εγκρίνετε, ή δεν εγκρίνετε. Αν δεν εγκριθεί, 

βεβαίως, εκ των παρισταμένων κάποιος θα καταλάβει αυτή τη θέση. 

 Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση, να 

παραμείνει κενή ή να μη παραμείνει κενή. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο προτάσεις. Δια της 

ψηφοφορίας ας αποφασίσουμε, λοιπόν. Η πρώτη πρόταση είναι η πρόταση που 

διατύπωσε ο Γ.Γ. να υπάρξει μία θέση κενή, η θέση του Προέδρου της εν λόγω 

Επιτροπής να μείνει κενή. Και η δεύτερη πρόταση είναι να οριστεί τώρα ο 

Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση. Είναι σαφές 

το ερώτημα; 

Επί του διαδικαστικού θα ήθελα, να ψηφίσουμε πρώτα τον κατάλογο 

των έξι επιτροπών με τις πέντε θέσεις προέδρων και μία θέση προέδρου που 

θα είναι από την ομάδα των αραβικών χωρών και ας καταλήξουμε επί αυτού. 

Μετά, θα πρέπει να αποφασίσουμε ξεχωριστά για το αν θα αφήσουμε μία θέση 

κενή για την αμερικανική ήπειρο, ή αν θα την καλύψουμε τη θέση αυτή. 

Υποστηρίζετε την πρόταση επί του διαδικαστικού; Είναι σαφής η πρόταση επί 

της διαδικασίας; 

Υπάρχει λοιπόν η πρόταση να ψηφίσουμε για τις θέσεις Προέδρων των 

Επιτροπών, τους οποίους έχετε κατονομάσει, για τους 7 Προέδρους που έχουν 

κατονομαστεί. 

Ποιος είναι υπέρ των 7 ορισθέντων υποψηφίων; Κατά; Υπάρχουν κατά; 

Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

……………………………………….………………………………………… 

S. POPOV: Έτσι, λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, εγκρίνεται η θέση των 

Προέδρων των 7 Επιτροπών, σε ό,τι αφορά μία ακόμα Επιτροπή που αφορά 

στις Αραβικές χώρες, θα έχουμε από αυτές τον υποψήφιο τους. 
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Περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, σε ό,τι αφορά την 9η Επιτροπή. 

Υπάρχουν δύο προτάσεις, η πρόταση που διατύπωσε ο Γ.Γ. να μείνει κενή η 

θέση του Προέδρου αυτής της Επιτροπής. Θέτω την πρόταση αυτή του Γ.Γ. σε 

ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ; Ψηφίζουμε, λοιπόν. 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

………………………………………………………………………………… 

S. POPOV: 12 υπέρ. Εγκρίνεται η πρόταση του Γ.Γ. 

B. KITOV: Δεν υπάρχει πουθενά στον κανονισμό κάποια σημείωση, που 

επιτρέπει να κάνετε αυτό που μόλις τώρα πράξατε. Προς το παρόν, η θέση του 

Προέδρου αυτής της Επιτροπής, μένει κενή. 

S. POPOV: Σε ποιο σημείο παραβιάσαμε τον κανονισμό; 

B. KITOV: Δεν υπάρχει πουθενά στον κανονισμό, πρόβλεψη μιας τέτοιας 

διαδικασίας. 

S. POPOV: Θα ήθελα να ηρεμήσετε λίγο, ας σεβόμαστε αλλήλους, δεν πρέπει 

να εκνευριζόμαστε εδώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκνευριζόμαστε. 

Πρέπει να σεβόμαστε αλλήλους. Αναφέρατε παρακαλώ, εκείνο το σημείο του 

κανονισμού που απαγορεύει κάτι τέτοιο. Πού αναγράφεται ότι όλοι πρέπει να 

εκλέγονται αμέσως; Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στον κανονισμό. Έτσι 

λοιπόν, ο Γ.Γ. υπέβαλε αυτή την πρόταση, να μείνει κενή η θέση αυτή. Αν 

ενθυμείστε την ιστορία της οργάνωσής μας, τότε θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι 

στη Βενετία κάναμε το ίδιο, αφήσαμε κενή τη θέση της άλλης Επιτροπής. Θα 

ενθυμείστε συνάδελφοι, στη Βενετία είχαμε πράξει αναλόγως. 

 Υπάρχει λοιπόν στην παράδοση αυτής της οργάνωσης, αυτή η τακτική. 

Δεν παραβιάζουμε πουθενά τον κανονισμό, σε κανένα του σημείο. Αν 

φρονείτε ότι έχουμε παραβιάσει κάτι, τότε θα παρακαλέσω να αναφέρετε το 

συγκεκριμένο σημείο του κανονισμού, όπου γίνεται αναφορά σε κάτι τέτοιο. 

B. KITOV: Η Γ.Σ. για ένα διάστημα δεν θα έχει Πρόεδρο αυτής της 

Επιτροπής, αυτή η Επιτροπή δεν θα εργαστεί σε διάστημα ενός έτους, μόνο η 

επόμενη Γ.Σ. μπορεί να ορίσει τον νέο Πρόεδρο. Αυτό συνιστά παραβίαση του 

υπάρχοντος κανονισμού. 



S. POPOV: Όχι, δεν υπάρχει παραβίαση. Δεν μου αρέσει να γίνονται τέτοιες 

αυθαίρετες δηλώσεις. Αν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση, θα ήθελα να 

μου υποδείξετε το συγκεκριμένο σημείο του κανονισμού. 

 Αξιότιμε συνάδελφε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής: 

αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν θα εργαστεί για διάστημα ενός έτους, 

υπάρχει ένα άλλο θέμα, αν η υποψηφιότητα που θα υπάρξει, θα μας 

ικανοποιήσει. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε τη λύση του εκτελούντος χρέη 

Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, αναμφιβόλως συμφωνώ με την ιδέα, ότι κάθε 

Πρόεδρος και κάθε μέλος της Δ.Σ.Ο. πρέπει να είναι μέλος εθνικού 

Κοινοβουλίου και σε αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση. Αυτά τα είπαμε 

και στη Βενετία. 

 Αν υπάρξει μέλος εθνικού Κοινοβουλίου που θα ανταποκρίνεται στα 

κριτήρια και στις αρχές μας από την αμερικανική ήπειρο, τότε μπορούμε να 

πούμε ότι αν υπάρξει τέτοιο μέλος εθνικού Κοινοβουλίου, το οποίο επιθυμεί 

να εργαστεί στη Δ.Σ.Ο., τότε θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε στην επόμενη Γ.Σ. 

την υποψηφιότητά του. 

 Υπάρχουν άλλες ιδέες επί του θέματος αυτού, άλλες προτάσεις επί του 

θέματος αυτού υπάρχουν; 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, μας κατηγόρησαν ότι παραβιάζουμε εδώ κάποιο 

σημείο του κανονισμού. Και διατυπώθηκε η επιφύλαξη για το αν θα μπορέσει 

να εργαστεί η Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο πώς θα 

μπορούσε να εργαστεί και στο πώς θα πρέπει  να εργαστεί η Επιτροπή αυτή. 

Συμφωνήσαμε ότι η κάθε Επιτροπή θα έχει πέντε μέλη. Αν τώρα ορίσουμε τα 

4 και καταλήξουμε σε ό,τι αφορά τα 4 μέλη, τότε η Γραμματεία θα έχει τη 

δυνατότητα να αναθέσει σε ένα από αυτά τα μέλη, το ρόλο του εκτελούντος 

χρέη Προέδρου, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να εργαστεί ομαλώς. Εκλέξαμε 

τους Προέδρους όλων των Επιτροπών, δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα 

εργαστούν αυτές οι επιτροπές, αυτό θα ήταν μία άλλη περίπτωση. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή θέμα, το οποίο έχουμε 

υποχρέωση να το ανακοινώσουμε και συνίσταται εις τούτο: η κα Vamvakinou, 

είναι μέλος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Αυστραλίας. Ο κ. 



48 
 

Κότσιρας είναι πολιτειακός. Για να είμεθα συνεπείς προς όσα λέμε, η κα 

Vamvakinou προέβαλε την πρόταση να καταλάβει τη θέση του Προέδρου, και 

εμείς θα ζητήσουμε από τον κ. Κότσιρα, ο οποίος απουσιάζει, επειδή είναι 

ενεργό μέλος αυτής της Επιτροπής, να τεθεί σαν μέλος της Επιτροπής. 

 Γι’ αυτό, κ. Πρόεδρε, θα παρακαλούσα, για τη συνέπεια της τηρήσεως 

του κανονισμού, να προτείνετε την κα Vamvakinou. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, εδώ υπάρχει μία ουσιώδης διευκρίνιση, 

εδώ είχαμε κάνει ένα λάθος, αναγνωρίζουμε το λάθος μας. οπωσδήποτε πρέπει 

να έχουμε μέλη εθνικών κοινοβουλίων στα όργανα της Δ.Σ.Ο. Θα ήθελα ο κ. 

Παυλίδης να επαναλάβει το επίθετο της συναδέλφου. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Η κα Maria Vamvakinou, από την Αυστραλία. 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

………………………………..………………………………………………… 

S. POPOV: Σας ευχαριστώ, μπορείτε να κατεβάσετε τα χέρια σας. Υπάρχουν 

κατά; Υπάρχουν λευκά; …..Όχι. Ευχαριστώ. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχει μείνει ακόμα ένα θέμα, επί του οποίου δεν 

έχουμε λάβει απόφαση, θα πρέπει να εγκρίνουμε τους συμβούλους της 

οργάνωσής μας. Υπάρχει η πρόταση από τον Γ.Γ. να εγκρίνουμε ως 

συμβούλους την υποψηφιότητα του κ. Valery Alexeev και του κ. Κώστα 

Μυγδάλη, να παραμείνουν σύμβουλοι της Δ.Σ.Ο. Υπάρχουν αντιρρήσεις; 

Παρακαλώ να ψηφίσουμε, ποιος είναι υπέρ; Ποιος είναι κατά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

…………………………………..……………………………………………… 

 Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ως εκ τούτου, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία της επιλογής 

των επικεφαλής των 7 επιτροπών, τις οποίες κατονομάζω: Κανονισμού, 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού, Βιοηθικής, Διεθνούς Πολιτικής, 

ΜΜΕ, και παρέμεινε η πρόταση από την πλευρά των συναδέλφων από τις 

αραβικές χώρες, ποιος θα καταλάβει την θέση του Προέδρου Επιτροπής των 

Κοινωνικών Υποθέσεων, παραμένουσα δε κενή η θέση του Προέδρου της 

Επιτροπής Παιδείας, για την οποία θέλω να υπογραμμίσω κι εγώ, ό,τι 



προηγουμένως είπε ο κ. Zatulin, δεν θα περιμένουμε την προσεχή Γ.Σ. 

προκειμένου να γίνει η πλήρωσή της. Εδώ βρεθήκαμε να αποφασίσουμε πώς 

θα εργαστούμε. Σύντομα, συντομότατα, θα προχωρήσει η αναζήτηση 

καταλλήλου προσώπου, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως άτυπος 

Πρόεδρος, ώστε οι δραστηριότητές μας να μην έχουν κανένα πρόσκομμα. 

 Αυτός ήταν ο πίνακας των Προέδρων, αφού συμπληρώθηκε η 

διαδικασία για τις προηγούμενες πλευρές, δηλαδή την Επιτροπή Οικονομικών 

και την Διεθνή Γραμματεία, αρχής γενομένης βεβαίως της όλης επιλογής με 

την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στο πρόσωπο του Προέδρου, κ. 

Sergei Popov. Με τη διαδικασία αυτή, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής 

πρωινής συνεδριάσεως. Θα παρακαλέσω κ. Πρόεδρε, να διακόψουμε εδώ για 

το γεύμα, και να επανέλθουμε. Η ώρα είναι 14:30, να επανέλθουμε στις 16:00, 

ώστε να γίνουν σήμερα οι εισηγήσεις, να διανεμηθεί το σχέδιο του 

ψηφίσματος σήμερα, ώστε αύριο να καταστεί δυνατόν να γίνουν τοποθετήσεις 

και να λάβουμε τις πρώτες τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων των δύο 

ομιλητών. Ευχαριστώ, τα λέμε μετά το γεύμα. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει: 

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Πρόεδρος ο κ. Άγγελος Βότσης 

Επιτροπή Κανονισμού: Πρόεδρος ο κ. Μάρκος Μπόλαρης 

Επιτροπή Βιοηθικής: Πρόεδρος η κα Maria Vamvakinou 

Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής: Πρόεδρος ο κ. Konstantin Zatulin 

Επιτροπή ΜΜΕ: Πρόεδρος ο κ. Συμεών Κεδίκογλου 

Διακοπή για γεύμα 

 

Προεδρεύων S. POPOV: Συνεχίζουμε με τις εργασίες της Γ.Σ. Στην πορεία 

των εργασιών θα προσέλθουν και άλλοι συνάδελφοι στο χώρο αυτό. Μία 

ανακοίνωση θα ήθελα να κάνω, έχουν απευθυνθεί στη Γραμματεία, μία σειρά 

εθνικές αντιπροσωπείες, με την παράκληση σήμερα να κάνουμε κάτι που είναι 

πολύ σημαντικό. Είναι θερμή η παράκληση, σήμερα να ενημερώσουν τη 

Γραμματεία οι εθνικές αντιπροσωπείες για τις επιτροπές στις οποίες επιθυμούν 

να συμμετάσχουν και να εργαστούν τα μέλη τους, ούτως ώστε αύριο να 
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έχουμε μία συνολική εικόνα για τη σύνθεση των επιτροπών της Δ.Σ.Ο. Από 

σας εξαρτάται να λάβετε την πρωτοβουλία και να απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία, ενημερώνοντας την για τις επιτροπές στις οποίες θέλετε να 

εργαστείτε. 

 Θα παρακαλούσα να μη καθυστερήσουμε με αυτή τη διαδικασία, ώστε 

αύριο να εγκρίνει η Ολομέλεια τη νέα σύνθεση των επιτροπών. Εκτός αυτού, 

ίσως θα ήταν σκόπιμο, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ., να έχουμε και 

κάποια συνεδρίαση των επιτροπών. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Γ.Γ. κ. 

Παυλίδη. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να αναπτύξω τη σκέψη του Προέδρου κ. Popov, η Δ.Γ. θα 

διανείμει στις αντιπροσωπείες, έντυπο στο οποίο θα παρουσιάζονται οι 

επιτροπές και ο καθένας εκ των ενδιαφερομένων θα δηλώσει σε ποια Επιτροπή 

θέλει να ενταχθεί. Μέχρι το τέλος της απογευματινής συνεδριάσεως θα 

διανεμηθεί αυτό το έντυπο, από κει και πέρα, παρακαλώ, όπως είπε ο κ. 

Πρόεδρος, το ταχύτερο να τα συλλέξουμε για να γίνει η κατάταξη στις 8 

επιτροπές. 

S. POPOV: Συνεχίζουμε λοιπόν το κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, με 

τη συζήτηση επί του κεντρικού θέματος της Γ.Σ. Παρευρίσκονται εδώ οι 

κύριοι εισηγητές και με πολύ μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο για την 

παρουσίαση της εισήγησής του, με θέμα «Ο ρόλος των Ορθοδόξων 

Θεολογικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο λαϊκό κράτος», θα δώσω το λόγο στον 

κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αφού 

ευχαριστήσω για την τιμητική για το πρόσωπό μου πρόσκληση να μιλήσω στη 

συνέλευσή σας, επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για την αιτιολόγηση του 

θέματος της εισήγησής μου. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πως δεν είναι 

δυνατόν να συζητάμε για κρίση του αξιακού συστήματος, και πολύ 

περισσότερο για λύση του προβλήματος αυτού, αν δεν προηγηθεί μία νηφάλια 

και επιστημονική και ολοκληρωμένη ανάλυση της σύγχρονης κοινωνίας και 



των προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει. Και εάν μιλάμε για επιστημονική 

ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας, κατ’ ανάγκην ο κύριος ρόλος 

πέφτει στις σχολές τις πανεπιστημιακές. 

 Και εκεί ακριβώς, προκύπτει ένα ερώτημα που απασχολεί σήμερα όλη 

σχεδόν την Ευρώπη, αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες εκτός της Ε.Ε., και 

που είναι το κύριο θέμα της εισήγησής μου, γιατί ένα σύγχρονο λαϊκό κράτος, 

όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Γερμανία, πρέπει να 

χρηματοδοτεί, γιατί το βασικό πρόβλημα πάντοτε όταν μιλάμε για 

πανεπιστημιακές σπουδές είναι η χρηματοδότηση, πρέπει να χρηματοδοτεί 

θεολογικές σπουδές, και μάλιστα στο πλαίσιο ενός πανεπιστημίου και όχι μιας 

εκκλησιαστικής ακαδημίας απλώς. 

 Και μετά από αυτή την εισαγωγή, μπαίνω στο κείμενο της εισηγήσεώς 

μου. 

 Οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές που κατά την τελευταία δεκαετία του Κ΄ 

αιώνα συνέβησαν σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κοινωνικές μεταβολές που 

επακολούθησαν είχαν μεταξύ άλλων συνέπειες και στον τρόπο με τον οποίο η 

σύγχρονη ελληνική διανόηση αντιλαμβάνεται τη θέση και τον ρόλο τόσο των 

θεολογικών σχολών μέσα στα πανεπιστήμια όσο και του θεολόγου μέσα στην 

εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα. Η γνωστή στροφή της κοινωνίας 

προς συντηρητικότερες επιλογές μετά την ανατροπή των καθεστώτων του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, και η κυριαρχία της λογικής της ελεύθερης αγοράς, με 

πλέον εμφανή συνέπεια τη γένεση έντονων αισθημάτων ανασφάλειας που 

οδηγούν τους ανθρώπους σε παράλογες εξαρτήσεις από κάθε είδους 

“σωτήρες”, οι οποίοι υπόσχονται έτοιμες μεταφυσικές λύσεις στα όποια 

προβλήματά τους, συνιστούν κάποιες από τις φανερές αιτίες που οδήγησαν σε 

βαθμιαία υποχώρηση του ζωντανού θεολογικού λόγου. 

Έτσι, ο θεολόγος σήμερα καλείται να κινηθεί ανάμεσα σε δύο ακραίες 

καταστάσεις. Καλείται να απευθυνθεί σε μια κοινωνία που φαινομενικά 

ευημερεί, σε μια κοινωνία που απολαμβάνει τα αγαθά της δημοκρατίας και της 

ελευθερίας και που νιώθει τόσο ισχυρή, ώστε να νομίζει ότι δεν χρειάζεται πια 

τον Θεό. Καλείται να απευθυνθεί σε μια κοινωνία που έχει συνδέσει τις 
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αναφορές στον Θεό με τους διάφορους αγιατολλάχ, τους Ταλιμπάν και τον 

πρόεδρο των Η.Π.Α., οπότε θεωρεί ότι το θέμα δεν την αφορά και, επομένως, 

αδιαφορεί. Από την άλλη μεριά όμως η ίδια αυτή κοινωνία, ενώ δείχνει να έχει 

απορρίψει τον Θεό, όχι μόνο δεν έβαλε στη θέση του μια πιο λογικοκρατική 

και νηφάλια αντιμετώπιση της ζωής, αλλά, κατά παράδοξο και εντελώς 

αναπάντεχο τρόπο, επέστρεψε σε δεισιδαιμονίες και προλήψεις που όμοιές της 

είχε να γνωρίσει η ανθρωπότητα από την εποχή του μεσαίωνα. Μάγοι, 

αστρολόγοι και κάθε λογής απίθανοι εισηγητές νέων θρησκευτικών δοξασιών 

εμφανίζονται καθημερινά και κατακλύζουν τις οθόνες των τηλεοράσεων. Το 

αποτέλεσμα είναι σήμερα, είκοσι περίπου χρόνια μετά τη λήξη του ψυχρού 

πολέμου, η ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει με τρόμο ένα φαινόμενο που νόμιζε 

πως είχε από αιώνες ξεπεράσει· τη δεισιδαιμονία και τον θρησκευτικό 

φουνταμενταλισμό που οδηγεί συχνά σε φανατισμό. 

Πέρα όμως από αυτές τις φανερές αιτίες, που ασφαλώς έχουν οξύνει 

κατά τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα, η υποβάθμιση του επιπέδου των 

θεολογικών σπουδών στην Ελλάδα άρχισε πολύ νωρίτερα. Είναι γνωστό ότι 

από το τέλος του β΄ παγκοσμίου πολέμου και εξής, ο τρόπος εισαγωγής των 

κληρικών στις θεολογικές σχολές και η φοίτησή τους σ’ αυτές γινόταν με όλο 

και επιεικέστερους γι’ αυτούς όρους. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, της 

δικτατορίας οι εισιτήριες εξετάσεις έγιναν τόσο εύκολες που τελικά 

προτιμήθηκε η κατάργησή τους. Οι κληρικοί αυτοί που είχαν εισαχθεί χωρίς 

εξετάσεις κατατάχτηκαν μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, σε ειδικά 

Τμήματα Επιμόρφωσης διετούς διάρκειας, από τα οποία έπαιρναν ένα ειδικό 

δίπλωμα που τους έδινε το δικαίωμα κατάταξης στην Α' μισθολογική 

κατηγορία. Ακολούθησε σειρά ολόκληρη διαβουλεύσεων με την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, τόσο κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρα από το 

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (υπουργός Ταλιαδούρος) όσο και του Πα.Σο.Κ. 

(υφυπουργός Παπαθεμελής), που έφερε ως αποτέλεσμα τα Επιμορφωτικά 

Τμήματα, με πρόφαση την ανάγκη για προετοιμασία μορφωμένων κληρικών 

και στελεχών που θα στελεχώσουν αποκλειστικά υπηρεσίες της Εκκλησίας, να 



ονομαστούν “Ποιμαντικά”, και τελικά να γίνουν ισότιμα με τα Θεολογικά 

Τμήματα του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό ένας τεράστιος αριθμός 

κληρικών με ελλιπή ή υποτυπώδη θεολογική μόρφωση απέκτησε το δικαίωμα 

διορισμού στη Μέση Εκπαίδευση και ένας σχετικά μεγάλος αριθμός 

πανεπιστημιακών βοηθών με μειωμένα προσόντα κατόρθωσε να ανέλθει στις 

καθηγητικές βαθμίδες. Έτσι, με μια απλή νομοθετική ρύθμιση, οι δύο 

Θεολογικές Σχολές της Ελλάδας έγιναν τέσσερις, και βέβαια όχι χωρίς 

σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης από αυτές 

εκπαίδευσης, αφού είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι κανόνες του 

ανταγωνισμού ποτέ δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση που υποτίθεται ότι 

θα έπρεπε να λειτουργούν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκαν 25 ολόκληρα 

χρόνια μετά από εκείνον τον βίαιο και αφύσικο διπλασιασμό των Θεολογικών 

Σχολών, ώστε να μπορέσουν αυτές να αποκτήσουν μια κάπως ευπρόσωπη 

παρουσία μέσα στα Πανεπιστήμια, χωρίς εντούτοις να έχουν καταφέρει να 

απαλλαγούν πλήρως από κάποια αρνητικά κατάλοιπα της περιπέτειάς τους. 

Το πιο τραγικό όμως στην όλη υπόθεση είναι ότι πριν ακόμη 

επουλωθούν πλήρως τα τραύματα του πειράματος εκείνου, αυτό 

επαναλήφθηκε με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές του προηγούμενου· η ίδια 

πρόφαση (ανάγκη παραγωγής στελεχών για την Εκκλησία) και ο ίδιος 

ανομολόγητος στόχος (η προώθηση κάποιων εκλεκτών της προηγούμενης 

εκκλησιαστικής ηγεσίας σε καθηγητικές θέσεις που δεν μπορούσαν να 

καταλάβουν στις ήδη λειτουργούσες Θεολογικές Σχολές). Από το 2007 

λειτουργούν στην Ελλάδα τα διπλάσια θεολογικά τμήματα, με την προσθήκη 

τεσσάρων νέων που υποτίθεται ότι θα καλύπτουν ανάγκες τις Εκκλησίας. 

Το κύριο, μάλιστα, χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, η διαρκώς 

αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις θεσμοθετημένες μορφές 

έκφρασης της πίστης, που φαίνεται να έχει καταλάβει ακόμη και την πολιτική 

ηγεσία της χώρας όχι μόνο δεν αφήνει κάποια περιθώρια αντίδρασης στην 

κατάσταση αυτή, αλλά λειτουργεί και ανασταλτικά σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια αναζήτησης και παραγωγής νέας θεολογικής σκέψης, 

περιορίζοντας τον ρόλο της Θεολογίας στην επαναδιατύπωση παλιών 
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παγιωμένων θεωρήσεων ή στη δικαιολόγηση και “θεολογική” τεκμηρίωση των 

όποιων επιλογών της εκκλησιαστικής εξουσίας. Μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία το παρελθόν εξιδανικεύεται. Κάθε δημιούργημα του παρελθόντος, 

ακόμη και το πιο αντιδραστικό και σκοταδιστικό, περιγράφεται ως ιδανική 

κατάσταση και ανυψώνεται σε δόγμα αμετακίνητο. Η ανάλυση της σύγχρονης 

πραγματικότητας και η αναφορά στα προβλήματα της εποχής μας γίνονται 

μόνο για να καταδειχτούν οι υποτιθέμενες ολέθριες για την κοινωνία συνέπειες 

του Διαφωτισμού και του δυτικού τρόπου σκέψης γενικότερα, ώστε να 

αιτιολογηθεί το αίτημα για επιστροφή στην “ανόθευτη καθαρότητα” του 

παρελθόντος. 

Είναι όμως προφανές ότι μια θεολογία που αδυνατεί να προσεγγίσει τα 

προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, μια θεολογία που ζει και κινείται στο 

παρελθόν μακριά από τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου, μια θεολογία 

που απέναντι σε υπαρκτά και επείγοντα προβλήματα και σε σειρά ολόκληρη 

από αδιέξοδα έχει να προσφέρει φανταστικές μόνο λύσεις και διεξόδους, 

αρνείται ουσιαστικά τον εαυτό της, αφού στερείται ένα από τα πιο βασικά 

γνωρίσματα που οφείλει να έχει η Θεολογία, το προφητικό, με τη βιβλική και 

όχι την τρέχουσα σημασία του όρου. 

Προφητική όμως διάσταση του θεολογικού λόγου σημαίνει ότι αυτός 

πρέπει να απαλλαγεί από τη θρησκευτική κατανόηση της Εκκλησίας. Η ηγεσία 

της Εκκλησίας της Ελλάδος, αυτοπροσδιοριζόμενη συνήθως ως “Η Εκκλησία” 

διαφοροποιεί σαφώς τον εαυτό της από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία και 

πιέζει την πολιτική ηγεσία της χώρας για εξασφάλιση προνομίων για τον εαυτό 

της, ακόμη και ενάντια στην ελληνική κοινωνία, όπως, για παράδειγμα, την 

απαίτηση σε εποχή λιτότητας για χρηματοδότηση τεσσάρων επιπλέον, 

αποδεδειγμένα άχρηστων, θεολογικών σχολών ή τη σπατάλη μεγάλων ποσών 

για μαγικές και απολύτως ξένες προς την ορθόδοξη παράδοση τελετές, όπως 

π.χ. τη ναύλωση ειδικών πτήσεων της κρατικής αεροπορικής εταιρίας για 

μεταφορά του “αγίου” φωτός από τα Ιεροσόλυμα και την αστεία υποδοχή του 

στην Αθήνα με ... τιμές αρχηγού κράτους! Στη διαμόρφωση της κατάστασης 



αυτής όμως δεν έχει ευθύνη μόνον η ηγεσία της Εκκλησίας αλλά και ελληνική 

διανόηση, καθώς υπάρχει μια υπεροπτική από την πλευρά της προσπάθεια 

περιθωριοποίησης της Εκκλησίας, σαν αυτή να μην είναι τμήμα της 

πνευματικής παραδόσεως τους ελληνικού λαού που εξακολουθεί να επηρεάζει 

ακόμη πλατιά στρώματά του. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις για να 

αποδειχθεί ότι χωρίς τη συμβολή της διανόησης δεν είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί η πολιτική βούληση που θα μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά τον 

παράγοντα Εκκλησία και θα ρυθμίσει το ρόλο της μέσα στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία. 

Ανεξάρτητα, πάντως, από το ποιος ευθύνεται γι’ αυτό, η κατάσταση 

εμφανίζεται σήμερα διαμορφωμένη. Η ηγεσία της ελλαδικής Εκκλησίας με τις 

επιλογές της δείχνει να έχει συμβιβαστεί με την ιδέα ότι επίκειται ο χωρισμός 

της από το Κράτος και ελπίζει αυτή τη φορά να μην πιαστεί απροετοίμαστη. 

Δυστυχώς όμως ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται την οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια στην παραπέρα συρρίκνωσή της και περιθωριοποίησή 

της. Συγκεκριμένα, αντί να αναθέσει στις Θεολογικές Σχολές μια μελέτη και 

ανάλυση της σύγχρονης πραγματικότητας, που θα τη βοηθήσει να κάνει τις 

απαραίτητες ψύχραιμες επιλογές, προτιμά τις ερασιτεχνικές αναλύσεις 

αμφίβολης ποιότητας επικοινωνιολόγων και καταφεύγει σε ανιστορικές και 

αψυχολόγητες αντιδράσεις, που μπορεί προς στιγμήν να δημιουργούν ένα 

κλίμα διωκόμενης Εκκλησίας και να προκαλούν συσπείρωση των μελών της, 

μακροπρόθεσμα όμως την βγάζουν έξω από τη διαδικασία διαμόρφωσης της 

νέας κοινωνίας. 

Ο χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους που θεωρείται σήμερα προϋπόθεση 

κάθε μοντέρνας κοινωνίας, οδηγεί συχνά στην παρεξήγηση ότι η πίστη δεν 

είναι πλέον υπόθεση κοινωνική αλλά ιδιωτική που εμπίπτει στα σχετικά με την 

ατομική ελευθερία θέματα. Η ελευθερία της επιλογής των θρησκευτικών 

αποφάσεων ταιριάζει στην τάση εξατομίκευσης που χαρακτηρίζει τη μοντέρνα 

κοινωνία. Το πιο συνηθισμένο λάθος στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι 

γίνεται πολύς λόγος για πολυπολιτισμική κοινωνία, αλλά σχεδόν ποτέ δεν 

συζητούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαμόρφωσης μιας τέτοιας 
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κοινωνίας. Έτσι, περνά συχνά απαρατήρητο το ότι η διαμόρφωση μια 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη τουλάχιστον 

μιας κοινής γλώσσας και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου νομικών και 

ηθικών προϋποθέσεων εντός του οποίου θα λειτουργήσει αυτή η κοινωνία. 

Αλλά η διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου είναι αδύνατη όταν οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις του κάθε μέλους της συγκεκριμένης κοινωνίας 

θεωρούνται ατομική και όχι κοινωνική υπόθεση. 

Από την άλλη μεριά ιδιωτικοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τον 

Θεό σημαίνει αυτόματα ενίσχυση της θρησκείας που βέβαια οδηγεί σε μια 

ισχυροποίηση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας αλλά ταυτόχρονα και στην 

ισχυροποίηση των φουνταμενταλιστικών τάσεων μέσα στην κοινωνία. Στην 

περίπτωση του χριστιανισμού αυτό θα σήμαινε στην αποδοχή μιας 

μεταφυσικής διδασκαλίας περί σωτηρίας χωρίς όμως την Επί του Όρους 

Ομιλία. Και ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι δεν ακούγεται σχεδόν ποτέ σε 

ορθόδοξη Εκκλησία κάποιο κήρυγμα πάνω στην Επί του Όρους Ομιλία. Αλλά 

αν αφαιρέσει κανείς αυτό το χαρακτηριστικό της χριστιανικής πίστης δεν 

απομένει από αυτήν παρά μια ειδωλολατρική θρησκεία, όπως και αν αφαιρέσει 

κανείς από τον Ιουδαϊσμό την Τορά και από το Ισλάμ τη Σαρία. Έτσι, τίποτε 

δεν διαφοροποιεί τη μια θρησκεία από την άλλη, επομένως όλες καθίστανται 

διαφορετικές μορφές του ίδιου εμπορεύματος που προσφέρεται στην αγορά 

προκειμένου να καλύψει κάποιες ψυχικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού 

που προτιμά με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα αδιέξοδά του. Εύκολα 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι έτσι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ακολουθούν 

μοιραία τον δρόμο των πολιτικών πεποιθήσεων που καταλήγουν στη 

δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ίδια κόμματα. 

Μετά από όσα απαισιόδοξα αναφέρθηκαν παραπάνω τίθεται το ερώτημα 

του ρόλου που μπορεί να παίξουν οι κρατικές Θεολογικές Σχολές σήμερα. 

Ακόμα πιο έντονα τίθεται το ερώτημα γιατί ένα λαϊκό κράτος, όπως η Ελλάδα 

ή η Ρωσία, να χρηματοδοτεί θεολογικές σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια από 



τη στιγμή που ήδη χρηματοδοτεί εκκλησιαστικές θεολογικές σχολές και έτσι 

καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών του για θεολογική παιδεία. 

Μια απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να προκύψει από μια νέα 

προσέγγιση του οράματος του Ιησού Χριστού για τον κόσμο που συνοψίζεται 

στον όρο “Βασιλεία του Θεού”, όπως αυτός περιγράφεται στα βιβλικά 

κείμενα. Και αν είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία συνιστά μια ιστορική μορφή της 

αναμενόμενης Βασιλείας του Θεού, η Θεολογία δεν μπορεί σε καμιά 

περίπτωση να είναι απλώς μια λειτουργία της Εκκλησίας. Ο μόνος τρόπος για 

να αποκτήσει η Θεολογία ένα πραγματικό νόημα είναι να καταστεί μια 

λειτουργία της Βασιλείας του Θεού στην κοινωνία και στον κόσμο ολόκληρο. 

Καλείται όχι να κηρύξει τη ρομαντική επιστροφή σε ένα δήθεν ιδανικό 

παρελθόν ούτε να υπηρετήσει ξεπερασμένες αξίες, αλλά να γίνει μια φωνή 

ελπίδας ότι υπάρχει διέξοδος ανάμεσα από τις παγίδες της απόλυτης 

ατομοκρατίας που επαγγέλλεται η “Νέα Εποχή” και τα συναφή κινήματα και 

του ολοκληρωτισμού στον οποίο οδηγεί ο φουνταμενταλισμός. Ως τέτοια 

λειτουργία όμως η Θεολογία είναι υποχρεωμένη να ανοιχτεί δημόσια στην 

κοινωνία προσφέροντας μια πρόταση ζωής εμπνευσμένη από το όραμα της 

Βασιλείας του Θεού και, μάλιστα, να διαλεχθεί με την κοινωνία και 

ενδεχομένως να δεχτεί και τη δημόσια κριτική για την πρότασή της. Στην 

προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για μια διαπραγμάτευση ή συμφωνία 

μεταξύ δύο θεσμών (Κράτους και Εκκλησίας) που επιχειρούν αμοιβαία να 

κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους, αλλά για μια ελεύθερα διατυπωμένη και 

νηφάλια συγκροτημένη πρόταση που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Από την άποψη αυτή προκύπτει σχεδόν ως αυτονόητο το ότι ένα λαϊκό κράτος 

χρειάζεται μια παρόμοια ανάλυση της κοινωνίας στηριγμένη στην αυθεντική 

παράδοση του τόπου, και, μάλιστα, πολύ περισσότερο χρειάζεται την ανάλυση 

αυτή μετά την ίδρυση των εκκλησιαστικών θεολογικών σχολών, οι οποίες, 

λόγω της εξάρτησής τους από την εκκλησιαστική ηγεσία, δεν είναι σε θέση να 

διατυπώσουν έναν απελευθερωτικό θεολογικό λόγο. 

Ανάλογα ισχύουν, βέβαια, και για το μάθημα των Θρησκευτικών στα 

σχολεία. Ένα μάθημα Θρησκευτικών που θα απευθύνεται μόνο σε όσους 
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μαθητές δηλώνουν μέλη μιας συγκεκριμένης Εκκλησίας δεν μπορεί να έχει 

θέση σε δημόσιο σχολείο. Και ασφαλώς, για να απευθύνεται ένα μάθημα στο 

σύνολο των μαθητών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είναι 

ευνουχισμένο από κάποιες απόψεις. Το κάνει κανείς λόγο για μη ομολογιακό 

μάθημα θρησκευτικών είναι σαν να μιλάει για ουδέτερη Ιστορία, σαν να 

διδάσκει δηλαδή κανείς στο Ισραήλ την ιστορία του δεύτερου παγκόσμιου 

πολέμου κρατώντας ίσες αποστάσεις ανάμεσα στους ΝΑΖΙ και στα θύματα 

του ολοκαυτώματος. Αν στις οδηγίες για την διδακτέα ύλη στο Γυμνάσιο και 

στο Ενιαίο Λύκειο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρεται για το μάθημα 

της Ιστορίας ότι σκοπός στο Γυμνάσιο είναι «Να συνειδητοποιήσουν την 

προσφορά του έθνους τους στον παγκόσμιο πολιτισμό και να διαμορφώσουν 

ανάλογο φρόνημα», και για το Λύκειο «Να οικοδομήσουν, μέσα από την 

μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους 

ταυτότητα», δύσκολα μπορεί κανείς να δικαιολογήσει μια διαφορετική 

αντιμετώπιση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ένα μάθημα ή απευθύνεται 

στο σύνολο των μαθητών και είναι υποχρεωτικό για όλους ή πρέπει να 

αποβληθεί από το σχολικό πρόγραμμα, αφού η απαλλαγή κάποιων μαθητών 

από το συγκεκριμένο μάθημα με την υποχρέωση απολογίας συνιστά 

παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών. Εξάλλου, η απαλλαγή από το 

μάθημα στερεί από τους μη, κατά δήλωσή τους ορθόδοξους, μαθητές την 

πρόσβαση στη γνώση της ουσιαστικότερης πολιτιστικής παράδοσης του 

χώρου στον οποίο ζουν. Από την άλλη μεριά, σε μια εποχή που ξοδεύονται 

τεράστια ποσά για την αναβίωση κάποιων, στις περισσότερες περιπτώσεις 

αμφίβολης αισθητικής και με βάρβαρα και κακόηχα ονόματα, δήθεν εθίμων, 

είναι τουλάχιστον ανεύθυνο το να υποβιβάσει κανείς τη μοναδική πραγματικά 

ζωντανή παράδοση της χώρας σε επίπεδο μιας ομολογίας. 

 Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Καθηγητή. Υπάρχουν ερωτήσεις; Αν 

υπάρχουν ερωτήσεις, θα μπορούσαν να υποβληθούν αργότερα. Τώρα, 

επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την παρουσίαση της εισηγήσεώς της, με 



θέμα «Τα παράδοξα της Δημοκρατίας στον 21ο αιώνα. Εκφυλισμός των εννοιών 

και των αξιών», στην κα Natalia Narochnitskaya η οποία είναι διδάκτωρ 

ιστορίας από τη Ρωσία. 

N. NAROCHNITSKAYA: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη 

μου τιμή που απευθύνομαι σ’ αυτό το διακεκριμένο κοινό, το οποίο ασχολείται 

με το ύψιστο δίλημμα για το ανθρώπινο ον και για την ανθρωπότητα γενικώς, 

την κρίση των αξιών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι από τη Ρωσική Ορθόδοξη 

Εκκλησία, η ομιλία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών στην 

Σύνοδο αναφέρθηκε κυρίως στην αξιακή κρίση και τον μηδενισμό του 

σύγχρονου ανθρώπου, που τείνει να θεολογικοποιεί την φύση του, εις βάρος 

όλων των ηθικών αξιών οι οποίες εξαφανίζονται. Και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό γεγονός, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε την τόλμη σ’ αυτόν 

τον κόσμο, στο σημερινό κόσμο, να είναι τόσο ανοιχτή και να υψώσει τη 

σημαία των χριστιανικών αξιών. 

 Θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ με την ανάλυση της ηθικής κρίσης των 

σύγχρονων πολιτικών ζητημάτων, τα οποία είναι η Δημοκρατία, το διεθνές 

δίκαιο, η κυριαρχία και η έννοια της ελευθερίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Είναι ζητήματα τα οποία υφίστανται τρομακτικές αλλαγές ως 

προς την ερμηνεία τους, αξίες οι οποίες κάποτε ήταν υπέρτατες. Σήμερα, οι 

αξίες αυτές θεωρείται ότι γεννήθηκαν στη Δυτική Ευρώπη, όμως η ελευθερία 

είναι μια χριστιανική αξία, η οποία υπήρχε βεβαίως πολύ πριν από τα 

Αμερικανικά συντάγματα που εφαρμόστηκαν στην Αφρική, την Ινδία, την 

Αίγυπτο, ή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 

 Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε έναν κοινό πολιτισμό, επειδή έχουμε 

συντάγματα τα οποία όλα υποστηρίζουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Αυτό που μας καθιστά κοινό πολιτισμό, είναι η χριστιανική 

θρησκεία και οι 10 εντολές, ου φονεύσεις, ου κλέψεις κλπ., είναι αυτές οι 

εντολές καθώς και οι ρήσεις, όπως «μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι», το 

«Πάτερ ημών» κ.ο.κ. Δηλαδή, η ελευθερία ουσιαστικά είναι μία χριστιανική 

κατηγορία, γιατί αποτελεί δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ο άνθρωπος είναι 

ελεύθερος να επιλέξει το δικό του δρόμο. Αλλά είναι εφοδιασμένος με την 
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ικανότητα να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του αγαθού 

και της αμαρτίας και μέσα σ’ αυτό το τρίγωνο αναπτύχθηκε ολόκληρη η 

χριστιανική κουλτούρα. Έτσι λοιπόν, ο αμαρτωλός ταλαιπωρείται από την 

επιθυμία και ταλανίζεται στο δίλημμα μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, καλού 

και κακού. 

 Σήμερα λοιπόν, οποιαδήποτε σημαντική ανάλυση των γεωπολιτικών, 

νομικών και ιδεολογικών πλευρών της νέας πολιτικής εποχής, μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο έξω από τις φόρμουλες που παρέχει η σημειολογία της 

παγκόσμιας ιδεολογίας. Και ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε έχει την τόλμη να πάει 

πέρα από τη σημειολογία αυτή της παγκοσμιοποίησης στο τέλος του αιώνα, 

του δίνεται η ετικέτα του πολιτικώς μη ορθού. 

 Αυτός ο νέος ηθικός και ιστορικός μηδενισμός, είναι σήμερα μία 

φιλοσοφία του τέλους της ιστορίας και συνδέεται ειρωνικά με τους 

παραδοσιακούς πολιτικούς στόχους της πολιτικής όπως ασκείται σε χώρες οι 

οποίες προηγουμένως ήταν μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής κουλτούρας. Και 

αυτό, μετατρέπει τα αποτελέσματα των θριάμβων τους, που είναι η απόκτηση 

νέων γεωπολιτικών χωρών, η εισροή οικονομικών και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, δηλαδή τα αποτελέσματα τα οποία προηγουμένως προήγαγαν την 

ισχυρή καθολική πολιτιστική επέκταση, μετατρέπονται αυτά τα αποτελέσματα 

σε μέσο καταστροφής του ευρωπαϊκού πολιτισμού και η εξασφάλιση σήμερα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, έχει καταστεί 

προτεραιότητα για τα σύγχρονα κράτη και είναι μία από τις σημαντικότερες 

διεθνείς δεσμεύσεις, που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη 

διεθνή αποδοχή. 

 Το αντίστοιχο εύρος ζητημάτων έχει μεγάλη σημασία για τις σύγχρονες 

κοινωνίες και γι’ αυτό το λόγο, είναι αναπόφευκτο αυτά τα ζητήματα συχνά να 

χρησιμοποιούνται για πολιτικές διαβουλεύσεις, για πολιτικούς σκοπούς, ή 

χρησιμοποιούνται για να αδικούνται ορισμένες χώρες και να εφαρμόζεται 

πολιτική πίεση. Και μάλιστα, σε μερικές χώρες, όπως ξέρουμε, δίνεται το 

status του αλάθητου και υιοθετούν οι ίδιες το status του μέντορα από μόνες 



τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ξέρετε, η δημοκρατία, τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων, έχουν γίνει πλέον όργανα, εργαλεία για να αποσυντίθενται 

και να διαλύονται οι πιο δυσάρεστες χώρες, οι οποίες είναι αυτές που 

αρνούνται την παγκόσμια διακυβέρνηση. 

 Και τελικώς, το αποτέλεσμα είναι ότι γίνονται αφορμές για να 

χρησιμοποιείται βία ενάντια στα κυρίαρχα κράτη, κάτι το οποίο απαγορεύεται 

από τη χάρτα των Η.Ε. Υπάρχουν θεωρητικοί, όπως ο Βόχαν Ντεβατέλ, που 

έχουν βασιστεί στην αρχή της απόλυτης κυριαρχίας του έθνους – κράτους. 

Σήμερα όμως, όλα αυτά κλονίζονται και η νέα έννοια η οποία έχει δώσει σε 

ορισμένες χώρες το «δικαίωμα» να χρησιμοποιούν την πρόφαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να βομβαρδίζουν άλλα κράτη, ακριβώς είναι 

αυτός που αναφέραμε, το θέμα της κυριαρχίας. Σύμφωνα με τον χάρτη των 

Η.Ε., βεβαίως, απαγορεύονται αυστηρώς και οι παρεμβάσεις και η χρήση βίας 

σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 

 Τι γίνεται όμως τώρα με τη χάρτα των Η.Ε.; Είναι πολύ εύκολο να 

πάρουμε το πρώτο κεφάλαιο για παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται στις 

βασικές αρχές, και στο οποίο δεν αναφέρεται καθόλου η λέξη δημοκρατία, ως 

στόχος του κόσμου. Αναφέρεται μόνο η κυρίαρχη ισότητα όλων των παικτών, 

όλων των παραγόντων στη διεθνή ζωή, που σημαίνει ότι και η μοναρχία και η 

δημοκρατία, και μία θρησκευτική κοινωνία, είτε μουσουλμανική, είτε 

χριστιανική, είτε ινδουιστική, είτε φιλελεύθερη λαϊκή, όπως η δυτική 

κοινωνία, είναι ίσες ενώπιον του διεθνούς δικαίου και δεν υπάρχει καμία 

διάκριση μεταξύ οπισθοδρομικής ή προοδευτικής, υψηλότερης ή χαμηλότερης. 

 Η φιλοσοφία του δικαίου τώρα: σήμερα βλέπουμε ότι η αρχή του 

αγγλοσαξονικού δικαίου είναι: ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται. Αυτό έχει 

γίνει λίγο – πολύ το σλόγκαν, το σύνθημα και έτσι το θετικό δίκαιο γίνεται 

κατά κάποιο τρόπο η πηγή της ηθικότητας. Το οποίο, βεβαίως, δεν αληθεύει, 

δεν ισχύει. Γιατί πίσω από κάθε νομικό σύστημα υπάρχει μία φιλοσοφία 

δικαίου, η οποία βασίζεται σε ηθικές κρίσεις που προέρχονται από 

θρησκευτικούς κανόνες και προτού μετρήσει κανείς την ενοχή και προτού 
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υπολογίσει την ποινή του ενόχου, θα πρέπει να εξετάσει την πράξη αλλά και 

την ευρύτερη συμπεριφορά. 

Άρα, υπάρχει πάντοτε η έννοια του καλού και του κακού, υπάρχει 

πάντοτε η διάκριση μεταξύ αρετής και αμαρτίας. Αν παραλείψουμε αυτές τις 

έννοιες, αν τα ξεχάσουμε αυτά, αυτό σημαίνει ότι καταδικάζουμε την όλη 

κοινωνία. Διότι κάθε κοινωνία και κάθε πρόσωπο, πρέπει να αποφεύγει το 

έγκλημα, όχι μόνο επειδή φοβάται την ποινική δίωξη ή την κύρωση, γιατί αυτό 

είναι το τέλος του νομικού συστήματος. Και οι φιλόσοφοι του δικαίου, 

γνωρίζουν ότι το θετικό δίκαιο πάντοτε ακολουθεί τις ηθικές κρίσεις και τα 

ανθρώπινα όντα πάντοτε υπακούουν και δέχονται το βασικό δίκαιο, ακριβώς 

επειδή ακολουθεί την αποδοχή της ψυχής τους, ακολουθεί τη δική τους ηθική 

αποδοχή. 

 Και βεβαίως, πάντοτε υπήρξε μία σύγκρουση μεταξύ ηθικής και 

δικαίου. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιας 

σύγκρουσης μεταξύ ηθικών αξιών και νομικού δικαίου. 

 Για την ελευθερία, το πιστεύω του φιλελευθερισμού του 21ου αιώνα 

είναι η απόλυτη ελευθερία, δηλαδή να ανυψώνεται κανείς και να στέκεται 

υπεράνω όλων των σχετικών αξιών και αληθειών. Το οποίο είναι ουσιαστικά η 

μη ευθυγράμμιση με την υπέρτατη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού. Δεν είναι 

τίποτε άλλο, παρά η χλιαρότητα που προσδιορίζεται στην Αποκάλυψη, ως ένα 

από τα χαρακτηριστικά του Βασιλείου του Κτήνους. Αναφέρει δηλαδή η 

αποκάλυψη «Γνωρίζω τις πράξεις σου, γνωρίζω ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός, 

ούτε θερμός, μακάρι να ήσουν ψυχρός ή θερμός, επειδή όμως είσαι χλιαρός 

και ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, θα σε φτύσω από το στόμα μου». 

 Όταν λοιπόν η Ευρώπη παραδίδεται στην ηδονιστική επίκληση για τον 

καθολικό μεταχριστιανικό πολιτισμό, ουσιαστικά αναλαμβάνει μία πράξη 

προδοσίας προς το χριστιανικό της παρελθόν και τον μεγάλο χριστιανικό 

πολιτισμό της. Ο φιλελευθερισμός με τις καλές του προθέσεις, ήταν αυτός που 

χάραξε το δρόμο για την «ούντερ κάντε σάμπετ λάντες», όπως ο Σπράνγκλερ 

το διατύπωσε. Εάν πάρουμε λοιπόν το ευρωπαϊκό σύνταγμα και το 



εξετάσουμε, παρατηρούμε ότι εκεί δεν αναγράφονται οι χριστιανικές αξίες, 

αναφέρονται μόνο οι λειτουργικές συνθήκες, οι λειτουργικοί όροι για την 

ομολογία των χριστιανικών αξιών. Γιατί αυτές είναι οι ιερές αγελάδες του 21ου 

αιώνα και του φιλελευθερισμού του 21ου αιώνα, δηλαδή ανθρώπινα 

δικαιώματα, ελευθερία και δημοκρατία. Και δεν γίνεται καμία αναφορά, στον 

στόχο που υποτίθεται ότι πρέπει να εξυπηρετούν αυτές οι αρχές, γιατί δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά μία διακήρυξη του δικαιώματος, να μην υπάρχει ηθικός 

ορισμός των στόχων, των σκοπών, στη ζωή ή την ιστορία. 

 Έτσι, το ευρωπαϊκό σύνταγμα γίνεται ένα ανιαρό παράδειγμα μιας 

φιλελεύθερης Επιτροπής κρατικού προγραμματισμού. Τι γίνεται όμως σήμερα 

με την ελευθερία; Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Ο 

Τζένγκις Χαν π.χ. άφησε τη διαθήκη του, στην οποία αναφέρει ότι πρέπει οι 

απόγονοί του να εκδιώκουν τους εχθρούς τους, να λεηλατούν τις περιουσίες 

τους, και να ξεσπούν σε δάκρυα όταν φιλάνε τις συζύγους και τις κόρες τους. 

 Ο Πλάτων από την άλλη, μίλησε για την ελευθερία, την οποία 

απαιτείται να έχει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα 

του, τον κόσμο των άστρων. Και βεβαίως, στην Επί Του Όρους Ομιλία, ο 

Ιησούς κάνει λόγο για την πείνα και τη δίψα για το δίκαιο, για το αγαθό, ή για 

την αναγνώριση του κάλλους και της ασχήμιας, της αρετής και της αμαρτίας, 

του καλού και του κακού, ως αρχές οι οποίες τιμώνται εξ ίσου από ένα 

κυρίαρχο άτομο. 

 Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου μοναδικού κόσμου είναι προφανή, 

είναι μία κοινωνία πολιτών, με κάποιου είδους ανθρώπους οι οποίοι είναι 

homo globalis, δηλαδή άτομα που δεν έχουν σχέση με τις υψηλότερες αξίες 

της πίστης, του έθνους, της οικογένειας, οι οποίοι ζουν όπου γης και πατρίς. 

Αυτά δεν είναι έθνη δηλαδή, παρά ένας εγωιστικός όχλος και πίσω από την 

τυφλή και υπεροπτική οχλοκρατία, πάντοτε κρύβεται μία ολιγαρχία. 

 Ως προς τη δημοκρατία, η ιδέα της δημοκρατίας ποτέ δεν έχει 

συζητηθεί περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα και πρόσφατα βλέπουμε ότι οι 

ερμηνείες όλων αυτών των μορφών της δημοκρατίας και της έννοιας της 

δημοκρατίας, έχουν αλλάξει βαθύτατα. Η σχεδόν ολοκληρωτική επιταγή των 
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ιδεολόγων της αριστερής ελευθεριακής σκέψης στην Ευρώπη και οι 

ισχυρισμοί για την πολιτική μη ορθότητα των συντηρητικών και χριστιανικών 

κρίσεων περί ηθικότητας, ανθρωπιστικών παρεμβάσεων και όλη η σειρά των 

χρωματιστών επαναστάσεων, οι οποίες ακόμα και 20 χρόνια πριν, θα 

χαρακτηρίζονταν από όλο τον κόσμο ως πραξικοπήματα, ενθαρρύνθηκαν από 

τους αυτοαποκαλούμενους δασκάλους της δημοκρατίας. Και όλα αυτά, 

μαρτυρούν μία βαθύτατη κρίση της βασικής ιδέας της δημοκρατίας και μία 

προφανή κατάρρευση των κλασικών ερμηνειών, που δίνονταν πάντοτε στη 

δημοκρατία. 

 Αυτή η συζήτηση λοιπόν για τα μέσα και τις αξίες και για το βασικό 

σκοπό και το πρόσωπο της δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικά γιατί οι 

συντηρητικοί στοχαστές στη Δύση, υποστηρίζουν όσα και οι πρώην 

κομμουνιστικές χώρες υποστήριζαν, για την πολιτική μη-ορθότητα, μία έννοια 

που υπάρχει πλέον και εκεί. 

Ο φιλελευθερισμός σε σύγκριση με τη δημοκρατία: ο φιλελευθερισμός 

τείνει να μεταμορφώνεται σε μία μιλιταριστική κατάσταση, libertarianism το 

ονομάζουν κάποιοι πολιτικοί στοχαστές, είναι μία φιλοσοφική παρανόηση, 

γιατί θεωρείται ο δυτικός φιλελευθερισμός ως αντίποδας στο μαρξισμό. Από 

χριστιανικής πλευράς είναι ξαδέρφια, δηλαδή είναι δύο κλάδοι της 

ορθολογικής φιλοσοφίας, δύο εκδοχές δηλαδή του ανθρώπινου βασιλείου, που 

αρνείται το Θεό. Και οι δύο δηλαδή φέρνουν την ανθρωπότητα σε παρόμοιο 

αποτέλεσμα, σε έναν κόσμο μη θρησκευτικό, μη υλιστικό και κοσμοπολιτικό, 

που προσπαθεί να πετύχει το στόχο του με διάφορα μέσα. Δηλαδή, να σβήσει 

από τη ζωή των ανθρώπων τη διάκριση μεταξύ φυλών, πίστης, ιεραρχίας, 

γνώμης ή πατρίδας. 

 Εάν αναλύσουμε τώρα την ιστορία του μεγάλου Ευρωπαϊκού 

πολιτισμού και των ευρωπαϊκών κρατών, βλέπουμε ότι δεν είναι αυτός ο 

τομέας στον οποίο έγραψαν μεγάλη ιστορία. Προώθησαν τις χριστιανικές 

αξίες όταν οι πολίτες ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους για την πίστη 

τους στην πατρίδα τους, για το καθήκον, για την τιμή, για την αγάπη. Όλες 



αυτές ήταν μεταφυσικές αξίες, και στο δυτικό φιλελευθερισμό δίνεται πλέον 

σημασία στο σώμα και τονίζεται ότι δεν μπορεί να θυσιάζει κανείς τη ζωή του 

γι’ αυτές τις αξίες, να θυσιάζει επομένως το σώμα του. 

 Αυτή τη στιγμή, ο πραγματικός διαχειριστής της ελευθερίας είναι το 

τραπεζικό επιτόκιο. Και αυτό καταστρέφει όλους τους πολιτισμούς και σκάβει 

τον τάφο του μεγάλου Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και είναι σαφές ότι μία τέτοια 

ελευθερία δεν μπορεί να προωθήσει πλέον έναν δημιουργικό πολιτισμό. Το 

κακό δεν έχει την ισχύ καμίας δημιουργικότητας, και απ’ ό,τι ξέρουμε από τη 

θεολογία, δεν μπορεί να δημιουργήσει. Η ύπαρξη του και μόνο, αποτελεί 

άρνηση και διαφθορά του αγαθού. Μόνο ένα κράτος που δεν έχει χάσει τη 

δωρεά του Αγίου Πνεύματος και διατηρεί το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, 

μπορεί να αντιμετωπίσει το κακό. Αυτά είναι τα έθνη που έγραψαν μεγάλη 

ιστορία. Αυτά τα έθνη δεν ήταν απλώς σύνολα ανθρώπων, ήταν ζωντανά 

σύνολα με κοινές έννοιες για το καλό και το κακό και με ιστορική εμπειρία. 

Ήταν αυτά τα έθνη, τα οποία ανέκτησαν το ρόλο τους ως πρωταγωνιστών 

στην παγκόσμια ιστορία και ως φαινομένων πολιτισμού. Είναι αυτά που 

διαμορφώνουν έναν ενιαίο κόσμο, ως αρμονία της ποικιλομορφίας, όπου η 

ελεύθερη επιλογή μεταξύ καλού και κακού καθορίζει το αποτέλεσμα. 

 Το μέλλον μας λοιπόν, με την πιο βασική έννοια, δεν έγκειται στις 

επιτυχείς οικονομικές μεταρρυθμίσεις ή τις επιτυχείς διεθνείς συμφωνίες. Στο 

μεταξύ, η παλαιά Ευρώπη χάνει τη σημασία της ως ιστορικό εγχείρημα και 

αυτό βέβαια φαίνεται παράξενο σε σύγκριση με τις εντυπωσιακές προοπτικές 

της εντατικής επέκτασης της Ε.Ε. και του ρόλου του ευρώ ως νομίσματος όλου 

του κόσμου. Θυμάμαι όμως τον Κάρλ Σμιθ, τον συντηρητικό φιλόσοφο του 

δικαίου της δεκαετίας του 1920, ο οποίος χωρίς πολύ σαρκασμό μιλούσε για 

την ομοιότητα μεταξύ των φιλοσοφικών παραδειγμάτων του μαρξισμού και 

των φιλελεύθερων οικονομικών δογμάτων. Έλεγε δηλαδή, ότι οι εικόνες του 

κόσμου, τις οποίες οι οπαδοί του βιομηχανισμού υποστηρίζουν και το 

βιομηχανικό προλεταριάτο, μπορούν να θεωρηθούν δίδυμες εικόνες. Δηλαδή, 

ο οπαδός του βιομηχανισμού δεν έχει άλλο ιδεώδες, απ’ ό,τι αυτό που 

υποστηρίζει ο Λένιν, δηλαδή της «ηλεκτροδότησης του κόσμου». 
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 Και ο σκεπτικισμός της δυτικής χριστιανικής σκέψης και η σκέψη του 

Ντοστογιέφσκι στην ορθόδοξη Ρωσία, ήταν δύο τρόποι ουσιαστικά 

αποστασίας, οι οποίοι μπορούν σήμερα να μας φέρουν στο ίδιο αποτέλεσμα. 

Το ρωσικό παράδειγμα θα έπρεπε να αποτελέσει ένα καλό μάθημα, ένα 

δίδαγμα, δηλαδή να μας δείξει ότι ούτε η τεράστια εδαφική επικράτεια, ούτε οι 

θαυμαστοί οικονομικοί πόροι, ούτε και τα πυρηνικά όπλα από μόνα τους, 

μπορούν να σώσουν μία χώρα από τη διάλυση και την παρακμή, γιατί η ύλη 

χωρίς την ψυχή, από μόνη της, δεν μπορεί να γράψει ιστορία. 

 Άρα λοιπόν, μιλώντας για τη σύγχρονη φιλοσοφική διάσταση του 

καθολικισμού, που ακολουθεί ο κόσμος όλος ως αστέρα που οδηγεί τον 

κόσμο, ομοιάζει όλο και περισσότερο με μία κωδικοποιημένη εκδοχή της ιδέας 

του Τρότσκι για την παγκόσμια επανάσταση, η οποία θα μετατρέψει τον 

κόσμο σε μία μη εθνική και λαϊκή παγκόσμια υπερκοινωνία ή παγκόσμια 

διακυβέρνηση. Η επιβολή της ερμηνείας των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και 

η διαβεβαίωση με τον ζήλο του Τρότσκι για τον καθολικό χαρακτήρα της 

δημοκρατίας του, σύμφωνα με αυτές τις επιταγές, το νέο εγχείρημα των 

φιλελεύθερων ιδεών προωθείται με ταχύτατα όπλα, με βόμβες και 

καταστρέφει τις παραδοσιακές κοινωνίες των πολιτισμών μας. 

 Ταυτόχρονα, στην εγχώρια πρακτική τους, οι νέοι οπαδοί των 

φιλελεύθερων ιδεών στη δύση, ουσιαστικά καταπιέζουν τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες που ενυπάρχουν στις δυτικές κοινωνίες. Επομένως, παλεύουν οι 

άνθρωποι για τα δικαιώματα, όχι μόνο αυτά που σχετίζονται με τις θρησκείες, 

αλλά και αυτά στα οποία δίνεται ηθική ερμηνεία. Και έτσι, αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την πρώτη γενιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ήταν η 

ελευθερία, η ελευθερία σκέψης, η ελευθερία ιδεών, η ελευθερία έκφρασης. 

 Προς τα πού πηγαίνει λοιπόν η Ευρώπη μας; Φυσικά, η Ευρωπαϊκή 

ενότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν ένας στόχος δελεαστικός, αλλά δεν 

μπορούμε να είμαστε ενωμένοι στην Ευρώπη, με πολύ διαφορετικές 

φιλοσοφικές βάσεις και διαφορετικά φιλοσοφικά θεμέλια. Δεν μπορούμε 

δηλαδή να πάμε εκεί σαν όχλος, απογυμνωμένος ιδεολογικά. Δεν μπορεί να 



επιτρέπουμε να μας θεωρούν ως απολίτιστους, που μπορούμε να είμαστε μόνο 

εκθέματα σε ένα μουσείο ευρωπαϊκής εθνογραφίας. Πρέπει να πάμε εκεί με 

την τεράστια κληρονομιά του Βυζαντίου, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με ένα 

τεράστιο πολιτισμό και μία τεράστια κουλτούρα πίσω μας και έτσι να μπούμε 

στη μάχη μεταξύ καλού και κακού, έτσι ώστε να δώσουμε νέα ώθηση στον 

ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην Ευρώπη, ως φαινόμενο κουλτούρας και 

ιστορίας. Όχι μόνο ως οικονομικό φαινόμενο, όπως αρχίζει πλέον να γίνεται. 

 Και για μία τέτοια ιστορία, ο πολίτης του κόσμου δεν μπορεί να ζήσει 

μόνο με ψωμί «ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος», και η επιλογή είναι 

διπλή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου. Η 

πατρίδα, συνήθως, σήμερα για τον άνθρωπο, είναι εκεί που είναι χαμηλότερη 

η φορολογία. Μία τέτοιου είδους Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει με όλες 

αυτές τις προκλήσεις της μετανάστευσης και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. 

Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των 

μεταναστών, το πρόβλημα είναι ότι οι Δυτικοευρωπαίοι οι ίδιοι, έχουν χάσει 

τις αξίες τους. Και δεν υπάρχει πλέον πολιτισμός τον οποίο πρέπει οι 

άνθρωποι να σέβονται. Ο πολιτισμός πλέον έχει γίνει κουμπιά σε μηχανήματα 

που πατούν οι άνθρωποι παντού, στην Αφρική, την Ινδία, την Κίνα και 

οπουδήποτε αλλού. 

 Σ’ αυτό το πεδίο λοιπόν, η ορθόδοξη Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει για 

να αποκαταστήσει την πνευματική και πολιτιστική ώθηση ολόκληρης της 

Ευρώπης, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του επόμενου αιώνα. Αυτός 

είναι ο στόχος που μας ενώνει όλους τους ευρωπαίους και δεν μας διαχωρίζει. 

Εμείς είμαστε ένας κόσμος στην Ευρώπη, όπως έχω πει πολλές φορές, ένας 

κόσμος και η δύση και η ανατολή. Γιατί ο χριστιανικός πολιτισμός βασίζεται 

στο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ενιαίο. 

 Σ’ αυτό το πεδίο λοιπόν, τα έθνη μας μπορούν να παίξουν έναν 

σημαντικό και γνήσιο ρόλο σ’ αυτή τη φάση της ιστορίας. Η προτεραιότητα 

δεν είναι να επιταχύνουμε ώστε να φτάσουμε τη Δύση, αυτό θα ήταν άχρηστο 

σ’ αυτόν τον τομέα. Δεν θα ήταν ωφέλιμο να προσπαθήσουμε να φτάσουμε τα 

επίπεδα του ΑΕΠ του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό είναι το πεδίο και το 
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παράδειγμα, όπου και το μικρότερο έθνος μπορεί να αποτελέσει ισότιμο 

παίκτη στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία. Το 

γιγαντιαίο ΑΕΠ είναι άχρηστο για την ομολογία της αλήθειας, αυτό που 

απαιτείται είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και η διάκριση μεταξύ 

ομορφιάς και ασχήμιας, αλήθειας και ψέματος, καλού και κακού. 

 Αδέλφια μου, Χριστός Ανέστη! 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, και τώρα 

μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση όλων των ζητημάτων της ημερήσιας 

διάταξης. Γι’ αυτό καθορίστε τη θέση σας, ποιος θέλει να μιλήσει, μπορούμε 

να συζητήσουμε και την τρέχουσα δραστηριότητα και την ημερήσια διάταξη 

που έχουμε εγκρίνει. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφ’ ενός 

συγχαίρω τους δύο εισηγητές των θεμάτων των εγγεγραμμένων στην ημερήσια 

διάταξή μας, τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνου και την Δρα Narochnitskaya για 

τις εισηγήσεις τους. Αλλά δηλώνω, κ. Πρόεδρε, ότι δυσκολεύτηκα να τις 

παρακολουθήσω. Σύνθετες απόψεις, οι οποίες πάντως με οδήγησαν σε 

προβληματισμό. 

 Ο κ. Κωνσταντίνου έθιξε θέμα το οποίο πιστεύω ότι δεν περιορίζεται 

μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αντιμετωπίζεται 

και σε χώρες από τις οποίες προέρχονται πολλοί εκ των συναδέλφων. Οι 

ορθόδοξες δηλαδή, θεολογικές σπουδές, σε ένα σύγχρονο λαϊκό κράτος. Και 

τονίζω το λαϊκό κράτος, γιατί ο ομιλών περί λαϊκών ή μη λαϊκών κρατών, έχω 

στο μυαλό μου τα συμβαίνοντα στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, όπου 

πολύς λόγος γίνεται για το χαρακτήρα του κράτους, αν θα είναι λαϊκό ή δεν θα 

είναι λαϊκό. Και πάλι σας μεταφέρω πληροφορία από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, λέγων ότι την Παρασκευή ειδική συζήτηση περί της καταστάσεως 

στην Τουρκία, όπου το λαϊκό ή μη λαϊκό κράτος διέρχεται κρίση, η οποία 

οδήγησε και σε αποφάσεις Συνταγματικού Δικαστηρίου. Παρεμβάσεις δηλαδή, 

όχι μόνο στη γενική πολιτική ζωή, αλλά και στην κοινοβουλευτική ζωή. 



 Λοιπόν, καθηγητά Θεολογικών Σπουδών κ. Κωνσταντίνου, θέσατε 

θέμα, λέγων ότι ανεπτύχθη ο άνθρωπος, πιστεύει ότι ζει σε ένα περιβάλλον 

δημοκρατίας και ελευθερίας, οικονομικά σε καλύτερη κατάσταση, σε πολλές 

περιπτώσεις απ’ ό,τι παλαιότερα, άρα, διαβάζω το κείμενο, άκουσα αυτό που 

είπατε, δεν χρειάζεται πια τον Θεό. Δεν χρειάζεται πια τον Θεό, και το δεν 

χρειάζεται πια τον Θεό, επιχειρείτε εσείς να το ανατρέψετε, με την 

παρουσίαση της ανάγκης θεολογικών σπουδών, οι οποίες βεβαίως, απ’ ό,τι 

λέτε, να ανταποκρίνονται σε όσα η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη, και σε ό,τι 

πρέπει να διαμορφωθεί. Και αυτό για μας, κ. Κωνσταντίνου, είναι ένα μήνυμα, 

τους κοινοβουλευτικούς. Διότι, οι θεολογικές σπουδές, σε όλα τα μέρη του 

κόσμου, σε όλα τα κράτη, περνάνε μέσα από τα Κοινοβούλια, νομοθετούνται 

σε όλα τα επίπεδα, από το σχολείο που πηγαίνουν τα μικρά παιδιά, στο 

ενδιάμεσο σχολείο για όσους είναι προ των πανεπιστημίων και στα 

πανεπιστήμια. Είναι σαν να δίνετε και σε εμάς, τους κοινοβουλευτικούς, 

κάποιο μάθημα. 

 Φροντίστε, οι κοινοβουλευτικοί, με το πνεύμα της Ορθοδοξίας, να 

διαμορφώσετε νομοθετικό έργο, που στην περίπτωση της οργανώσεως 

θεολογικών σπουδών να μην είναι βεβαίως της παλαιάς αντιλήψεως, αλλά να 

μην συμβάλλει στο να καλλιεργηθεί το πνεύμα, δεν χρειαζόμεθα πλέον τον 

Θεό. Εγώ τουλάχιστον, αυτό το μήνυμα πήρα. Πρέπει να σας πω ότι μας 

απασχολεί στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς συχνά – πυκνά στη Βουλή μας, 

ασχέτως το ποιο κόμμα είναι στην Κυβέρνηση, επιχειρούμε να κάνουμε την 

λεγόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως ο καθένας μας την 

αντιλαμβάνεται. Διαπιστώνουμε όμως, πάρα πολλές φορές, ότι αυτή η 

προσπάθεια δεν είναι κοντά στην προσδοκία. Και ένα από τα στοιχεία της 

προσδοκίας είναι, ο κόσμος ζητεί να του προσφέρεις τη γνώση κάθε επιπέδου, 

αλλά και εμείς πρέπει να φροντίζουμε να του μεταφέρουμε την αντίληψη, ότι 

ναι, γνώση που οδηγεί σε βελτίωση οικονομικής καταστάσεως, άρα 

χρειαζόμαστε τον Θεό. Όχι με φανατισμό, αλλά με το πνεύμα του Θεού να 

αναπτύξεις τη συνεργασία, την κοινωνική, εντός της χώρας σου, αλλά και 
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διεθνώς. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, εμείς. Εκπρόσωποι Κοινοβουλίων, 

συνεργασία, και με αυτή τη θεολογική αντίληψη. 

 Έχω πολλά να σχολιάσω, αλλά μένω μόνο σ’ αυτό, παρουσιάζων τι 

μήνυμα, τουλάχιστον εγώ, εδέχθην. 

 Η κα Narochnitskaya με την εξαιρετική της παρουσίαση και με τις 

ιδιαίτερες αναφορές της, στο πώς πορεύεται σήμερα η λεγομένη Ευρώπη, και 

πώς εκμεταλλεύεται κανόνες και αρχές που είναι η ραχοκοκαλιά λειτουργίας 

των κοινοβουλίων. Αναφερθήκατε στα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλω να 

συμφωνήσω μαζί σας, ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνονται το εφαλτήριο για το 

άλμα προς την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επίκληση 

της παραβιάσεως οδηγεί σε παρέμβαση, το είπατε πολύ σωστά, η οποία είναι 

και αντίθετη προς την καταστατική διάταξη του ΟΗΕ. Και την οποία θέλω να 

συμπληρώσω, την αναφορά σας, ότι το άρ. 4 εκείνου του καταστατικού 

χάρτου, δεν ομιλεί μόνο περί παρεμβάσεως ή χρήσεως βίας, αλλά και περί 

απειλής βίας. 

 Οι διαπιστώσεις ορισμένες φορές, από ισχυρούς, ότι παραβιάζονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, φθάνουν στο σημείο να οργανωθεί σύστημα απειλής 

χρήσεως βίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όπως συμφωνώ και με τη 

διαπίστωση πως το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, το οποίο πλέον έπαυσε να είναι 

Σύνταγμα, είναι μία συνθήκη που θα καθορίσει περισσότερο τη 

γραφειοκρατία, στην προσπάθεια ενώσεως της Ευρώπης, παρά τη διάδοση 

αρχών, αν το διαβάσετε. Εμείς προχθές στο Κοινοβούλιο κυρώσαμε αυτή τη 

σύμβαση. Συμφωνώ μαζί σας και δεν κάνει καμία αναφορά στην ορθόδοξη ή 

στη Χριστιανική Ευρώπη, όπως επιχείρησε να κάνει η Συνέλευση υπό τον 

Πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν. Ανεπτύχθη σύστημα ολόκληρο 

απαλείψεως της αναφοράς στην χριστιανική Ευρώπη και τελικώς επεκράτησε 

εκείνη η μη αναφορά. 

 Έχει λοιπόν ανάγκη, και αυτό το μήνυμα πήρα από τη δική σας 

λεπτομερή και ιδιαιτέρως σύνθετη παρουσίαση των απόψεων σας, πήρα ότι το 

γιγαντιαίο ΑΕΠ, αυτό είπατε, είναι άσχετο προς την πορεία του πολιτισμού, με 



την θεολογική μάλιστα ενίσχυση αυτής της πορείας. Τα είπα αυτά, 

προσπαθώντας να κάνω, κατά τη δική μου γνώμη, υπογράμμιση ορισμένων 

σημείων των δύο εισηγήσεων, ώστε να αποτελέσουν αυτές οι υπογραμμίσεις, 

παράλληλα προς αυτή καθαυτή την ουσία των δύο εξαιρετικών εργασιών, να 

αποτελέσουν ίσως και κέντρισμα για περαιτέρω συζήτηση, ή προβολή 

ερωτημάτων προς τους ομιλητές, τους οποίους και πάλι συγχαίρω και 

ευχαριστώ για τις δύο εργασίες. 

 Συνάρτηση αυτών των ομιλιών σας, αποτελεί το σχέδιο του 

ψηφίσματος, το οποίο ήδη έχουμε συντάξει και προσπαθήσαμε να το 

εναρμονίσουμε προς τον τίτλο του κεντρικού θέματος της Γ.Σ. μας, το οποίο 

ψήφισμα αν δεν έχει διανεμηθεί, θα διανεμηθεί στους συνέδρους, ώστε αύριο, 

όσοι θα έχουν την άνεση να το μελετήσουν ή τουλάχιστον να το αναγνώσουν, 

να προβούν σε εκείνες τις παρατηρήσεις, οι οποίες θα το καταστήσουν 

αρτιότερο απ’ ό,τι το σχέδιό μας, για να αποτελέσει και την ολοκλήρωση των 

εργασιών της παρούσης Γ.Σ. Αυτά κ. Πρόεδρε, είχα να πω, επί του παρόντος. 

S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, απευθυνόμενος προς 

όλους, ήθελα να πω ότι όποιος επιθυμεί, μπορεί να λάβει το λόγο. Εάν είναι 

εύκολο να μου διαβιβάσετε σε σημείωμα το όνομα σας, για να υπάρχει μία 

κατάσταση με τους επιθυμούντες να ομιλήσουν, υπάρχουν ήδη συνάδελφοι οι 

οποίοι έχουν παρακαλέσει να λάβουν το λόγο. 

S. MIRSKIS: Αξιότιμοι συνάδελφοι, η παγκόσμια κρίση του συστήματος 

αξιών, είναι συνέχεια της βαθύτατης κρίσης της δημοκρατίας, η οποία έχει 

καταβάλει τον πολιτισμό μας από τις αρχές της νέας χιλιετίας. Και αυτό 

συνέβη διότι το σύγχρονο δημοκρατικό σύστημα δεν εδράζεται στις 

χριστιανικές αρχές, αλλά σε ένα σύστημα απόψεων και αρχών, που έχει 

επιβληθεί από μία στενά υλιστική προσέγγιση. 

 Οι βάσεις του σύγχρονου δημοκρατικού συστήματος είναι οι ίσες 

εκλογές. Ακριβώς όμως, οι εκλογές είναι το πιο ευάλωτο σημείο, ο πιο 

ευάλωτος κρίκος της δημοκρατίας, οι πολίτες συμμετέχοντας στις εκλογές 

έχουν τις εξής δυνατότητες: είτε να ψηφίσουν υπέρ του ενός ή του άλλου 

κόμματος, υπέρ των μεν και των δε υποψηφίων, είτε να ψηφίσουν κατά, είτε 
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να ψηφίσουν λευκό, ή άκυρο. Υπάρχει και άλλη μία δυνατότητα, η οποία 

αλλάζει το αποτέλεσμα, μπορούν να μην εμφανιστούν στις εκλογές, να μη 

λάβουν μέρος στις εκλογές. 

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι που δεν επιλέγουν να εκπληρώσουν 

το καθήκον τους ως πολίτες, υπονομεύουν τρόπον τινά το σύστημα. Τα 

κόμματα τα οποία είναι εκπρόσωποι του ισχυρού κεφαλαίου, είναι 

ευχαριστημένα, ακόμα και με μικρή υποστήριξη, μπορούν να ηγούνται των 

χωρών τους, εξ ονόματος της πλειοψηφίας. Να εισάγουν μη δημοφιλή μέτρα, 

να ανεβάζουν τις τιμές. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μας δίδαξε το εξής: Ας 

είναι ο λόγος σας, είτε ναι, είτε όχι. Και ό,τι είναι εκ του περισσού, είναι εκ 

του πονηρού. Νομίζω ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να τεθεί στη βάση της 

αληθινής δημοκρατικής δομής. Είτε υπέρ, είτε κατά, εκείνοι στους οποίους 

εμπιστευόμαστε την διεύθυνση της υλικής σφαίρας, των πολιτικών, των 

οικονομικών, των δημοσίων υποθέσεων. Υπεράνω τούτου, η μη συμμετοχή, 

είτε το λευκό, είναι εκ του πονηρού. 

 Π.χ. στο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, λιγότερο από το 40% των 

πολιτών έλαβε μέρος. Αλλά αυτό ήταν αρκετό για να θέσουν έναν σταυρό 

στην περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης. Στη Λετονία έχουμε άλλο πρόβλημα. 

380.000 πολίτες στερούνται των παραμικρών πολιτικών δικαιωμάτων 

συμμετοχής στις εκλογές, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, ενώ 

πληρώνουν τους φόρους, δεν μπορούν να συμμετέχουν ούτε στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. 

 Σε συνδυασμό με αυτό, θα έπρεπε να πω ότι το «Κέντρο Συμφωνία» 

του Κοινοβουλίου της Λετονίας έστειλε επιστολή στον Ευρωκοινοβούλιο, 

ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της δημοκρατίας και να παρέχονται 

δημοκρατικά δικαιώματα, όχι μόνο στους πολίτες στο χώρο της Ε.Ε., αλλά και 

σε όλους τους μονίμους κατοίκους της Ευρώπης. Αυτό θα ενίσχυε το κύρος 

του Ευρωκοινοβουλίου, και επιπλέον, οι πολιτικές διαδικασίες της Ε.Ε. θα 

αντιστοιχούσαν περισσότερο στην πραγματικότητα και τα συμφέροντα των 

Ευρωπαίων. 



 Στη συνέχεια, το σύστημα της σύγχρονης δημοκρατίας υπονομεύεται 

από μία λανθασμένη αντίληψη περί ελευθερίας του λόγου, γιατί το δικαίωμα 

του λόγου είναι ένα το κρατούμενο και η επιβολή του λόγου κάποιου, είναι 

εντελώς διαφορετικό. Τα ΜΜΕ σήμερα έγιναν μία από τις πιο κερδοφόρες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο κυνήγι του κέρδους έχουν απωλέσει 

κάθε ηθική ευθύνη έναντι των ακροατών, των θεατών, και αναγνωστών. 

Επιχειρούν να επιβιώσουν σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού και είναι 

έτοιμοι να θυσιάσουν την αλήθεια και το ποιόν της πληροφορίας που 

παρέχουν. Χάριν των χρηματοδοτών του ισχυρού ολιγαρχικού κεφαλαίου, 

είναι έτοιμοι να στρεβλώσουν την αλήθεια, να επιβάλουν στις μάζες τις δικές 

τους αντιλήψεις. 

 Τα ΜΜΕ φέρουν την ευθύνη για την καταπάτηση των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων σε πολλές χώρες. Επιπλέον, διάφορα διεθνή ειδησεογραφικά 

πρακτορεία, τα οποία σε παγκόσμια κλίμακα διαστρεβλώνουν και ταξινομούν 

τις πληροφορίες. Η Ορθοδοξία έχει ευθύνη για όλα αυτά και θα μπορούσε να 

καταστεί σημαντικός παράγων στην ενίσχυση της δημοκρατίας. Γιατί αν ο 

άνθρωπος εισάκουε το λόγο του Ευαγγελίου, για την κρίση βάσει των λόγων 

και των έργων, θα έθετε στο προσκήνιο αυτές τις αρχές. Διότι τα ΜΜΕ δεν 

είναι μόνο ένα σύστημα ελέγχου της εξουσίας, αλλά είναι και ένα σύστημα 

διαμόρφωσης της κοινής γνώμης για ηθικές και πολιτικές διεργασίες. Η 

σύγχρονη συστημική κρίση συνδέεται και με το πρόβλημα της ενέργειας. Που 

είναι αποτέλεσμα της ληστρικής σχέσης προς τον κόσμο, δημιούργημα του 

Θεού. Είναι αποτέλεσμα της νεοαποικιοκρατίας που έφερε τον κόσμο στο 

χείλος της επιβίωσης. Στο μεταξύ τον ρόλο των αποίκων ανέλαβαν οι εθνικές 

επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, ενώ όλη η ανθρωπότητα ανεξαρτήτως 

χώρας, καταδικάστηκε σε σκλαβιά. Αυτή η ραγδαία αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου και αερίου έχει προκληθεί όχι με την αύξηση τιμών της εξαγωγής 

των ενεργειακών πηγών και ούτε με την μικρή ποσότητα παραγωγής σήμερα. 

Αλλά ούτε έχει σχέση με στρατηγικά ζητήματα. Είναι απλά αποτέλεσμα της 

μεγάλης αισχροκέρδειας που έχει θέσει υπό αμφισβήτηση και αυτή την 

ύπαρξη εκατομμυρίων ανθρώπων. Στα τέλη του 2007 στις ΗΠΑ αγόραζαν 
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συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) πετρελαίου με δικαίωμα 

πώλησης πετρελαίου στα τέλη του 2008 με τιμή 200 δολάρια το βαρέλι, 

υπονομεύοντας το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας. Υπάρχει μία 

στρεβλή αντίληψη για τη σχέση του ανθρώπου προς τον κόσμο. Στο πρώτο 

κεφάλαιο της Π. Διαθήκης, αναφέρεται: «και είπεν ο κύριος, αυξάνεσθε και 

πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε την γην». Ιδιοκτήτες όλου του πλούτου του 

πλανήτη, είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στον πλανήτη μας, όλοι οι 

λαοί του κόσμου, όχι μεμονωμένα κράτη, έθνη, πολλώ μάλλον δε, 

μεμονωμένες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτή η Βαβυλωνία, η έχθρα, το μίσος, 

έχει δημιουργήσει μία σύγχρονη αντίληψη περί της ιδιοκτησίας, οι συνθήκες 

λοιπόν φιλελεύθερης οικονομίας και παγκοσμιοποίησης, αυτό έχει οδηγήσει 

σε υπερτροφικές αυταπάτες. 

 Όσο η ανθρωπότητα είχε ελάχιστους πόρους, το πρόβλημα είχε τοπικό 

χαρακτήρα, στο εξής όμως οι συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έχουν 

θέσει υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη της ίδιας της ανθρωπότητας. 

Οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι έχουν υπολογίσει ότι η αξία του βαρελιού 

πάνω από 160 δολάρια, θα σημάνει την απειλή για πάνω από 1 δις ανθρώπων 

στον πλανήτη μας, διότι συνοδεύεται με τη διατροφική, επισιτιστική κρίση. 

 Δημιουργήθηκε μία κοινωνία καταναλωτισμού, η οποία είναι έτοιμη να 

καταπατήσει οποιεσδήποτε ηθικές αρχές, για να διασφαλίσει τη βολή κάποιων. 

Από την άλλη πλευρά, έχει δημιουργήσει έναν άκρατο ανταγωνισμό, που 

οδηγεί τους ανταγωνιζόμενους να σπαράσσουν αλλήλους. Η αποτρόπαια 

εικόνα του σύγχρονου πολιτισμού, συμπληρώνεται με ένα παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη δυνατότητα ληστρικής 

σχέσης προς το μέλλον, μέσω των πιστώσεων, όλος ο κόσμος είναι 

υπερχρεωμένος. Ζει στα δεσμά της υπερχρέωσης, το μέλλον αντί να ανήκει 

στα παιδιά και στα τέκνα μας, ανήκει σε ολίγους. Το σύστημα της 

κερδοσκοπίας στο πεδίο της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, έδειξε ότι μιλάμε για 

τα νέα τριάκοντα αργύρια, στην αρχή πρόδωσαν τον Θεό και σήμερα 

προδίδουν το μέλλον του συνόλου της ανθρωπότητας. 



 Απάντηση σ’ αυτό το στρεβλό σύστημα του σύγχρονου πολιτισμού, 

μπορεί να είναι μία παγκόσμια οικολογική κρίση η οποία τροφοδοτείται από 

την καταναλωτική κοινωνία, από την απουσία επιθυμίας καταπολέμησης της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη και όλων των υπόλοιπων ρύπων, γεγονός που 

σημαίνει ότι καταστρέφονται οι εύφορες γαίες, αλλάζει το κλίμα και τίθεται 

υπό απειλή η ύπαρξη δισεκατομμυρίων ανθρώπων επί του πλανήτη μας. 

 Πώς μπορούμε εμείς λοιπόν, τα μέλη της Δ.Σ.Ο., άνθρωποι με 

χριστιανική σκέψη, να πολεμήσουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και 

της τάξης στη γη; Πρέπει να έχουμε μία εξισορροπημένη προσέγγιση, αλλά 

δεν αρκεί αυτό για την αλλαγή της κατάστασης. Νομίζω ότι το καθήκον μας 

έγκειται στο εξής: εν πρώτοις, διεύρυνση της επιρροής της Δ.Σ.Ο., μέσω της 

ενοποίησης των Ορθοδόξων ανθρώπων όλου του κόσμου. Οι Ορθόδοξοι δεν 

θα πρέπει να είναι απόμακροι από τον κόσμο, πρέπει να δημιουργούν παντού, 

σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη Δ.Σ.Ο. και σε άλλες χώρες, 

ορθόδοξους οργανισμούς, οργανώσεις, που θα παλεύουν για την καθαρότητα 

του πνεύματος, των ηθών, αλλά και της γης, για την αυτοκυριαρχία, τον 

αυτοπεριορισμό, για την απόρριψη της υπερχρέωσης, για την απόρριψη της 

υπόκλισης ενώπιον των πραγμάτων και των καταναλωτικών αγαθών. 

 Κατά δεύτερον, η Δ.Σ.Ο. οφείλει να διευρύνει τις επαφές της με άλλες 

παγκόσμιες θρησκείες, οι οποίες αν και όχι πλήρως, αλλά σε πολλά θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν τις θέσεις μας. 

 Τρίτον, η Δ.Σ.Ο. θα έπρεπε να διαμορφώσει μία ορθή προσέγγιση επί 

των σύγχρονων αρχών της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

δίκαιο και εξισορροπημένο δρόμο για την οργάνωση της πολιτικής ζωής του 

κόσμου, που δεν μπορεί να ζει με διάφορα μέτρα και σταθμά και εντός του 

ψεύδους. 

 Τέταρτον, θα πρέπει να συνεισφέρουμε, ούτως ώστε στη χώρα μας να 

δημιουργηθούν ανεξάρτητα ΜΜΕ που θα ενημερώνουν τους αναγνώστες, 

τους θεατές και τους ακροατές, με ανοιχτή πληροφόρηση περί της 

καταστάσεως των πραγμάτων, όσο και αν αυτό δεν είναι βολικό για κάποιες 

πολιτικές δυνάμεις. 
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 Πέμπτον, η Δ.Σ.Ο. θα πρέπει να διαμορφώσει και να διαδώσει τις 

θεμελιώδεις ιδέες που αφορούν τον αυτοπεριορισμό των υλικών αναγκών, στο 

όνομα των μελλοντικών γενεών. Εμείς, ως Ορθόδοξοι, θα πρέπει να 

επιδιώξουμε την απάρνηση της αχαλίνωτης επιδίωξης της κατανάλωσης, στο 

όνομα της πνευματικότητας. Η Ορθοδοξία θα πρέπει να υπονομεύσει αυτή την 

αντίληψη της υπερχρέωσης, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική και πνευματική 

υποδούλωση. Εμείς, ως ορθόδοξοι βουλευτές, οφείλουμε να μαρτυρήσουμε 

στον κόσμο την αλήθεια και να προτείνουμε εκδοχές ανάπτυξης του 

πολιτισμού, που να μην αντιφάσκουν προς τη Θεία Πρόνοια και στον Ορθό 

Λόγο. Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε, το λόγο έχει ο καθηγητής κ. Alexeev. 

S. ALEXEEV: Σας χαιρετώ κ. Πρόεδρε, κύριε Γενικέ. Ειλικρινά, ήθελα να 

μιλήσω αύριο επί του βασικού θέματος, αλλά εφόσον μου δώσατε το λόγο, 

ευχαρίστως θα μοιραστώ μαζί σας ορισμένες παρατηρήσεις και σκέψεις επί 

του βασικού θέματος. 

 Το θέμα της παρούσας συνέλευσης συνάδει με τις διαθέσεις πολλών 

ανθρώπων της εποχής μας. Όσον αφορά την κρίση που έχει καταλάβει την 

ανθρωπότητα, φίλοι μου, όπως και πολλοί άλλοι πολιτικοί, μέλη της διεθνούς 

κοινότητας, αναφερόμαστε εδώ και 20 χρόνια. Η ίδια υπόμνηση της 

υφιστάμενης κρίσεως, έγινε κοινός τόπος σε όλες τις ομιλίες, σε διάφορες 

αίθουσες. 

 Μπορεί άραγε να συνεχίζεται αυτή η παρατεταμένη κυκλική κρίση; 

Μήπως ήρθε ο καιρός, να προσδιορίσουμε τους όρους με τι έχουμε να 

κάνουμε τέλος πάντων; Για να μη μας περιγελάει η ιστορία, όπως τον Hengel 

που θεωρούσε την Πρωσική μοναρχία της εποχής, κορωνίδα της ιστορίας; Δεν 

είναι μόνο η διακινδύνευση της απώλειας του κύρους μας, αλλά και η ουσία 

των γεγονότων. Η βαθύνουσα συστημική παγκόσμια κρίση, μας οδηγεί 

εκόντες άκοντες, στην αντίληψη σε επίπεδο έστω και υποσυνείδητο, μίας 

παγκόσμιας εσωτερικής πρόβλεψης, είτε μίας παραγγελίας εκ μέρους της 

κοινωνίας, με απώτερες επιπτώσεις. 



 Εάν επιδιώξουμε να έχουμε έναν προσδιορισμό του φάσματος των 

περαιτέρω τάσεων, πέραν αυτών των κρισιακών καταστάσεων, της 

καταστροφικότητας του είναι, μάλλον είναι απίθανο να βρούμε μία θετική 

διευθέτηση των προβλημάτων. Πρέπει να παραδεχθούμε όμως, ότι προφανώς 

η κοινωνία δεν αισθάνεται την ανάγκη τέτοιου είδους κλονισμών και 

παγκόσμιας εμβέλειας ιδεών, νέας καθολικής εμβέλειας διδασκαλίες και 

διδαχές. Έχει παρουσιάσει μία κόπωση έναντι αυτών. Ο Σιμόν Στέφενς, ένας 

δραματουργός, έγραψε προσφάτως ένα διήγημα, Πορνογραφία λέγεται, που 

έχει κάνει πάταγο σε πολλά θέατρα της Ευρώπης και της Αμερικής. 

 Περί αυτού γίνεται λόγος σε αυτό το διήγημα, περί της κοπώσεως της 

σύγχρονης ανθρωπότητας, σε βαθμό που δεν είναι εις θέση να αντιπαρατεθεί, 

ακόμα και στους φονείς της. Το φαινόμενο αυτό έχει μαζικό χαρακτήρα, 

ισχυρίζεται ο δραματουργός. Και ο σύγχρονος πολιτισμός όχι απλώς δεν 

βοηθά να δημιουργήσει δυνάμεις για τη ζωή, αλλά αίρει και την ίδια την 

πίστη, για το σύγχρονο δώρο της ζωής. Ο σύγχρονος πολιτισμός που εδράζεται 

στην άρνηση, οι αντιλήψεις του Φουριέ, του Βολταίρου, του Καντ, του Μαρξ, 

δεν έχουν αποφέρει τελικά τίποτε, λένε ορισμένοι. Αν και η αυθεντική 

παγκόσμια καταστροφή, είναι κάτι το επικείμενο και προσδοκώμενο, γιατί ο 

σύγχρονος πολιτισμός θα μπορέσει τότε τελικώς να οδηγηθεί σε ένα πέρας. 

 Ο Wright Mills εξέδωσε ένα βιβλίο «Η Εξουσία και η Ελίτ», το 1956 

στο οποίο αναφέρεται σε μία εποχή στην οποία τίθεται η απειλή της απώλειας 

των νοημάτων. Το 1960 ο Ντάνιελ Μπελ επικύρωσε αυτό το συμπέρασμα στο 

«Τέλος της ιδεολογίας», λέγοντας ότι έχουμε φθορά όλων των ιδεολογιών και 

ταυτοχρόνως όλων των παραδοσιακών κοινωνιών. Η κρίση αυτή αφορά 

ταυτοχρόνως στη δυτική και στην ανατολική κοινωνία. Η θυελλώδης δεκαετία 

του 1960 επιβεβαίωσε αυτές τις απειλές, «Η εμφάνιση του Τέλους Της 

Ιστορίας» του Φράνσις Φουκουγιάμα δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Και στο 

τέλος του Θανάτου της Ιδεολογίας, φτάσαμε στην εποχή των πολιτικών και 

πληροφορικών τεχνολογιών, οι οποίες δεν μπορούν να προτείνουν τίποτε το 

αυθεντικό στην κοινωνία, τίποτε το θετικό, τίποτε το νέο, τίποτα που να 

διανοίγει δρόμους. 
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 Εάν ο 19ος αιώνας είναι η εποχή των κοινωνικών θεωριών, ο 20ος 

αιώνας είναι η εφαρμογή των θεωριών, με τις στρεβλώσεις που οδήγησαν στο 

μοντέρνο, στο μαύρο κουτί σε μαύρο φόντο που αρνείται το παρελθόν και δεν 

γεννά τίποτα το νέο. Ταυτοχρόνως, έλκοντας προς τον εαυτό του, προσπαθεί 

να δημιουργήσει σύμβολα, τα οποία όχι απλώς στερούνται κάποιας αξίας, 

αλλά είναι απάτες και αυταπάτες πενιχρής συνεισφοράς. Το μοντέρνο γέννησε 

το μεταμοντέρνο, τη μετα-νεωτερικότητα. Κανείς δεν μπορεί να διευκρινίσει τι 

είναι αυτή η μετα-νεωτερικότης. Ποικίλοι ορισμοί, μετα-βιομηχανική, μετα-

πληροφορική κοινωνία, κλπ. τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν πολλοί 

προσδιορισμοί της νέας εποχής, οι οποίοι σε ποικίλες εκδοχές προσπαθούν να 

διεκδικήσουν νέα σημειολογία. Στην πραγματικότητα όμως, συνεχίζουν 

τελετουργικές επισημάνσεις, είτε, θα έλεγα, επικαλύμματα, προκαλύμματα της 

κρίσης, τα οποία επιτείνουν την κατάσταση και αποπροσανατολίζουν 

περαιτέρω τη μαζική συνείδηση. 

 Την κοινωνία την αποκαλούν μετα-αστική, μετα-αγορέα, μετα-

παραδοσιακή, μετα-ιστορική, μετα-πολιτισμική, μετα-χριστιανική, κανένας 

από αυτούς τους πολιτισμούς δεν μπορεί να μας προσεγγίσει στην αλήθεια, 

γιατί το πρόθεμα μετά μας δείχνει ακριβώς μία απροσδιοριστία ως προς το 

παρελθόν, αλλά κανένα θετικό προσδιορισμό ως προς το μέλλον. 

 Όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, προωθείται όχι μόνο ως μία 

προοπτική, αλλά μία καθολική ιδεολογία, η οποία δήθεν αίρει όλες τις βασικές 

αντιφάσεις που σπαράσσουν την ανθρωπότητα, εθνικές, φυλετικές, 

πολιτισμικές, ιδεολογικές κλπ. Κατά τη γνώμη του Nayan Chanda από το 

Πανεπιστήμιο Γέιλ, δείχνει ότι αντί για διάλογο και αλληλοκατανόηση, ο 

καθολικός πληροφορικός καταιγισμός κάθε λεπτό πλήττει την ανθρώπινη 

συνείδηση, και δημιουργεί ξενοφοβία, αδυναμία να κατανοήσει, να κάνει 

κτήμα του αυτόν τον κόσμο. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που αναφέρθηκε 

σήμερα στα γεγονότα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και του 

δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, που είναι άκρως ενδεικτικά. 



 Θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά τα προθέματα ‘μετα-’ γίνονται 

αντιληπτά βάσει του νόμου της άρνησης, αποτέλεσμα της διαλεκτικής 

μαρξιστικής υφής. Η ορθόδοξη αντίληψη της ανάπτυξης, προβλέπει τη θετική 

ενοποίηση και όχι την άρνηση και την καταστροφή της εσωτερικής ενέργειας. 

Ο Κέιγκαν, στην Αναγέννηση της Ιστορίας και το τέλος του οραματισμού, 

βλέπει θετικά την ιστορία ως δύναμη κίνησης και ανάπτυξης. Και ο ίδιος 

όμως, δεν πιστεύει τον άνθρωπο ως δημιούργημα του Θεού για την ιστορία. 

Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν, αποδοτική αυτή τη μέθοδο. 

 Η σύγχρονη επιστήμη, αρνείται τη θρυλική προσέγγιση της Θείας 

Δημιουργίας. Τουλάχιστον τέτοια είναι η εντύπωση που αφήνει το τελευταίο 

βιβλίο του Φρίντμαν, «Ο Επίπεδος Κόσμος», του 2006. Γνωστό στο κοινό μας, 

που εξεδόθη πριν δύο χρόνια. Ο κόσμος ο οποίος γίνεται γνωστός μέσω της 

οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι εντελώς διαφορετικός, 

αδιανόητος, εκφοβιστικός, όπως και ο κόσμος των ειδωλολατρών στη 

χριστιανική εποχή. Ο χριστιανισμός μπορούσε να ειρηνεύσει τα ανειρήνευτα, 

τη ζωή μέσα στο θάνατο, και τον άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει την αιώνια ζωή. 

Και ενώνει αυτή την αντιφατικότητα εν Θεώ, μέσω της αγάπης, ως 

δημιουργικής δύναμης. 

 Η πίστη, γνωρίζουμε ότι μετασχηματίζει τον κόσμο, μέσω κάθε μίας 

ξεχωριστής προσωπικότητας. Χωρίς τον Χριστό θα είχε χάσει ο άνθρωπος την 

έννοια του κόσμου, μέσα στον εγωισμό και στο μίσος. Ο κόσμος χωρίς αγάπη 

είναι καταδικασμένος σε υποβάθμιση, κάθε κρίση έχει πνευματική και ηθική 

διάσταση. Το επικείμενο χάος, που όλο και πιο πολύ πλησιάζει, να πώς θα 

μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την κατάσταση του σύγχρονου κόσμου. Διότι 

η πτώση του ηθικού κριτηρίου στην πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις, καθώς 

επίσης και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στην κοινωνία, οδηγεί σε όλο 

και πιο γρήγορους ρυθμούς σε αυτή την κατεύθυνση. Αν ο Χριστιανικός 

πολιτισμός δεν επανέλθει στην αποκατάσταση της χριστιανικής ηθικής, 

ενώπιον μας δεν θα έχουμε απλώς την κρίση, αλλά ένα χάος. Και το 

επικείμενο και προσεγγίζον χάος, είναι ένα όριο αυτών των όλο και πιο 

συχνών και επιτεινόμενων κρίσεων. 
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 Να λοιπόν τι βιώνει η ανθρωπότητα σήμερα, εάν η ανθρωπότητα δεν 

απωλέσει αυτή την υπερφίαλη σχέση της προς την πραγματικότητα, δεν 

μπορεί να αποτρέψει το χάος. Μόνο ο Κύριος, εάν ακούσει τις προσευχές μας 

για τη σωτηρία μας, μπορεί να μας σώσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, είναι 

απαραίτητη η αναγέννηση της θρησκείας, για τη σωτηρία μας. Σε αυτό μας 

καλούν οι θρησκευτικοί ηγέτες μας, σε μία φερέγγυο μεθοδολογική βάση, 

αυτή της Δ.Σ.Ο., όπως αναφέρεται στην ομιλία του Πατριάρχη Μόσχας και 

Πασών των Ρωσιών, στη συνάντηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολλοί 

από σας θα ήσασταν παρόντες εκεί, όπου αναφέρθηκε στον υψηλό προορισμό 

του ανθρώπου, στην αναγκαιότητα ηθικής ζωής, χωρίς την οποία είναι 

καταδικασμένος στο θάνατο. 

 Ο Οργανισμός μας, η Δ.Σ.Ο., προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή του 

σύγχρονου ανθρώπου στην αναγκαιότητα αναγέννησης της θρησκευτικής 

ζωής στην κοινωνία. Επιδιώκουμε, φίλοι μας, σήμερα, να συμμετάσχουμε σε 

ένα έργο σχεδόν ανέφικτο, να αποτρέψουμε τη ρήξη του ανθρώπου με το Θεό, 

που προσπαθεί να αντιπαρατεθεί στο μοντέρνο. Για τον άνθρωπο του 

εκκοσμικευμένου κόσμου, αυτή η υπόθεση είναι χωρίς ελπίδα, διότι στον 

κόσμο της πίστης πίστη και ελπίδα είναι συνώνυμες. Διότι μόνο έτσι 

εξασφαλίζεται η σωτηρία, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας και η 

σημερινή μας συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ τον κ. Πρόεδρο 

και τον κ. Παυλίδη, γιατί δική του πρωτοβουλία ήταν αυτή η διατύπωση του 

θέματος. Διότι ο κ. Παυλίδης επέλεξε πολύ ορθώς αυτό το θέμα και νομίζω ότι 

η συζήτηση είναι γόνιμη και καθ’ όλα ελπιδοφόρος. Νομίζω ότι είμεθα εις 

θέσιν να προτείνουμε τις απαντήσεις μας. Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κ. Καθηγητά, δίνουμε τώρα το λόγο στον κ. 

Άγγελο Βότση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου. 

Α. ΒΟΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, αγαπητοί φίλοι και 

φίλες, θα ήθελα κατά πρώτον να συγχαρώ θερμά για την εκλογή τους, τους 

νέους αξιωματούχους της Συνέλευσής μας και να τους ευχηθώ μία καρποφόρα 

θητεία επί των επάλξεων της ενεργού πολιτικής ορθοδοξίας. Θα ήθελα επίσης 



να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου, ιδιαίτερα προς τον κ. Αριστοτέλη 

Παυλίδη, για τη θερμή και γενναιόδωρη φιλοξενία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 

το πανέμορφο και γεμάτο ιστορικούς θησαυρούς νησί της Ρόδου. Ευχαριστίες 

βέβαια και σε όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επιτυχή 

διεξαγωγή των εργασιών μας. 

 Κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη της κρίσης στο παγκόσμιο αξιακό 

σύστημα σήμερα, γιατί απλά όλοι ζούμε τις συνέπειες της, στον έναν ή τον 

άλλο βαθμό. Η αλληλεξάρτηση της παγκοσμιοποίησης, διασφαλίζει ότι κανείς 

δεν μένει αλώβητος, είτε μιλάμε για άτομα, είτε για χώρες και λαούς, είτε για 

ευρύτερες περιοχές και ομάδες πληθυσμών. Η παγκοσμιοποίηση που 

αναπτύχθηκε τόσο εκούσια ως πολιτική των ισχυρών του πολιτικού και 

οικονομικού κόσμου μας, όσο και ακούσια, λόγω της ραγδαίας διεύρυνσης 

των νέων τεχνολογιών και του εκσυγχρονισμού των μέσων μεταφοράς, άφησε 

πίσω όλους εκείνους που δεν μπορούσαν και δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, 

να παρακολουθήσουν τον ρυθμό της. 

 Έτσι, εντάθηκαν και συνεχίζουν να εντείνονται οι ανισότητες, με φόντο 

ένα πολιτικό σύστημα που δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα, υπέστη 

τις σεισμικές δονήσεις της κατάρρευσης του ενός εκ των δύο πόλων του, που 

διατηρούσαν μέχρι το 1990 μία ισορροπία και κατέληξε να υπερηφανεύεται 

για την αποτροπή οποιασδήποτε παγκόσμιας σύρραξης εδώ και 60 χρόνια, 

αλλά και να ανησυχεί για τον πολλαπλασιασμό των τοπικών και 

περιφερειακών κρίσεων, δρώντας πυροσβεστικά και ποτέ προληπτικά. Η 

εξήγηση είναι μία, όσο και αν ακούγεται υπεραπλουστευμένη. Οι κρίσεις 

αυτές εξυπηρετούν τα όποια συμφέροντα συνδέονται με την παραγωγή και 

πώληση όπλων, με την παραγωγή και πώληση ναρκωτικών και με τη φίμωση 

φωνών που καυτηριάζουν τα όπου γης κακώς έχοντα για τον άνθρωπο, την 

κοινωνία, τη φύση και την ποιότητα ζωής. 

 Σ’ αυτόν τον πόλεμο της κατάπνιξης των υγιών φωνών και 

συνειδήσεων, επιστρατεύονται τόσο τα γνωστά και συμβατικά μέσα ελέγχου 

και παρακολούθησης, όπως είναι τα σαθρά και μη δημοκρατικά καθεστώτα 

και η ανεπτυγμένη τεχνολογία, όσο όμως και τα λιγότερο ανιχνεύσιμα και 
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απείρως πιο επικίνδυνα μέσα της διείσδυσης του καταναλωτισμού και του 

αθέμιτου ανταγωνισμού, ως μεθόδων ανάπτυξης ενός υπερεγώ, στη μέτρηση 

της επιτυχίας στην κοινωνία, ενός εγωκεντρισμού και ατομικισμού, που 

αδυνατεί να νοιαστεί για τους γύρω του και χτίζει τείχη προστασίας των 

κεκτημένων του, με βάση φοβίες και ανασφάλειες μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, 

εθνικισμού, επιθετικότητας και φανατισμού εν γένει. 

 Η διαβόητη σύγκρουση των πολιτισμών είναι μία τέτοια προσεκτικά 

καλλιεργημένη έννοια, που μεταφέρθηκε και στη σφαίρα του απόλυτα 

χειροπιαστού φαινομένου, ιδιαίτερα και με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, η 

οποία πυροδότησε όχι τυχαία, μία μορφή υστερίας στα θέματα ασφάλειας ανά 

την υφήλιο. Θα έλεγα πως η παγκόσμια κρίση αξιών, βρίσκεται τελικά όχι στα 

φαινόμενα που μας ανησυχούν και ορθώνονται μπροστά μας πολυεπίπεδα και 

σύνθετα, αλλά στην ανταπόκριση μας σ’ αυτά. Οι αξίες δεν αλλάζουν, γιατί η 

ηθική δεν είναι χρηματιστήριο. Αυτό που αλλάζει είναι η δική μας χρήση ή μη, 

αυτών των αξιών. Δεν αλλάζει η αξία της ζωής, της ελευθερίας, του 

αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, της ανοχής και της 

ανεκτικότητας, της ισότητας των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι μας πού 

μπορούμε να στηριχτούμε σε ώρες κρίσης, όταν την αντιμετωπίζουμε σε 

ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. Στις αντιστάσεις εντός μας, στο σθένος μας 

και την ηθική μας δύναμη, όπως αυτή χτίστηκε μέσα από την αγωγή μας στο 

σπίτι, στο σχολείο και για μας ειδικά εδώ στη Συνέλευση, στη βαθιά μας 

χριστιανική ορθόδοξη πίστη. 

 Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 

ευρύτερη κοινωνία και τον κόσμο γενικότερα. Η επαναχρησιμοποίηση του 

υπάρχοντος αλλά ξεχασμένου εν πολλοίς αξιακού αποθέματος μας, είναι 

κλειδί για την επίλυση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα. Λιγότερη τυπολατρεία και περισσότερη έμπρακτη αλληλεγγύη 

στους πάσχοντες. Απαίτηση για πλήρη εφαρμογή των νόμων και αποφάσεων 

των θεσμών που έχουμε οικοδομήσει ως ανθρωπότητα, χωρίς διακρίσεις, 



αποφεύγοντας επιλεκτικές τοποθετήσεις κάθε φορά που επηρεάζει δικές μας 

ιδιαιτερότητες. 

 Ίσως είναι επίσης καιρός, να ξαναρχίσουμε από τα αυτονόητα και τα 

του οίκου μας, προς ενίσχυση των θεμελίων της κοινωνίας στην οποία ζούμε. 

Αυτό σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, να αναζητήσουμε την εφαρμογή των 

πανανθρώπινων και διαχρονικών αρχών και αξιών της Ορθοδοξίας, 

ενισχύοντας την οικογένεια και την παιδεία μας, νομοθετώντας με γνώμονα 

την ανεκτικότητα προς τον άλλο, προς το διαφορετικό, στις πολυπολιτισμικές 

κοινωνίες μέσα στις οποίες ζούμε. Αυτό σημαίνει να απαιτούμε να φύγουν οι 

ξένοι στρατοί από οποιαδήποτε χώρα όπου έχουν εισβάλει, ασχέτως 

συμμαχιών και συμφερόντων. Αρκεί να θυμηθούμε την Κύπρο, τη δική μου 

πατρίδα και την κατοχή του 40% του εδάφους της από την Τουρκία, από το 

1974, το Ιράκ, την Παλαιστίνη. Αυτό σημαίνει να παλεύουμε και για τα 

δικαιώματα πληθυσμών άλλων δογμάτων και θρησκειών, στα πλαίσια πάντα 

της νομιμότητας και του σεβασμού αλλήλων. 

 Η Ορθοδοξία, ως σύνολο διδαγμάτων και εφαρμογών στην 

καθημερινότητα της ζωής μας, ως πολιτισμός και όχι ως δόγμα, διαθέτει τα 

αποθέματα που θα μας θωρακίσουν για να πολεμήσουμε για ένα καλύτερο, 

σύγχρονο κόσμο. Φτάνει να θελήσουμε να μεταφράσουμε τις θεμελιωμένες 

πεποιθήσεις μας σε πολιτική δράση, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας 

ευχαριστώ. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Δίνεται τώρα ο λόγος στην 

κα Katerina Samoilyk, βουλευτή από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. 

K. SAMOILYK: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω με 

την άποψη που διατύπωσαν οι συνάδελφοι μου από εθνικά κοινοβούλια, σε 

ό,τι αφορά το θέμα που επιλέξαμε. Είναι ένα επίκαιρο πράγματι θέμα, και η 

συζήτηση που έχει ξεκινήσει μετά από την παρουσίαση των εισηγήσεων, 

καταμαρτυρεί το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό ανησυχεί και απασχολεί 

κυριολεκτικά τους πάντες εδώ, οι παρόντες εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού του πλανήτη μας. Από τα ΜΜΕ, από τις εφημερίδες, τα 

περιοδικά, διαβάζουμε, ιδιαίτερα σε μας στην Ουκρανία, διατυπώσεις ότι η 
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παγκοσμιοποίηση είναι μία αντικειμενική διαδικασία, ότι για παράδειγμα η 

Ουκρανία και άλλες χώρες του ανατολικοευρωπαϊκού πολιτισμού θα πρέπει να 

ενταχθούν στις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης το ταχύτερο δυνατόν.  

 Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε και συνειδητοποιούμε ότι η 

παγκοσμιοποίηση συνιστά κρίση του πολιτισμού, παρακμή, απώλεια των 

ηθικών αξιών των λαών μας και της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους. Ταυτόχρονα, 

η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής, η ταχύτητα των μετακινήσεων 

στο χώρο και στο χρόνο, οι διευκολύνσεις στην καθημερινή ζωή, οι ανέσεις, η 

ανάπτυξη, η αύξηση της παραγωγής εμπορευμάτων, συνοδεύονται από την 

απουσία της ειρήνης, της ηρεμίας, της γαλήνης στο σύγχρονο κόσμο, από την 

αναταραχή σε όλους τους κύκλους της κοινωνίας. 

 Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πνευματικές, τις οικονομικές, 

τεχνολογικές, νομικές, πολιτισμικές και άλλες πτυχές των διαδικασιών 

παγκοσμιοποίησης. Θεμελιώδη μπορούμε να θεωρήσουμε τα ζητήματα της 

παγκοσμιοποίησης και της ιδεολογίας της παγκοσμιοποίησης και των 

θρησκειών, της παγκοσμιοποίησης της πληροφορίας και της 

παγκοσμιοποίησης των μηχανισμών εξουσίας. Ο ευρωπαϊκός κόσμος με 

δυσκολία ξεπέρασε τις καταστροφές του Β′ Παγκοσμίου πολέμου, 

διακηρύσσοντας νέες μορφές συνύπαρξης μεταξύ λαών και κρατών. 

 Διακηρύχθηκε η αρχή της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων λαών, με 

βάση τις αξίες του κάθε λαού και στη βάση της αρχής της ανεκτικότητας και 

του σεβασμού προς αλλήλους. Ο σεβασμός προς τα κυριαρχικά δικαιώματα 

κάθε λαού, προς τις ηθικές παραδόσεις, όλα αυτά ήταν καρποί της ειρήνης που 

ακολούθησε, μετά το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνάμα, το 1968 ένας από τους 

ιδεολόγους της παγκοσμιοποίησης, ο Μπρεζίνσκι, έγραφε ότι η εποχή μας δεν 

ήταν απλώς επαναστατική εποχή, εισήλθε σε μία διαδικασία μεταμόρφωσης 

της παγκόσμιας ανθρώπινης ιστορίας. Ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα ενός 

τεράστιου μετασχηματισμού. Αυτοί οι τεράστιοι μετασχηματισμοί 

συντελούνται πλέον σήμερα. Και δυστυχώς, θα συνεχίσουν να συντελούνται 

σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μάρτυρες αυτού του φαινομένου. 



 Η Ευρώπη διήλθε πλέον μία σειρά στάδια αυτού του μεγάλου 

μετασχηματισμού, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφέρω τη δημιουργία 

της κοινής αγοράς. Από στρατιωτική σκοπιά έχουμε το ΝΑΤΟ, έχουμε την 

συμφωνία Σένγκεν και τώρα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αν μελετήσουμε τη 

λογική των γεγονότων στο διάστημα των τελευταίων 50 ετών, τότε θα δούμε 

ότι οι χώρες της Ευρώπης, η ελίτ των ευρωπαϊκών χωρών, απομακρύνονται 

σταθερά από τις ευρωπαϊκές αξίες, από τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά ιδεώδη και 

ηθικές αρχές. Καταμαρτυρεί αυτό το γεγονός η αντίληψη που διαποτίζει το 

ευρωπαϊκό σύνταγμα, όπου δεν γίνεται αναφορά στον ρόλο του χριστιανισμού 

στην ιστορία της Ευρώπης, δηλαδή δεν γίνεται αναφορά σ’ αυτές τις βασικές 

αρχές, εκ των οποίων η Ευρώπη έγινε Ευρώπη, έγινε δηλαδή μία ήπειρος στην 

οποία οι ανθρωπιστικές χριστιανικές αρχές και ιδεώδη, υλοποιήθηκαν στο 

μέγιστο δυνατόν. 

 Αυτό είναι κρίση της εποχής, είναι απάρνηση του εαυτού μας, είναι 

απάρνηση της ιστορικής μας ουσίας, απάρνηση αυτού που με βάση τους 

νόμους της αδράνειας συνεχίζουμε να ονομάζουμε ακόμα ευρωπαϊκές αξίες. 

Στη βάση αυτών των αξιών είναι η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός ο οποίος σε 

ένα μεγάλο διάστημα 2.000 ετών ήταν ο συνεκτικός δεσμός για τη δημιουργία 

του ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσμιου συστήματος αξιών. Οι αρχές του 

Ευαγγελίου, η απομάκρυνση από αυτές τις αρχές είναι απομάκρυνση από το 

Χριστό και αυτή η απομάκρυνση από το Χριστό αφορά όχι μόνο στις ελίτ των 

ευρωπαϊκών χωρών, αλλά αφορά και στη διανόηση των παραδοσιακών 

χριστιανικών χωρών, στη προτεσταντική και στη ρωμαιοκαθολική διανόηση. 

 Έτσι λοιπόν, η βασική αξία της ευρωπαϊκής ιδεολογίας βρίσκεται σε 

πλήρη αντίθεση προς την ελευθερία. Παραίτηση λοιπόν από την ελευθερία, 

στο όνομα της προστασίας από την τρομοκρατία. Κατίσχυση του 

καταναλωτισμού, κατίσχυση της καταναλωτικής απόλαυσης, παραίτηση από 

την αρχή της κυριαρχίας, στο όνομα της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. 

Ο φόβος της βίας, αυτός ο φόβος κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη. Ο κόσμος 

χάνει την πολυμορφία του, χάνει την αυθυπαρξία του, χάνει την ιδιαιτερότητά 

του. Έχουμε απώλεια των παραδοσιακών αξιών και αρετών, ο κόσμος 
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επιδιώκει αυτή τη στιγμή μόνο την υλική ανάπτυξη, την ικανοποίηση των 

παθών της εποχής. Ο κόσμος καθίσταται ολοένα και περισσότερο το θέατρο 

του παραλόγου, όπου το καλό και το κακό έχουν αλλάξει θέσεις μεταξύ τους. 

 Αρκεί να δούμε τους τίτλους των μεγάλων εφημερίδων και περιοδικών, 

να εξετάσουμε τους τίτλους των ταινιών που προβάλλονται στην τηλεόραση 

και τους κινηματογράφους και θα διαπιστώσουμε αυτά τα φαινόμενα. Σε μία 

σειρά από χώρες που αποκαλούν τους εαυτούς τους χριστιανικές χώρες, 

βλέπουμε τη νομιμοποίηση μεταξύ άλλων, των γάμων των ομοφυλοφίλων, 

βλέπουμε την νομιμοποίηση διαφόρων καινοφανών αιρέσεων, μεταξύ των 

οποίων και σατανιστικών οργανώσεων. 

 Έτσι λοιπόν, έχουμε τον κόσμο με το καθεστώς που επιβάλλανε οι 

ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, παράδειγμα του οποίου ήταν ο βομβαρδισμός της 

Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, παραβιάζεται η αρχή της 

κυριαρχίας, σε μία εποχή όπου οι πολιτισμένοι βάρβαροι επιδιώκουν να 

αναμορφώσουν τον κόσμο, με βάση τα δικά τους συμφέροντα. 

 Στα πλαίσια αυτών των σχεδίων, προσπαθούν να εντάξουν την 

Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, σε αντίθεση προς τη θέληση του πληθυσμού της. Αυτό 

γίνεται με στόχο την περικύκλωση της γειτονικής Ρωσίας και Λευκορωσίας, 

όχι όμως για την πραγματική ασφάλεια της Ουκρανίας. Φρονώ ότι πρόκειται 

για μία κυνική πλέον πολιτική. 

 Η ανθρωπότητα συνηθίζει πλέον στα φαινόμενα της δολοφονίας αθώων 

ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην καταδικάζονται πλέον αυτές οι περιπτώσεις. 

Ποιος συνταράσσεται σήμερα από τις καθημερινές ειδήσεις για την 

αιματοχυσία, την καθημερινή αιματοχυσία στο Ιράκ; Στο Ιράκ, όπου έχουμε 

την καταστροφή, το θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Ποιος ασχολείται με 

τον πόνο της Παλαιστίνης, με την τραγωδία της Κύπρου; Όχι, κανένας δεν 

ασχολείται μ’ αυτά, οι λαοί με παθητικότητα παρακολουθούν αυτά τα 

φαινόμενα. Θεωρούν ότι αυτά δεν μας αφορούν, ότι όλα αυτά θα μας 

προσπεράσουν, δεν θα μας αγγίξουν. 



 Αυτή η παθητική ενατένιση των φρικτών αυτών καταστάσεων, 

νομιμοποιεί την αδικία, την επιθετικότητα, την εκμετάλλευση, και όλα όσα 

συνδέονται με τα εν λόγω φαινόμενα. Σήμερα, είναι εφικτή πλέον η 

χειραγώγηση των πληθυσμών, των λαών του κόσμου, η κατεύθυνση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτό αγγίζει το 

καλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Και βεβαίως, τα λέω αυτά με ανησυχία για 

το μέλλον της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει λοιπόν ως εκ τούτου, όλοι να 

γνωρίζουμε τη πραγματική αλήθεια, περί της οποίας δεν γίνεται λόγος, ούτως 

ώστε να καταπολεμήσουμε το ψέμα, το ψεύδος που διαδίδουν τα ΜΜΕ, τα 

οποία χειραγωγούν την κοινή γνώμη των χωρών μας, στις κατευθύνσεις που 

αυτά τα μέσα επιθυμούν. 

 Το θέμα που συζητούμε σήμερα, είναι πράγματι εξαιρετικά επίκαιρο. 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εκπονήσουμε προτάσεις, συστάσεις, στα 

πλαίσια των αυθεντικών χριστιανικών ιδανικών, αξιών, ούτως ώστε να 

διατηρήσουμε τον πολιτισμό και τη ζωή στον κόσμο. Όσον αφορά το 

ψήφισμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που ασχολήθηκαν με την 

εκπόνηση του σχεδίου ψηφίσματος, ιδιαίτερα την Γραμματεία και την ηγεσία 

της Δ.Σ.Ο., σας ευχαριστώ για το ότι εγκαίρως μας δώσατε το σχέδιο του 

ψηφίσματος. Κατά την άποψή μου, συγκριτικά με τα ψηφίσματα που 

εξετάσαμε στο παρελθόν, πραγματικά το σχέδιο ψηφίσματος είναι στο πνεύμα 

των ιδανικών μας, εκφράζει τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής και διατυπώνει 

συγκεκριμένες προτάσεις, τάσεις, τόσο για την Δ.Σ.Ο. όσο και για το έργο του 

κάθε βουλευτή, στα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα, το λόγο τώρα έχει ο κ. 

Γεώργιος Βαρνάβα, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Και 

επειδή συμφωνήσαμε για τον χρόνο, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αύριο, αυτή 

είναι η τελευταία ομιλία για σήμερα. 

Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα ήθελα αρχικά εκ μέρους όλης της κυπριακής 

αντιπροσωπείας, να συγχαρώ τους νεοεκλεγέντες αξιωματούχους της 

Συνέλευσης και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, για την φιλοξενία της οποίας 
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τυγχάνουμε, και ιδιαίτερα στον νεοεκλεγέντα Γ.Γ. φίλο και βουλευτή, 

Αριστοτέλη Παυλίδη. 

 Η Δ.Σ.Ο. καλείται να προσεγγίσει ένα κρίσιμο πρόβλημα, που 

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, χωρίς όμως μετρήσιμες προδιαγραφές, 

και άρα, ούτε εγγυημένα αποτελέσματα. Είναι όμως, απόλυτα χειροπιαστά τα 

ζητήματα που εγείρονται. Η αδιαμφισβήτητη κρίση του παγκόσμιου αξιακού 

συστήματος, προκλήθηκε κυρίως από τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, που έφερε μεν το τέλος του ψυχρού πολέμου, όμως δημιούργησε 

ταυτόχρονα μία επικίνδυνη ανισορροπία, εδραιώνοντας μία εκ των πραγμάτων 

ανεξέλεγκτη υπερδύναμη. 

 Αποδεδειγμένα, εξέλιπαν οι κίνδυνοι ενός παγκόσμιου πολέμου, αλλά η 

ολοένα αυξανόμενη συχνότητα με την οποία αναφύονται τοπικές και 

περιφερειακές κρίσεις, προκαλούμενες κατά πρώτο λόγο από την ασυδοσία 

των ισχυρών, δεν μας εγγυάται ότι κάποια μέρα δεν θα γίνει ένα μοιραίο 

λάθος, που δεν θα ξεφύγει από τους οποιουσδήποτε ελέγχους που ακόμα 

διαθέτουμε ως παγκόσμια κοινότητα. Οι επεμβάσεις χωρίς τη σύμφωνο γνώμη 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ, έχουν ήδη 

αμαυρώσει την εικόνα της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της 

αποτελεσματικότητας του ΟΗΕ. 

 Οι επικλήσεις δήθεν sui generis περιπτώσεων για εφαρμογές λύσεων 

κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον ορισμένων διεθνών κύκλων, όπως για 

παράδειγμα στο Κόσσοβο, νομιμοποιούν τις νοοτροπίες των δύο μέτρων και 

δύο σταθμών. Και άρα, κονιορτοποιούν το κράτος δικαίου και το ίδιο το 

σύστημα αξιών και αρχών, που διέπει τις διεθνείς σχέσεις, μετά την 

καταστροφή που επέφερε ο Β′ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ως Κύπριοι, όπου το 

40% της πατρίδας μας, κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα, γνωρίζουμε 

πολύ καλά τι σημαίνει να υφίσταται κανείς το δίκαιο του ισχυρού. 

 Άλλο ένα πρόβλημα όμως, περιπλέκει τις προσπάθειες των φορέων, που 

στόχο έχουν την εδραίωση της ειρήνης, περιλαμβανομένης της Συνέλευσής 

μας. Είναι το πρόβλημα της χρησιμοποίησης από τους ισχυρούς της γης της 



θρησκείας, ως πηγής τριβών, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Η αναφορά 

θρησκευτικών διαφορών ως αιτιών για ένοπλες αναμετρήσεις, δυστυχώς, 

αποδίδει γι’ αυτούς που αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά αίτια της 

αστάθειας και της αναταραχής στον κόσμο. 

 Η φτώχεια, η αμάθεια, η ανισότητα, η καταπίεση και η σκλαβιά, είναι 

πίσω από κάθε εκδήλωση ακραίων συμπεριφορών και φανατισμού, και η 

προσφυγή σε βία και ένοπλη βία, δεν αποτελούν παρά κινήσεις αδιεξόδου και 

απελπισίας. Η ατιμωρησία της αυθαιρεσίας και η επιβράβευση της 

παρανομίας, είναι επίσης κάκιστα παραδείγματα στη διεθνή σκηνή, που 

ενθαρρύνουν την κλιμάκωση της κρίσης του αξιακού συστήματος και την 

απαξίωση της όποιας αντίδρασης από συνειδητοποιημένους και 

ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς στις χώρες τους, υπό μορφή ενός 

εσωτερικού ελέγχου, ή μιας πιο οργανωμένης διεθνούς κίνησης. 

 Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η απουσία μαζικών κινητοποιήσεων, ή οι 

αναιμικές και αναποτελεσματικές παρεμβάσεις ενδιαφέροντος και 

αλληλεγγύης, που διαπιστώνουμε παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις οθόνες 

μας, από την άνεση μιας πολυθρόνας. Η διάβρωση των συνειδήσεων δεν 

επισυνέβη εν μια νυκτί βέβαια. Η τελευταία 20ετία εδραίωσε την 

υποκουλτούρα της υπερκατανάλωσης, του μιμητισμού και της κοινωνίας της 

αφθονίας, με πρότυπα τη σαπουνόπερα και την επικράτηση του ισχυρότερου 

αρπακτικού. 

 Θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση και έχοντας επίγνωση των σύγχρονων 

πραγματικοτήτων, να εφαρμόσουμε προαιώνιες και πανανθρώπινες αξίες, 

συμπονώντας τον άνθρωπο και προσφέροντας λύσεις στα προβλήματά του και 

όχι διδάσκοντας από έδρας. Η Ορθοδοξία μπορεί, ως πλέγμα ζωντανής 

εφαρμογής της κατ’ εικόνα Θεού εξύψωσης του ανθρώπου, τόσο στην 

καθημερινή του ζωή, όσο και στην κοσμοθεώρησή του ως κύτταρο της 

κοινωνίας, να δώσει τις παραμέτρους που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής 

των αδικημένων και των πασχόντων. 

 Ως κοινοβουλευτικοί, έχουμε ισχυρότατα εργαλεία στο εσωτερικό των 

χωρών μας, για να διασφαλίσουμε ευνομούμενες κοινωνίες, απαλλαγμένες 
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διακρίσεων και ανισοτήτων. Στο διεθνές επίπεδο, οι κοινές μας παραδόσεις 

συνασπίζουν στον πόλεμο κατά της ανέχειας, της αδικίας και της παρανομίας. 

Η σταθερότητα και η ειρήνη μπορούν να διασφαλιστούν με το διάλογο και την 

αλληλοκατανόηση, που εμείς μπορούμε να καλλιεργήσουμε δια του 

παραδείγματος. Έχουμε τη χαρά να διαθέτουμε μέλη σε όλες τις γωνιές της 

υφηλίου και αυτό το γεγονός είναι σημαντικό, και μόνο από την ανταλλαγή 

εμπειριών και γνώσεων που διενεργείται στις συνόδους μας. 

 Αυτά πρέπει στη συνέχεια να φροντίζουμε να διαδίδονται ως μηνύματα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης, όπου δει και να μεταφράζονται σε έργα, αφού 

και η Ορθοδοξία είναι η διακονία του ανθρώπου προς δόξαν Θεού. Ορθοδοξία 

και ορθοπραξία, προς αναστύλωση της παγκόσμιας αξιακής μας υποδομής. 

 Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας για την εισήγησή του. 

Αξιότιμοι φίλοι, η δεύτερη συνάντησή μας φτάνει προς το τέλος της. Θα 

επιθυμούσα να κάνω μερικές ανακοινώσεις. 

 Πρώτη ανακοίνωση: Πολλές αντιπροσωπείες παρακαλούν να βγάλουμε 

μαζί μία φωτογραφία, σήμερα, αύριο, και σήμερα μπορούμε μόλις 

τελειώσουμε, να σταθούμε όλοι μαζί και να φωτογραφηθούμε μπροστά στο 

πανό αυτό, πίσω από το Προεδρείο μας. 

 Δεύτερη ανακοίνωση: θα φύγουμε από εδώ στις 19.30, μετά από μία 

ώρα. Θα υπάρχει ένα λεωφορείο, γι’ αυτό θα έχουμε μία ώρα να 

ξεκουραστούμε και στις 19:30 αναχωρούμε για την επίσημη τελετή Έναρξης 

και αύριο συνεχίζουμε τις εργασίες μας στις 10:00 το πρωί. Γι’ αυτό 

παρακαλούμε, όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να λάβουν το λόγο 

αύριο, εάν είναι έτοιμοι, να μας μεταφέρουν τις προτάσεις τους και σήμερα και 

αύριο, εάν επιθυμούν. Έχουμε μπροστά μας μία ενδιαφέρουσα βραδιά σήμερα. 

 Γι’ αυτό σας εύχομαι να περάσετε καλά, υπάρχει και ένας ενδιαφέρων 

ποδοσφαιρικός αγώνας βέβαια, όσοι λοιπόν είναι φίλαθλοι, θα δούμε τον β′ 

ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, θα προσπαθήσουμε. Σας 

ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, παρακαλώ ελάτε εδώ για τη φωτογράφηση. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 
 
 
Βυζαντινούς ψαλμούς θα αποδώσουν μέλη της χορωδίας Ρόδον το Αμάραντον, 

υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Παντελή Αναστασοπούλου. 

Ψαλμωδίες 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Από τις τόσες φορές που παρουσιάζω σε τέτοιες εκδηλώσεις, 

Σεβασμιώτατε, στο τέλος θα χάσει τη δουλειά του αυτός ο επίσημος 

παρουσιαστής των δημοσίων εκδηλώσεων της Αθήνας, τον ξέρετε ποιος είναι. 

 Σεβασμιώτατε, κύριε Αντινομάρχα, κύριε Δήμαρχε, Στρατηγέ, πατέρα 

Ιωάννη, εκπρόσωπε της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εκ μέρους του 

Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, του κ. Popov, 

και των μελών της Συνελεύσεως μας, της οποίας οι κατ’ αρχήν εργασίες 

άρχισαν σήμερα το πρωί στη Ρόδο, ευχαριστούμε εσάς που μας τιμάτε με την 

παρουσία σας. Είναι εξαιρετική η τιμή και μάλιστα, είναι και μεγάλη η χαρά 

μας, γιατί σ’ αυτόν τον συμβολικά ιδιαίτερο χώρο γίνεται η επίσημη έναρξη 

των εργασιών της 15ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 

 Ο χαρακτήρας της οργανώσεώς μας και η περίσταση, επιβάλλει 

Σεβασμιώτατε να αρχίσει η εκδήλωσή μας από εσάς, και παρακαλώ θερμώς να 

ανέβετε στο βήμα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, στην 

διοργάνωσή σας έχω την τιμή να εκπροσωπώ την αυτού Θειοτάτη 

Παναγιότητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος 

και απευθύνει σχετικό μήνυμα το οποίο θα αναγνώσω μετ’ ολίγον. 

 Σας καλωσορίζω λοιπόν εξ ονόματός του και εξ ονόματος της Ιεράς 

Μητροπόλεως Ρόδου, ευχόμενος επιτυχία στις εργασίες σας, καλή διαμονή 

στο νησί μας. Και την ευλογία του Θεού γενικότερα στη ζωή και στα έργα 

σας. Στη Ρόδο οι εργασίες σας γίνονται σε έναν χώρο ο οποίος έχει μία μακρά 

παράδοση όσον αφορά τη διορθόδοξη εργασία ή και την πανορθόδοξη. Και 



αφήνοντας τα παλαιά, έρχομαι στα νεότερα χρόνια, όπου στην πόλη μας, στο 

νησί μας γίνανε οι τρεις Πανορθόδοξες Διασκέψεις, οι οποίες άνοιξαν δρόμους 

για την Ορθοδοξία και έκαναν βαθιές τομές, άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους 

στην εκκλησιαστική ιστορία των νεοτέρων χρόνων. 

 Ο τίτλος της συνάξεως σας, της Συνελεύσεώς σας, είναι όσον αφορά 

την κρίση των αξιών. Πολλά λέγονται, πολλά εντοπίζονται, πολλά γράφονται, 

ο προβληματισμός είναι όλως ιδιαίτερος, όσον αφορά τις διαχρονικές αξίες της 

Ορθοδοξίας, της πίστεώς μας, αλλά σήμερα όλως ιδιαιτέρως, προβληματισμός 

τίθεται τελικά πώς θα τις υπηρετήσουμε και γι’ αυτή την υπηρεσία μας και 

διακονία μας χρειάζεται και η ενότητά μας. Η ενότητα που πρέπει να 

διαφυλάξουμε, πέρα από κάθε εθνοφυλετικό κριτήριο και πολιτικοποίηση των 

προσπαθειών της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας, γιατί η Εκκλησία μας 

τίθεται υπεράνω όλων αυτών, θέλουσα και μόνο να διακονήσει τον άνθρωπο 

και να προσφέρει τη μαρτυρία του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, σε έναν 

κόσμο ο οποίος γρήγορα μεταβάλλεται, αλλά όμως συνειδητοποιούμε μέρα με 

τη μέρα ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη των αξιών που η Εκκλησία μας και η 

Ορθοδοξία προβάλλει και διακηρύττει. 

 Με αυτά τα ολίγα θα ήθελα να χαιρετίσω τον καθένα από σας 

ξεχωριστά, να σας καλωσορίσω και πάλι στη Ρόδο και να τελειώσω με την 

ανάγνωση του γράμματος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του 

Οικουμενικού μας Πατριάρχου. 

 «Τοις Εντιμοτάτοις κ. κ. Σεργίω Ποπώφ, Προέδρω και Αριστοτέλη 

Παυλίδη, Γενικώ Γραμματεί της Δ.Σ.Ο., τέκνοις της ημών Μετριότητος εν 

Κυρίω αγαπητοίς, χάριν και ειρήνην παρά Θεού. 

 Η Ορθοδοξία κρατεί αναλλοίωτον την παραδοθείσαν υπό του Κυρίου, 

των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων αλήθειαν της πίστεως, αι δε εξ αυτής 

εκπηγάσασαι αξίαι, είναι διαχρονικαί, καθ ότι βιωματικαί, αποσκοπούσαι εις 

τον αγιασμόν του ανθρώπου. Την πίστιν ταύτην μετέδωκεν ιεραποστολικώς η 

καθ’ υμάς Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία εν Ευρώπη, εις 

ποικιλώνυμα έθνη αποκρούουσα εξ αρχής παν φαινόμενον εθνοφυλετισμού. Εν 

δε τη πνευματική, κανονική και ιστορική αυτής ευθύνη, επαγρυπνεί και μεριμνά 
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δια την ενότητα πάντων των ορθοδόξων, ου μην αλλά και εν διαλόγω αγάπης 

συνεργάζεται μετά πάντων δια το καλόν της ανθρωπότητος εν γένει και αυτού έτι 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Πας ορθόδοξος χριστιανός, ορθοπρακτών εν εκκλησιαστικώ φρονήματι, 

πρωτίστως φυλλάσσει την εν τη ενότητι της πίστεως αγάπην και επιδιώκει την 

συνεργασίαν, ης οι καρποί βραχυπροθέσμως ή μακροπροθέσμως γίνονται 

ορατοί. Ούτω πως, τίθενται αρραγή θεμέλια δι’ ευρυτέραν και αποδοτικωτέραν 

συνεργασίαν εν ταις διαφόρως κατά τόπους εξελισσομέναις συνθήκαις. 

 Η οικουμενικότης της Ορθοδοξίας είναι αυτονόητος, ουχί μόνον ως προς 

τον σωτηριολογικόν αυτής πρώτον και κύριον σκοπόν, αλλά και ως προς την 

παρεχομένην βοήθειαν δι’ αποτελεσματικάς λύσεις μεγάλων προβλημάτων, επ’ 

ωφελεία των λαών, και δέεται αύτη του Κυρίου, όπως χορηγεί πάσι τα εγκόσμια 

και υπερκόσμια αγαθά Αυτού. 

 Η εκασταχού Πολιτεία έχει εν τω Κοινοβουλίω αυτής και μέλη 

εμφορούμενα υπό των ιερών αξιών της Ορθοδοξίας. Ταύτα δύνανται ίνα 

προσφέρωσι ανεκτιμήτους υπηρεσίας και εις την τοπικήν κοινωνίαν, αλλά και 

εις την οικουμένην πάσαν. 

 Η εν Ρόδω πραγματοποιουμένη 15η Γενική Συνέλευσις της 

Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, ήτις έχει και επετειακόν 

χαρακτήρα, παρέχει την ευκαιρίαν αξιολογήσεως του άχρι τούδε επιτελεσθέντος 

έργου και προγραμματισμού νέου, εν τη ταχυτάτη ροή των συγχρόνων εξελίξεων. 

Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, χαίρουσα δια την επί το αυτό σύναξιν 

υμών, γνωρίζει υμίν ότι την ημετέραν Μετριότητα και αυτήν θέλει εκπροσωπήσει 

ο Ιερώτατος και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Μητροπολίτης Ρόδου κ. 

Κύριλλος, επευλογεί την συνάντησίν σας και ένα έκαστον εξ υμών, επικαλουμένη 

τον άνωθεν φωτισμόν και εύχεται δια την ευόδωσιν των εργασιών της 

Συνελεύσεως. Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, Διάπυρος προς Θεόν 

ευχέτης πάντων υμών». 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Παρακαλείται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Sergei Popov, μέλος 

της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, να ανέβει στο βήμα. 



S. POPOV: Σεβασμιώτατε, αξιότιμε κ. Δήμαρχε, αξιότιμοι κ.κ. βουλευτές, 

μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, κυρίες και κύριοι. 

Επιτρέψτε μου εκ μέρους της ηγεσίας, που εκλέχτηκε σήμερα στη 

Συνέλευση μας, να σας χαιρετίσω θερμά στα πλαίσια της επίσημης τελετής 

έναρξης της 15ης Γενικής μας Συνέλευσης. Συμβολικά, η επετειακή μας 

ολομέλεια διεξάγεται σ’ αυτό το ευλογημένο νησί – τη Ρόδο και είμαστε διπλά 

ευγνώμονες στην Ελληνική πλευρά για τη φιλοξενία, για τη δυνατότητα να 

συναντηθούμε εδώ, εκπρόσωποι πολλών κρατών του κόσμου, στην Ελληνική 

επικράτεια, σ’ ένα νησί, πλούσιο με ένδοξες ιστορικές παραδόσεις και πρώτα 

απ’ όλα, ορθόδοξες. Θα ήθελα, Σεβασμιώτατε, να σας ευχαριστήσω θερμά για 

τα καλά σας λόγια για τη Συνέλευσή μας και να σας παρακαλέσω να 

μεταφέρετε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Παναγιώτατο Οικουμενικό 

Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το χαιρετιστήριο μήνυμά του. 

Πολλά από τα θέματα, που ακούστηκαν στο μήνυμά του, συμπίπτουν 

με τα θέματα συζήτησης που ξεκίνησαν σήμερα στη συνέλευση. Πράγματι, 

έχουμε θέσει τα πιο οξεία θέματα, που απασχολούν όλους τους Ορθόδοξους 

κατοίκους του πλανήτη μας. Εμείς, οι βουλευτές, όντας εκπρόσωποι των λαών 

μας, ανησυχούμε διπλά και με λυπούμεθα που συζητάμε για τη κρίση, την 

οποία αντιμετωπίζει ο πολιτισμός μας. Μιλάμε για την ανάγκη να 

συμμετέχουμε στην επίλυση των προβλημάτων, που έχουν τεθεί προς την 

επίλυσή μας και πρέπει να επιτύχουμε ώστε να ακουστεί η φωνή των 

Ορθοδόξων βουλευτών, ώστε οι θέσεις, που μπορούσαμε να εκφράσουμε 

αλληλέγγυα, να συμπίπτουν με άλλες φωνές που ακούγονται, αλλά εμείς 

μιλάμε εκ μέρους της δικής μας οργάνωσης. Έχουν συμπληρωθεί 15 χρόνια 

από την ημέρα ιδρύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, η 

οποία έχει διανύσει μεγάλο και ένδοξο δρόμο, όμως εμείς θεωρούμε ότι έχουν 

γίνει μόνο τα πρώτα βήματα, έχουμε διανύσει μόνο το πρώτο στάδιο της 

διαμόρφωσης της οργάνωσής μας. Ίσως, έχει νόημα να μιλάμε σήμερα για το 

ότι έχουμε μπροστά μας πιο σοβαρά προβλήματα και θα ήθελα σήμερα, επί τη 

ευκαιρία, να συγχαρώ τα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ορθοδοξίας που εκλέξαμε στα όργανα της Συνέλευσής μας. Θα ήθελα εκ 
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βάθους καρδίας να μεταφέρω ευχές στην ηγεσία της Βουλής των Ελλήνων. 

Επειδή γνωρίζω, ότι χάρη στις προσπάθειές τους πραγματοποιείται η σημερινή 

μας συνάντηση. Προς τη Συνέλευσή μας έχουν αποστείλει επιστολές από 

πολλούς Προέδρους Κοινοβουλίων, Πατριάρχες, Μητροπολίτες. Θεωρώ, ότι 

σήμερα, εδώ εμείς θα ακούσουμε μέρος εισηγήσεων και το υπόλοιπο αύριο, 

όμως χωρίς αμφιβολία, το επίσημο ύφος που δόθηκε σήμερα στη συνάντησή 

μας, μας υποχρεώνει. 

Πολλοί από τους συναδέλφους επισκέπτονται πρώτη φορά τη Ρόδο και 

ήθελαν και προσπάθησαν πολύ για να έρθουν εδώ, επειδή είχαν ακούσει για 

την ένδοξη ιστορία της Ρόδου. Υπάρχει μια ρωσική παροιμία: καλύτερα να 

δεις μια φορά, παρά να ακούσεις επτά φορές». Γι’ αυτό το λόγο, 

αναμφισβήτητα, για εκείνους που είναι πρώτη φορά στη Ρόδο, είναι μεγάλο 

γεγονός και πολύ συμβολικό που μαζευτήκαμε εδώ. Η γη της Ρόδου 

προσελκύει πολλούς σκεπτόμενους ανθρώπους του πλανήτη, επειδή εδώ 

υπάρχει μια ανεξίτηλη πηγή σοφίας, Ελληνικής σοφίας, πολλών αιώνων και 

σοφίας πολλών χιλιετιών και δεν είναι σύμπτωση που εδώ και μερικά χρόνια, 

τα διορθόδοξα συνέδρια, διορθόδοξα φόρουμ πολιτισμών, διεξάγονται εδώ. 

Σήμερα μαζευτήκαμε εμείς. Οι Ορθόδοξες παραδόσεις μας είναι ζωντανές. 

Εμείς είμαστε μερικοί απ’ αυτούς τους λίγους που ξεχωρίζουν χάρη στις 

ηθικές μας αρχές, αρχές της Ορθοδοξίας, εκείνης της βασικής αξίας, η οποία 

είναι το σημαντικότερο που έχουμε. Σήμερα μπορούμε να κοιτάμε ήσυχοι και 

ασφαλείς στο μέλλον και να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τα 

υπάρχοντα προβλήματα με κοινές προσπάθειες. Άλλη μια φορά σας 

ευχαριστώ, για το γεγονός που μπορέσατε να έρθετε στην Συνέλευσή μας και 

θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία στις εργασίες και αλησμόνητες 

εντυπώσεις από τη Ρόδο, καλή διάθεση και υγεία. Ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς κ. Πρόεδρε, για τα ευγενικά σας 

λόγια και τις παραινέσεις. Θα παρακαλέσω τον καθηγητή κ. V. Alexeev να 

έρθει στο βήμα, να απευθύνει χαιρετισμό και παραλλήλως να αναγνώσει το 

μήνυμα της Αυτού Μακαριότητας του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των 



Ρωσιών, κ.κ. Αλεξίου Β′. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κ. Alexeev είναι 

σύμβουλος, παραλλήλως, της Συνελεύσεώς μας, όπως είναι και ο καθήμενος 

μεταξύ των υπολοίπων συνέδρων, κ. Μυγδάλης. 

V. ALEXEEV: Σεβασμιώτατε, αγαπητέ Δέσποτα Μητροπολίτη Κύριλλε. 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της 

τοπικής διοίκησης της Ρόδου - σημαντικού τόπου της σύγχρονης Ελλάδας. 

Οι δυο ομιλητές που ομίλησαν πριν από μένα απ’ αυτό το υψηλό βήμα, 

καθόρισαν με ακρίβεια το κύριο νόημα της συζήτησης, η οποία σήμερα 

αναπτύχθηκε πολύ καρποφόρα στη συνέλευσή μας. Υπογραμμίστηκε δε, ότι η 

κρίση άγγιξε πολλά σημεία ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, και σημειώθηκε 

μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα, ακόμη και εάν η κρίση αυτή μεταφερθεί 

και στον τομέα των ενεργειακών φορέων, στον τομέα έλλειψης και 

ανεπάρκειας του πόσιμου νερού, τροφίμων, στο μεταξύ η κρίση αυτή δεν 

μπορεί να σημαίνει το τέλος της ανθρωπότητας, επειδή η καταστροφή και το 

τέλος της ανθρωπότητας, η Ημέρα της Κρίσης θα έλθει, όταν η ανθρωπότητα 

χάσει πλέον το νόημα της ύπαρξης, όταν χάσει την αναζωογονητική επαφή με 

τον Θεό. Αυτή η σκέψη συμπεριλαμβάνεται και στο μήνυμα του μεγαλύτερου 

λίκνου της πνευματικής μας ζωής, Επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας και άνθρωπο υψηλού κύρους για όλη την Παγκόσμια Ορθόδοξη 

κοινότητα, της Αυτού Μακαριότητας του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των 

Ρωσιών κ.κ. Αλεξίου Β′, ο οποίος μου έκανε εξαιρετική τιμή να αναγνώσω το 

Μήνυμά του εδώ, σ’ αυτό το θαυμάσιο τόπο, κάτι που θα πραγματοποιήσω με 

μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. 

«Προς τους συμμετέχοντες της 15ης συνδιάσκεψης της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) «Η κρίση του 

παγκοσμίου αξιακού συστήματος ως πρόκληση για την Χριστιανική Ορθοδοξία» 

(Ρόδος, 26 Ιουνίου 2008). 

 Αξιότιμοι συμμετέχοντες της συνδιάσκεψης! Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα 

να χαιρετίσω όλους εσάς, που έχετε συνέλθει για να συμμετάσχετε στις εργασίες 

της 15  ετήσιας συνδιάσκεψης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ης
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Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), - βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων, δημόσιους 

παράγοντες, επιστήμονες και δημοσιογράφους των χωρών της Ανατολικής 

Ορθόδοξης παράδοσης.  

 Είναι ευχάριστο, ότι η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας 

(Δ.Σ.Ο.), που συνέρχεται στο νησί της Ρόδου, στο ιστορικό τόπο των 

αποστολικών ανδραγαθημάτων, θα αναζητά απαντήσεις στις σύγχρονες 

προκλήσεις της Χριστιανικής κοσμοαντίληψης και του διδάγματος για τη 

σωτηρία, χωρίς του οποίου είναι αδύνατον η ηθική αναγέννηση του ανθρώπου. 

 Η κρίση των ηθικών αρχών της κοινωνίας και οι επίμονες προσπάθειες 

να αρνηθούμε το χριστιανικό περιεχόμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

προβοκάρουν την αύξηση υπερκαταναλωτικής προσέγγισης της ζωής. Έτσι 

διαμορφώνεται όλο το οικονομικό περιβάλλον, που προσανατολίζεται προς το 

ανήθικο κυνήγι του εμπλουτισμού και της κερδοσκοπίας, καλλιεργώντας χαμηλά 

ηθικά πρότυπα. 

 Η συνδιάσκεψή σας, που διεξάγεται στην ευαγγελική γη, όπου ο 

χριστιανισμός εμφάνισε την ανωτερότητα της πνευματικής της δύναμης και 

ομορφιάς σε σχέση με το παγανισμό, καλείται να εξετάσει πολύπλευρα τη 

σημασία της σύγχρονης πρόκλησης στην Ορθοδοξία, με σκοπό τη διαμόρφωση 

συστήματος δράσεων των κοινοβουλίων που εκπροσωπείτε, για την υποστήριξη 

των παραδοσιακών αξιών και για την απόδειξη με επιχειρήματα της  

θεμελιώδους σημασίας της χριστιανικής πνευματικότητας για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της ανθρωπότητας στο πλαίσιο οικοδόμησης των δίκαιων κοινωνικών 

και δικαϊκών θεμελίων της κρατικής και διεθνούς οργάνωσης. Τέτοιου είδους 

μεγάλα και σημαντικά ζητήματα απαιτούν πραγματική χριστιανική ενότητα των 

Ορθοδόξων λαών και των εκπροσώπων τους για την ενεργοποίηση της επιρροής 

τους στον κόσμο. 

 Εκφράζω την ελπίδα, ότι οι εργασίες της συνδιάσκεψής σας θα 

συμβάλλουν στον καθορισμό των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών των 

δραστηριοτήτων των κοινοβουλίων, που εκπροσωπείτε, θα συνδράμει στην 

δημιουργία εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, που βοηθούν τη δημιουργία 



των πνευματικών-ηθικών αγαθών στη σύγχρονη κοινωνία και την ενδυνάμωση 

των ορθοδόξων λαών.  

 Συγχαίρω το κοινοβουλευτικό σας κίνημα υψηλού κύρους και επιρροής 

με 15-ετές ιωβηλαίο, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας που έχει σκοπό 

την ενδυνάμωση της πνευματικής ενότητας των Ορθοδόξων λαών και εύχομαι 

να έχετε την ευλογημένη βοήθεια του Κυρίου στο έργο σας. Ο Πατριάρχης 

Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Αλέξιος Β′. 

Μεταφέρω το χαιρετιστήριο αυτό μήνυμα στο Προεδρείο.

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Alexeev, και για την έκφραση 

των προσωπικών του απόψεων, αλλά και διότι παρέδωσε στο Προεδρείο το 

μήνυμα που ήδη ανεγνώσθη, του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. κ. Αλεξίου. 

 Από τους επί χρόνια στυλοβάτες αυτής της κατά την κρίση μου 

ιδιαιτέρας προσπαθείας, είναι ο παλιός μας συνάδελφος στο Κοινοβούλιο, 

διατελέσας Υπουργός, επικεφαλής κομματικού πολιτικού σχηματισμού κατά 

τας τελευταίας εκλογάς, ο κ. Στέλιος Παπαθεμελής. Ο κ. Παπαθεμελής είχε 

ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της Συνελεύσεώς μας και πέραν των 

όσων το πρωί συζητήσαμε, τον παρακαλώ να λάβει τον λόγο, προκειμένου να 

αναπτύξει τις απόψεις του επί του θέματος, που αποτέλεσε και το επίκεντρο 

της σημερινής μας συναντήσεως. 

Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, λοιπές αρχές και 

εξουσίες, κύριε Πρόεδρε της Δ.Σ.Ο., αξιότιμα μέλη αυτής της Συνέλευσης, 

κυρίες και κύριοι, αυτή η Οργάνωση εδώ και 15 χρόνια αφότου ιδρύθηκε, 

καταθέτει μία μαρτυρία ελπίδας στον κόσμο, ελπίδας που εκπορεύεται από το 

μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Ο μακαριστός Γεώργιος Φλορόφσκι, ίσως 

ο σημαντικότερος Ορθόδοξος θεολόγος για τον 20ο αιώνα, είχε επισημάνει ήδη 

από πολλά χρόνια, σε βαρυσήμαντο έργο του τα εξής, σε ότι αφορά στο θέμα 

του πολιτισμού: ο κόσμος μας βρίσκεται σε κατεύθυνση οπισθοχώρησης από 

τον Χριστιανισμό. Οι πολιτισμοί διαλύονται όταν δεν διαθέτουν ελατήρια που 

να εμπνέουν και πεποιθήσεις που να δεσπόζουν. 

 Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μία 

μαζική έξοδο από τις παραδοσιακές ομολογίες. Μία μαζική έξοδο η οποία 
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συντελείται χωρίς διωγμούς, χωρίς βίαιες αλλαξοπιστίες, ο ελληνικός τόπος 

στη διάρκεια της μακράς δουλείας του στους Οθωμανούς, υπέστη τέτοιου 

είδους βίαιους εξισλαμισμούς. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πουθενά, και 

ωστόσο υπάρχει αυτή η μαζική έξοδος. 

 Μία Γαλλίδα καθηγήτρια, η Ντανιέλ Ερβέ Λεζέ, σε βιβλίο της που 

πρόσφατα κυκλοφόρησε, υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση το φαινόμενο το 

οποίο ονομάζει πολιτισμική αποσάρκωση του Χριστιανισμού. Επισημαίνει δε 

ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αποβάλλει σε μέγιστο βαθμό το στερητικό 

σύνδρομο, δεν φοβούνται ότι θα πεινάσουν. (Προφανώς, το βιβλίο είχε γραφεί 

πριν ενσκήψει η νέα φτώχεια, όπου οι άνθρωποι και στις πλούσιες χώρες 

αρχίζουν να πεινούν, τα κοινωνικά μεσοστρώματα το αισθάνονται πολύ 

έντονα αυτό, πολύ δε περισσότερο οι φτωχότερες κοινωνικές τάξεις). 

 Σημαίνει επίσης, ότι δεν φοβούνται ούτε προβληματίζονται για τον 

θάνατο. Θυμάμαι πάντα μία κάπως χιουμοριστική έκφραση του Λαρός-Φουκό, 

«δεν φοβάμαι το θάνατο, αλλά δεν θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί όταν έρθει». 

Ούτε αυτό το λένε σήμερα. 

 Τέλος, η επισήμανση της Λεζέ είναι: Ο γάμος και η οικογένεια 

βρίσκονται σε μία δραματική κρίση. Βρίσκονται σε μία δραματική κρίση, η 

οποία ουσιαστικά έχει μεταβάλει τη σχέση του γάμου σε ανακλητή, ανά πάσα 

στιγμή, προσωπική σχέση. Παριστάμεθα μάρτυρες αυτών των γεγονότων και 

σ’ αυτή την πατρίδα, η οποία δεν ήταν ευάλωτη στο παρελθόν σε τέτοιου 

είδους νεωτερισμούς. Άλλωστε, προ εβδομάδων σε ένα πανέμορφο νησί του 

Δωδεκανησιακού συγκροτήματος, στην Τήλο, έγινε και ο πρώτος γάμος 

ομοφυλοφίλων. Δεν γνωρίζω αν ο προοδευτικός Δήμαρχος του νησιού αυτού, 

αν εμφανιστεί αύριο ένας άνθρωπος, συνοδευόμενος ή συνοδεύοντας ένα ζώο, 

εάν θα κάνει αυτό το γάμο, διότι όπως λένε κάποιοι κύριοι και κυρίες, είναι 

και η κτηνοβασία, ένα από τα φυσικά φαινόμενα. Συγνώμη γι’ αυτό που είπα. 

 Η Ευρώπη είναι η πιο εκκοσμικευμένη, ίσως, ήπειρος, παρά ταύτα 

όμως, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μηνύματα πιο ελπιδοφόρα από τις 

διαπιστώσεις της κας Λεζέ. Ένα μήνυμα που είχε βγει από την Ε.Ε προ 



καιρού, επεσήμανε ότι δημόσια ζωή χωρίς θρησκείες, είναι αδιανόητη. Η 

παγκοσμιοποίηση, να το πω, δεν είναι ούτε ατύχημα, ούτε μοιραία. Είναι μία 

εν δυνάμει βαρβαρότητα, η οποία πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο, πρέπει να 

εκπολιτιστεί και για να εκπολιτιστεί χρειάζονται αγώνες ωσάν αυτούς τους 

οποίους επαγγέλλεται η Δ.Σ.Ο. 

 Οι άνθρωποι στο βάθος, ποθούν μία διάσταση υπερβατική, την ποθούν 

πολλοί, την βιώνουν λιγότεροι. Η ελπίδα που βγαίνει από το μήνυμα της 

Ανάστασης, ο Αριστοτέλης προ Χριστού την έλεγε «Ελπίς εγρηγορότος 

ενύπνιο», το όνειρο του ξυπνητού. Και ο πολύς Ηράκλειτος ο Εφέσιος, 

επεσήμανε ότι αν δεν ελπίσουμε στο ανέλπιστο, δεν θα το γνωρίσουμε ποτέ.  

 Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, είναι ένας άνθρωπος που ελπίζει. 

Σημείωσα με ιδιαίτερη προσοχή δύο αποσπάσματα από την ομιλία του 

Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, προ μηνών, στον Άγιο Ιωάννη του 

Λατερανό, κατά την απονομή σε εκείνον μιας διακρίσεως που απονέμει η 

Καθολική Εκκλησία στον εκάστοτε Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

Έλεγε, μεταξύ άλλων, ο Νικολά Σαρκοζί: Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 

στην πίστη και την απιστία, δεν βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς και στους 

απίστους. Γιατί στην πραγματικότητα διατρέχει καθέναν από μας. και αυτός 

που διαβεβαιώνει ότι δεν πιστεύει, δεν μπορεί εν τούτοις να υποστηρίξει ότι 

δεν διερωτάται εντός του για τα θεμελιώδη ερωτήματα της ζωής. 

 Το πνευματικό γεγονός είναι η τάση που εκ φύσεως έχει ο άνθρωπος, 

να ζητεί την υπερβατικότητα. Το θρησκευτικό γεγονός είναι η απάντηση των 

πιστών, σ’ αυτόν τον θεμελιώδη πόθο που υφίσταται, αφ’ ότου ο άνθρωπος 

απέκτησε συνείδηση του πεπρωμένου του. Τέλος, στο ζήτημα της μετάδοσης 

των αξιών της ζωής, για την κρίση των οποίων γίνεται η συζήτηση στα 

πλαίσια της φετινής διάσκεψης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ορθοδοξίας, το ζήτημα της μετάδοσης των αξιών και η διδασκαλία της 

διαφοράς μεταξύ καλού και κακού, εύστοχα κατά τον Σαρκοζί λέει ότι ο 

δάσκαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να υποκαταστήσει τον εφημέριο. Παρ’ όλο 

που είναι σημαντικό να προσεγγίσει το θέμα, γιατί θα του λείπει πάντοτε το 
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θεμελιώδες στοιχείο της θυσίας της ζωής και της αφιέρωσης στην οποία έχει 

οδηγηθεί ο εφημέριος. 

 Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το οποίο αποτελεί κενό, έλλειμμα αλλά και 

αίτημα αυτής της εποχής που διανύουμε, θα πρέπει να το αποδώσει κανείς με 

την ανάγκη του παραδείγματος. Στο σοφό Γεροντικό, δηλαδή τα αποφθέγματα 

των γερόντων της ερήμου, ο αββάς Ιωάννης ευρίσκεται περί την τελευτήν του 

βίου του και οι μοναχοί του ζητούν έναν λόγο παρηγορίας. Και απαντά ο 

αββάς: «Ουδέποτε εποίησα το ίδιον θέλημα», δεν έκανα ποτέ το δικό μου 

θέλημα, έκανα δηλαδή το θέλημα του Θεού. «Ουδέ τινά εδίδαξα όπερ 

πρότερον ουκ εποίησα», και ποτέ δεν δίδαξα σε κάποιον, κάτι που 

προηγουμένως δεν το έκανα πράξη ο ίδιος. 

 Και ο Κύριος κατά τις Πράξεις των Αποστόλων «ήρξατο ποιειν τε και 

διδάσκειν», πρώτα ποιείν και έπειτα διδάσκειν. Αυτό το ποίημα, αυτή την 

ποίηση των έργων της ζωής, την εύχομαι στα μέλη της Δ.Σ.Ο. να την κάνουν 

πράξη ζωής τους. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.  

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Θα αποφύγω τα συγχαρητήρια στον κ. Παπαθεμελή, τον 

μέχρι προ ολίγου καιρού Γ.Γ. της Συνελεύσεώς μας. Αλλά θα του πω ότι 

ευχαριστώ, γιατί για μία ακόμη φορά μετέδωσε πνεύμα και αντίληψη 

ενδεδυμένα με χριστιανοσύνη, προσφορά και υπόδειξη. Πράττετε και έπειτα 

διδάσκετε. 

 Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε την τυπική αυτή εκδήλωση, θα 

παρακαλούσα τους φιλοξενούντας την Γ.Σ. μας, εδώ στη Ρόδο, τον 

Αντινομάρχη κ. Φώτη Χατζηδιάκο, να πάρει το λόγο, και μετέπειτα τον 

Δήμαρχο της Ρόδου, τον κ. Χατζή Χατζηευθυμίου. Παρακαλώ κ. Χατζηδιάκο. 

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ (Αντινομάρχης Δωδεκανήσου): Σεβασμιώτατε 

Μητροπολίτη Ρόδου, αξιότιμε κ. Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές 

– μέλη της Δ.Σ.Ο., κύριε Δήμαρχε, Στρατηγέ, κυρίες και κύριοι. 

 Εκ μέρους του Νομάρχη Δωδεκανήσου, αλλά και του συνόλου του 

Δωδεκανησιακού λαού, σας καλωσορίζουμε στα Δωδεκάνησα και 

ταυτόχρονα, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας που επιλέξατε την 



πρωτεύουσα του νομού, τη Ρόδο, για τις εργασίες της 15ης Συνέλευσης της 

Δ.Σ.Ο. Η Ρόδος αλλά και τα γύρω νησιά της Δωδεκανήσου, είναι άρρηκτα 

δεμένα με τις αξίες και τους κανόνες της Ορθοδοξίας, απ’ όταν θεία εμπνεύσει 

τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τον οδήγησαν στο λιμανάκι της Λίνδου. 

Έκτοτε, και παρ’ ό,τι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, όπως 

λέγεται, αλλά και σε μία ευαίσθητη γεωγραφικά περιοχή, υπό την καθοδήγηση 

του σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο διάβα των αιώνων παραμένουμε 

προσηλωμένοι στους κανόνες της Ορθοδοξίας. 

 Έτσι και σήμερα, αν και η Ρόδος θεωρείται ότι είναι ενδεχόμενα η πιο 

πολυπολιτισμική πόλη της Ευρώπης, που φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατομμύρια 

επισκέπτες διαφόρων δοξασιών και αντιλήψεων, οι αυτόχθονες, οι κάτοικοι 

των Δωδεκανήσων, παραμένουν πιστοί στους κανόνες της Ορθοδοξίας, με τα 

όποια έκτροπα επεσήμανε ο κ. Υπουργός, τα πρόσφατα, η πλειοψηφία όμως 

παραμένει και πάλι πιστή, πάλι υπό την καθοδήγηση της Ιεράς Μητρόπολης 

της Ρόδου. 

 Γι’ αυτούς τους λόγους, επισημαίνω ότι η εδώ παρουσία σας και η 

επιλογή της Ρόδου να γίνει η 15η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο., ενισχύει 

περισσότερο την πίστη μας στους κανόνες της Ορθοδοξίας, σε συνδυασμό με 

το ότι βρισκόμαστε σε μία χρονική περίοδο, που οι αξίες περνούν μία κρίση, 

αμφισβητούνται. Γι’ αυτό, κλείνοντας μ’ αυτά τα λόγια, ειλικρινά, για μία 

ακόμη φορά, θέλω να σας ευχαριστήσω, κ. Γενικέ Γραμματέα, κ. Παυλίδη, 

που επιλέξατε την πόλη μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της 

Συνέλευσης, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε, πιστεύω είναι πάνδημη αυτή η 

ευχή, η επιθυμία, η ελπίδα να γίνει η Ρόδος η μόνιμη έδρα της σύγκλησης της 

Δ.Σ.Ο. Εμείς θα σας περιμένουμε και την επόμενη και κάθε επόμενη Γ.Σ. 

 Κύριε Πρόεδρε, εντελώς συμβολικά, εκ μέρους της Νομαρχίας, προς το 

πρόσωπό σας, θα σας παραδώσω ένα λεύκωμα με τις ομορφιές των 

Δωδεκανήσων, αλλά ταυτόχρονα δίνω και την υπόσχεση, ότι το επόμενο 

λεύκωμα για όλα τα μέλη της Δ.Σ.Ο., αυτό που θα ετοιμάσει η Νομαρχία 

Δωδεκανήσου, είναι το λεύκωμα με τους βυζαντινούς ναούς, όλους τους ναούς 

που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα. Ευχαριστώ πολύ. 
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 Με προέτρεψε ο κ. Υπουργός, να δηλώσω ότι η πάνινη σακούλα είναι 

στην προσπάθεια που κάνει η Νομαρχία για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Και ας θεωρηθεί ταπεινή και φτωχή, έχει τη σημασία της. 

Ευχαριστώ και πάλι. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Παρακαλώ το Δήμαρχο Ροδίων, τον κ. Χατζή 

Χατζηευθυμίου, να πάρει το λόγο. 

Χ. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ (Δήμαρχος Ροδίων): Σεβασμιώτατε, π. Ιωάννη, 

κύριε Πρόεδρε της Δ.Σ.Ο., κύριε Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., κυρίες και 

κύριοι Βουλευτές, Στρατηγέ, κύριε Αντινομάρχα, κυρίες και κύριοι. 

 Εκ μέρους του Ροδιακού λαού σας καλωσορίζω στη Ρόδο και σας 

ευχαριστώ θερμά γιατί την επιλέξατε για την διεξαγωγή της Συνέλευσής σας. 

Σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη τιμή, εκτίμηση και σεβασμό. Στα πρόσωπά 

σας τιμούμε και εκτιμούμε τον καθένα χωριστά, αλλά και το έργο που 

επιτελείτε, μέσα από τη Δ.Σ.Ο. Ταυτόχρονα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι 

στα Κοινοβούλια των χωρών σας. Προσωπικά, εκφράζω και συγκίνηση, γιατί 

όλοι σας, διακεκριμένοι πολιτικοί, αφιερώνετε και καταβάλλετε προσπάθειες 

για την αναζήτηση λύσεων σε διεθνή θέματα, μέσα από τις αρχές και τις 

διδαχές της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

 Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Ορθοδοξία ως ανεξάντλητη δεξαμενή 

των πλέον υψηλών ιδεωδών, αποτελεί τη ζωντανή ελπίδα για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που καθημερινά γεννά η κρίση του 

παγκόσμιου συστήματος αξιών. Από αυτή την δεξαμενή, μπορεί το όποιο 

πολιτικό σύστημα να αντλήσει όλα τα αντίδοτα που απαιτούνται για την 

επαναφορά της ζωής και του ανθρώπινου γένους στον ορθό δρόμο, μαζί με την 

οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο για τις επόμενες γενιές. Η Ορθοδοξία 

διδάσκει την αγάπη, την ειρήνη, το δίκαιο, την αδελφοσύνη, τον 

αλληλοσεβασμό. Μας παροτρύνει να νοιαζόμαστε για τον πλησίον, να μη 

βιαιοπραγούμε, να μην υποκύπτουμε στους πειρασμούς που οδηγούν στην 

αποσάθρωση της κοινωνίας. 



 Εκλεκτοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα ο 

κόσμος μας βρίσκεται στη δίνη τεράστιων προβλημάτων, αντιμέτωπος με τις 

νέες δοκιμασίες. Την ίδια όμως στιγμή, σε πρακτικό επίπεδο, δεν κάνουμε όσα 

πρέπει για την αντιμετώπισή τους, γι’ αυτό και είναι ελπιδοφόρο και 

παρήγορο, ότι η Δ.Σ.Ο. επέλεξε να συζητήσει στη Ρόδο την κρίση του 

παγκόσμιου συστήματος αξιών. 

 Η Ρόδος, σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκευτικών δογμάτων εδώ 

και πολλούς αιώνες, διαθέτει στα σπλάχνα της πλούσια αποθέματα εμπειριών, 

ικανών να ενισχύσουν τις ευγενείς προσπάθειές σας. Ο ακάματος Απόστολος 

των Εθνών Παύλος, περνώντας από τη Ρόδο, άφησε πίσω του καλή σπορά. Η 

φετινή χρονιά, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του, μας δίνει την 

ευκαιρία να προσπαθήσουμε να γίνουμε εξ ίσου καλοί θεριστές, και κήρυκες 

ενός νέου συστήματος αξιών, για το καλό όλων των ανθρώπων. 

 Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω για μία ακόμη φορά στη Ρόδο, την 

προικισμένη και ευλογημένη. Ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, να ανέβω κι εγώ στο 

βήμα. 

 Οι συνάδελφοί μου στη Γ.Σ., γνωρίζουν, οι προσκεκλημένοι μας δεν 

γνωρίζουν, γι’ αυτό τους πληροφορώ, ότι σήμερα επισημοποιήθηκε η εκλογή 

μου ως Γ.Γ. της Δ.Σ.Ο. Ευχαριστώ για το χειροκρότημα, αλλά πρέπει και εδώ 

να δηλώσω ότι διαδέχομαι τον κ. Παπαθεμελή, του οποίου η προσφορά 

υπήρξε ανεκτίμητη. Η δική του όπως και άλλων από άλλες αντιπροσωπείες, 

από άλλα Κοινοβούλια, υπήρξε πολύ σημαντική η προσφορά, η συνεισφορά 

τους στην ανάπτυξη αυτής της πολιτικής ομάδος, πρόκειται περί πολιτικής 

ομάδος, υπεγραμμίσθη από τον Πρόεδρο, τον κ. Popov. 

 Υπό την ιδιότητα λοιπόν αυτή, σας ανακοινώνω ότι ήρθε σειρά 

μηνυμάτων, όχι μόνο συγχαρητηρίων για την πρωτοβουλία, αλλά και 

μηνυμάτων ενθαρρύνσεως, να συνεχιστεί ένα έργο που συνεπλήρωσε 15 

χρόνια! Μηνύματα έχουν αποστείλει και θα αναγνωστούν αύριο λεπτομερώς, 

ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, ο Ρουμανίας, ο Μητροπολίτης Ταλίν και Πάσης 

Εσθονίας κ. Κορνήλιος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δια του 
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επισκόπου κ. Samuel Kobia, καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας της 

παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών, ο οποίος είναι 

εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Μήνυμα, όπως ανεμένετο, έστειλαν οι 

επικεφαλής των Κοινοβουλίων και βεβαίως, ο επικεφαλής της Βουλής των 

Ελλήνων ο Πρόεδρος κ. Σιούφας, ο οποίος με εξουσιοδότησε να αναγνώσω 

αυτό το μήνυμα, και το οποίο έχει ως εξής: 

 «Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, χαιρετίζω την 15η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. 

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων βουλευτών, σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, 

εδώ στην ιστορική πόλη της Ρόδου. Σας καλωσορίζω στα πανέμορφα 

Δωδεκάνησα, τα οποία τελούν υπό την πνευματική ευθύνη της πρωτόθρονης 

Εκκλησίας της Κων/πολης και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. 

 Η Βουλή των Ελλήνων αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς η 

πρωτοβουλία που ανέλαβε πριν από 15 χρόνια, υπό την προεδρία του τότε 

Προέδρου της, αείμνηστου Αθανάσιου Τσαλδάρη, καταξιώνεται, καθόσον 

εξελίχθηκε εις θεσμόν, θεσμός ο οποίος επεβλήθη δια της συνεργασίας 

κοινοβουλευτικών μελών 21 σήμερον Κοινοβουλίων. 

 Η Δ.Σ.Ο. με την διαρκή συμπαράσταση του Κοινοβουλίου μας, στο οποίο 

άλλωστε στεγάζεται και η Γραμματεία της, έχει αποδείξει πως είναι ένα forum 

εμπιστοσύνης, κατανόησης και πολιτισμικής συνεργασίας των Κοινοβουλίων 

μας. Μεγάλα, άλλωστε, τμήματα των λαών που εκπροσωπούμε, βιώνουν 

πολιτισμικά, αιώνες τώρα, την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. Ο ρόλος της 

Συνέλευσης στην ανάπτυξη της Κοινοβουλευτικής διπλωματίας, υπήρξε ιδιαίτερα 

εποικοδομητικός. Η διαρκής συμμετοχή στις διεθνείς κοινοβουλευτικές 

συναντήσεις, συνέβαλε ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά το πνεύμα της 

Χριστιανοσύνης. Και παραμένουν οι δυνατότητες συμβολής της Συνελεύσεώς 

σας στην αναζωογόνηση των αρχών και αξιών, μεγάλες. Αξιών οι οποίες 

επιβάλλεται να στηριχθούν, δεδομένων των εξελίξεων των κοινωνικών κυρίως, 

κατά τα τελευταία χρόνια. 

 Έτσι, το θέμα το οποίο επιλέξατε, δηλαδή την κρίση του παγκόσμιου 

αξιακού συστήματος ως πρόκληση για τη Χριστιανική Ορθοδοξία, αποτελεί θέμα 



επίκαιρο, όχι μόνο για τους θεολόγους, τους κοινωνιολόγους ή άλλους μελετητές 

των παρομοίων φαινομένων, αλλά και για τους πολιτικούς, τα μέλη των 

Κοινοβουλίων. 

 Επιθυμώ, να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Δ.Σ.Ο. τον κ. Sergei Popov, και 

τα μέλη της Συνελεύσεως, για το έργο τους. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες 

της Γ.Σ., και βεβαιώνω για μία ακόμη φορά, όλους, ότι η Βουλή των Ελλήνων 

και εγώ προσωπικά, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το αξιοθαύμαστο έργο σας. 

Δημήτρης Σιούφας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων». 

 Σεβασμιώτατε, είμαι ο τελευταίος ομιλητής, θα με υποστείτε για πολύ 

λίγο! Γιατί έχω να υπογραμμίσω το εξής: πρότεινα να γίνει η 15η Γ.Σ. στη 

Ρόδο, επετειακού χαρακτήρος, όπως άλλωστε και εσείς τονίσατε, για πολλούς 

λόγους. Πρώτα απ’ όλα, διότι η Ρόδος είναι καθιερωμένος τόπος διεθνών 

συναντήσεων, μεταξύ των οποίων οι χριστιανικού, θεολογικού περιεχομένου 

συναντήσεις, σεις το μνημονεύσατε άλλωστε. Αποτελεί σταθμό, είναι σημείο 

συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών. 

 Πρόεδρε, κ. Popov, εδώ που βρισκόμαστε, στην παλιά πόλη της Ρόδου, 

εδώ, συμβίωσαν επί χρόνια, πολλά χρόνια, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Χριστιανοί 

Καθολικοί, Χριστιανοί Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, πιστοί στο Ισλάμ, 

Εβραίοι εδώ στην παλιά πόλη. Και συμβίωσαν, χωρίς καμία σύγκρουση, 

έχοντες μία αρχή, η οποία φαίνεται είναι Χριστιανική αλλά και 

διαθρησκευτική, την ανοχή. Ανέχθηκε ο ένας τον άλλον και ανέπτυξαν μία 

εξαιρετική κοινωνική συνεργασία και επεβίωσαν. Σ’ αυτή λοιπόν την πόλη, 

φιλοξενείται σήμερα η 15η Γ.Σ. μας, και ήταν μία χρονιά όπου αφιερώθηκε 

στον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, που θα μας οδηγήσει 

αύριο, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη της Ρόδου, φιλοξενουμένους του 

Σεβασμιωτάτου και του παρισταμένου εδώ, Δημάρχου της Λίνδου. 

 Με πληροφορήσατε Πρόεδρε, κ. Popov, ότι αναγκάζεστε να φύγετε 

αύριο, για να μετάσχετε σε εξαιρετικής σημασίας για τον Χριστιανισμό 

εκδηλώσεις. Επέτειος, δεν βρίσκω άλλον όρο, προσχωρήσεως, ασπασμού της 

Χριστιανοσύνης, υπό των Ρώσων, μία υπόθεση στην οποία η ελληνική 
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χριστιανική πλευρά έχει εξαιρετική ιστορική συμμετοχή. Μεγάλη υπόθεση, οι 

Ρώσοι ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό και μετεδόθη ο Χριστιανισμός. 

 Εμείς λοιπόν, κατ’ αυτήν την εξαιρετικώς σημαντική χρονική στιγμή, 

βρισκόμαστε στη Ρόδο. Και βρισκόμαστε στη Ρόδο, όχι για να ανταλλάξουμε 

απόψεις ως θεολόγοι. Εμείς, Σεβασμιώτατε, είμαστε πολιτικό σώμα. Μέλη 

Κοινοβουλίου. Αλλά μας συνδέει κοινό χαρακτηριστικό, όπως συμβαίνει σε 

παρόμοιες Διακοινοβουλευτικές συνάξεις, που τα μέλη τους συνδέονται με 

άλλο κριτήριο. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ποιο είναι το 

κοινό στοιχείο; Η οργάνωση ενός αμυντικού συστήματος και η στήριξή του. 

Είναι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνη έχει Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση. Κύριο θέμα της, τα αμυντικά της ΕΕ. Βουλευτές σήμερα από 21 

Κοινοβούλια προερχόμενοι από την Αυστραλία, από την Ασία, από την 

Ευρώπη, από την Αφρική, η μόνη απουσία είναι οι εξ Αμερικής, αλλά έγινε 

πρόβλεψη και γι’ αυτούς, να προσκληθούν, βρεθήκαμε εδώ γιατί μας συνδέει 

τι; 

 Μας συνδέει ο Χριστιανισμός και δεν έχουμε κανένα δισταγμό, όπως 

έγινε επί τόσα χρόνια, 15 χρόνια, να τον διακηρύσσουμε προς πάσα 

κατεύθυνση. Και επηρεάζονται πολιτικές μας αποφάσεις και εξ αυτού κυρίως 

του χαρακτηριστικού. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόψε έχουμε και μία άλλη πλευρά. 

Γίνεται η τελετή παραδόσεως και παραλαβής. Απεχώρησαν όσοι ηργάσθησαν 

μέχρι προ ολίγου καιρού για τους σκοπούς της Δ.Σ.Ο. και παρέλαβαν οι 

διάδοχοί του. 

 Σήμερα, η Ελληνική Αντιπροσωπεία, η οποία αποτελείται από τον 

ομιλούντα, από τον συνάδελφο τον κ. Τσιόκα, τον κ. Ρεγκούζα, τον κ. 

Κεδίκογλου και τον κ. Μπόλαρη, θεώρησε υποχρέωσή της, παρουσία όλων 

των συναδέλφων – μελών του Κοινοβουλίου, πέραν της ειδικής αναφοράς στο 

πρόσωπο του κ. Παπαθεμελή, να κάνει αναφορά στους παραδίδοντες, στον κ. 

Γεωργακόπουλο, στον κ. Νικολόπουλο και στον κ. Δεικτάκη. Σας 

ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα, εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, 



για το έργο που παραγάγατε. Και ευχαριστούμε, παραλλήλως, και 

συναδέλφους, προερχομένους από άλλα κοινοβούλια, οι οποίοι σήμερα δεν 

είναι στη Συνέλευση, διότι στην πολιτική το σύνηθες είναι η εναλλαγή, το 

ασύνηθες είναι η παραμονή. Τώρα, αν κάποιοι ανήκουν στο ασύνηθες, δεν 

νομίζω, Σεβασμιώτατε, ότι είναι αμάρτημα. Ή, εν πάση περιπτώσει, και αν 

είναι αμάρτημα, δεν φαντάζομαι να είναι μεγάλο αμάρτημα. 

 Κύριε Πρόεδρε, η ελληνική αντιπροσωπεία θα επιδώσει στους 

αποχωρούντες συναδέλφους, ένα μικρό, ασήμαντο, αλλά συμβολικό δώρο 

στον καθένα από σας, και κάτι παρόμοιο κάνει και η Κυπριακή 

Αντιπροσωπεία, η οποία κατά την παρούσα φάση αποτελείται από τον κ. 

Χριστοφόρου, τον κ. Βότση και τον κ. Βαρνάβα. Παρακαλώ, επιτρέψτε μας να 

προχωρήσουμε στην επίδοση, αφού διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους, 

ότι η συνάντηση της Ρόδου, είναι μεγάλη υπόθεση για τη Ρόδο, η παρουσία 

σας είναι μία διακεκριμένη παρουσία. Το εκτιμούν, όπως άλλωστε περιεγράφη 

και από τον Αντινομάρχη μας και τον Δήμαρχο Ροδίων, οι συμπατριώτες μου, 

οι οποίοι σας εύχονται για μία ακόμη φορά, να έχετε δύναμη, να έχετε 

κουράγιο και να συνεχίσετε, να συνεχίσουμε όλοι μαζί, τον δρόμο που μέχρι 

σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία έχετε διανύσει. 15 χρόνια ζωής, είναι μία 

καλή βάση, αποτελούν εγγύηση για περαιτέρω πορεία. 

 Ιδιαιτέρως σας ευχαριστώ δε εγώ, για την παρουσία όλων. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 
 
 
 
 
Προεδρεύων S. POPOV: Καλή σας μέρα αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη 

συνεδρίασή μας. Εχθές είχαμε μία εξαιρετικά γόνιμη ημέρα. Παρακαλώ όλους 

και όλες να φορέσουν τα ακουστικά για να ακούσουν τη διερμηνεία. 

Επαναλαμβάνω λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες της Γ.Σ. Εχθές είχαμε μία 

εξαιρετικά περιεκτική, γόνιμη ημέρα, καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά 

θέματα και σήμερα θα έχουμε μία λιγότερο κοπιαστική ημερήσια διάταξη. 

Όπως είχαμε συμφωνήσει, θα ξεκινήσουμε την πρωινή συνεδρία με την 

ανάγνωση των μηνυμάτων που έχουμε λάβει από Προέδρους Κοινοβουλίων, 

από Πατριάρχες των Ορθόδοξων Εκκλησιών μας. Αν μου επιτρέπετε, θα 

ήθελα να αναγνώσω το χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου της Κρατικής 

Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του κ. Boris Grizlov. 

 «Αξιότιμοι συμμετέχοντες των εργασιών της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., σας 

χαιρετίζω εξ ονόματος της Κρατικής Δούμα της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εσείς, ως εκπρόσωποι μιας Διακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης συναντιέστε σε μία όμορφη γωνιά της Ελλάδος, για να συζητήσετε 

ένα θέμα παγκόσμιας εμβέλειας. Η διατήρηση, η προάσπιση σε κάθε χώρα μας, 

των πολιτισμικών παραδόσεων και αξιών στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης, η 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομολογιών, όλα αυτά ασκούν ευνοϊκή 

επίδραση στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κόσμου ανεκτικότητας. Στο 

διάστημα των τελευταίων ετών, η Δ.Σ.Ο. συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη 

πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων λαών, οι οποίοι έχουν 

ισχυρούς ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. 

 Είναι ιδιαίτερης σημασίας το έργο της Δ.Σ.Ο. στην εκπόνηση 

εποικοδομητικών απαντήσεων σε πολλές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών, που 

στέλνουν τους εκπροσώπους τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στα fora της 



Δ.Σ.Ο. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες των εργασιών της 15ης Γ.Σ. της 

Δ.Σ.Ο., κάθε επιτυχία στο έργο τους. Boris Grizlov». 

 Επιτρέψτε μου τώρα, να δώσω το λόγο για την ανάγνωση 

χαιρετιστήριου μηνύματος από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Μάξιμο. Ο κ. 

Kitov θα αναγνώσει το μήνυμα. 

B. KITOV: «Αδελφοί και αδελφές, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, για μας είναι 

μεγάλη η χαρά μας, να απευθύνω εξ ονόματος της Συνόδου της Βουλγαρικής 

Εκκλησίας, χαιρετιστήριο μήνυμα και να σας συγχαρώ για την επετειακή αυτή 

15η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. 

 Το θέμα που επιλέξατε απαιτεί να δώσουμε μία αποφασιστική απάντηση 

σε όλες τις προκλήσεις της σημερινής εποχής. Η Αποστολική  μας Εκκλησία, μας 

καλεί να δώσουμε την αυθεντική ορθόδοξη μαρτυρία, την μαρτυρία της 

αλήθειας, η οποία μας καθιστά ελεύθερους. Η ζωή στο διάστημα αιώνων, 

επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου προέρχεται από 

τον Κύριο ημών και είναι το θεμέλιο μιας αυτόνομης ύπαρξης στον κόσμο αυτό 

και καθοδηγεί τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την ειρήνη στη 

γη, 

 Η σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία έχει απομακρυνθεί από τις θείες εντολές, 

η ανθρωπότητα η οποία είχε πάρει την εντολή να αυξάνεται και να πληθαίνει, 

ωστόσο η ανθρωπότητα αυξάνει και πληθαίνει, χωρίς όμως να επιδιώκει την 

πνευματική τελείωση, τη ζωή σε πνεύμα αρμονίας με τη φύση και με τον εαυτό 

της. Εμείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε 

παθητικά τα γεγονότα, αιματοχυσίες, βίες, καταστροφές που συμβαίνουν στον 

κόσμο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει τη θεία ευλογία η οποία είναι το ιδεώδες μας, να 

υλοποιούμε στη ζωή μας, προκειμένου να υπάρξει ένας κόσμος δικαιοσύνης. Οι 

ψυχές μας, στο πνεύμα της Ορθοδοξίας, θα πρέπει να συγκεντρωθούν σ’ αυτό το 

forum, ούτως ώστε το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί το έργο μας, προς δόξαν 

Κυρίου και με στόχο τη διατήρηση της ενότητας της Ορθοδοξίας. Να έχετε την 

ευλογία του Θεού, Μάξιμος, Πατριάρχης Βουλγαρίας». 
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S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα. Ανάγνωση 

χαιρετιστήριου μηνύματος από το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας. Θα το 

αναγνώσει ο κ. Yurie Astapchenko. 

Y. ASTAPCHENKO: «Αξιότιμοι συνάδελφοι, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας 

με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί το έργο της Δ.Σ.Ο., ένα έργο που 

αποσκοπεί στη συσπείρωση των ορθόδοξων κοινοβουλευτικών με στόχο την 

υπηρέτηση των αναγκών των Ορθόδοξων πληθυσμών των χωρών μας. 

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια της Δ.Σ.Ο. να αξιοποιήσει το δυναμικό των 

ορθόδοξων κοινοβουλευτικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα φλέγοντα 

ζητήματα της εποχής. 

 Το αληθές αυτής της διαπίστωσης, καταμαρτυρεί το θέμα που επιλέξατε 

για τη Γ.Σ. σας. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, οι λαοί του κόσμου βρίσκονται 

ενώπιον όχι μόνο περίπλοκων περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων, 

τεχνογενών και άλλων καταστροφών, αλλά επίσης, βρίσκονται ενώπιον της 

ηθικής κρίσης και παρακμής του σύγχρονου ανθρώπου. Τα ναρκωτικά, η 

πορνεία, η βία σε εθνικό επίπεδο, όπως και ο εξτρεμισμός, οι θρησκευτικές 

συγκρούσεις, οι επιθετικές συμπεριφορές, η κοινωνική παθητικότητα διεθνώς, 

δυστυχώς, αποτελούν σήμερα σύνηθες φαινόμενο.  

 Ιδιαίτερα φλέγον είναι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη νεολαία, κάτι που 

προκαλεί την εύλογη ανησυχία κάθε λαού για το μέλλον του. Η δημοκρατία της 

Λευκορωσίας είναι μία χώρα στην οποία κυριαρχεί η διομολογιακή συνεργασία 

και ανεκτικότητα προς άλλες θρησκείες. Αναγνωρίζεται ο ιστορικός ρόλος της 

Ορθοδοξίας στο γίγνεσθαι των πολιτισμικών, ιστορικών παραδόσεων του λαού 

μας.  Η Ορθοδοξία είναι η κυρίαρχη ομολογία στη Λευκορωσία. 

 Το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας συμβάλει, συνέβαλε και θα συνεχίσει 

να συμβάλει στην επιτυχία των στόχων της Δ.Σ.Ο., επιδιώκοντας την διεύρυνση 

των επαφών και συνεργασιών μεταξύ κοινοβουλευτικών. Εξ ονόματος του 

Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας χαιρετίζουμε τους Ορθόδοξους 

Κοινοβουλευτικούς, που συμμετέχουν στις εργασίες της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., 

στην ευλογημένη ελληνική γη, η οποία είναι και το λίκνο του Χριστιανισμού και 



της Ορθοδοξίας. Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες των εργασιών της 15ης Γενικής 

Συνέλευσης, γόνιμες εργασίες, με στόχο την ενίσχυση των ηθικών θεμελίων της 

σύγχρονης ζωής, στο πνεύμα των αξιών της Ορθοδοξίας. Ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας Vadim Popov». 

 Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω μερικά λόγια εκ μέρους μου, 

αξιότιμοι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα που πρόκειται να 

εγκρίνουμε, θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο ψηφίσματος. Θα πρέπει 

να το εγκρίνουμε κατά βάση και μετά, δια μέσου των ομιλιών μας, των 

παρεμβάσεών μας, να το συμπληρώσουμε και να το τροποποιήσουμε λίγο. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχηθώ στους νέους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί στις 

διοικητικές θέσεις της Δ.Σ.Ο., και σε όλους εμάς, καλή υγεία, εποικοδομητική 

δραστηριότητα σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε επιλέξει. 

 Επίσης, να μη λησμονούμε ότι ζούμε σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης 

και θα πρέπει να βρούμε τη δική μας θέση σ’ αυτή την περίπλοκη συγκυρία, 

να είμαστε ανεκτικοί, να έχουμε την απαραίτητη σοφία, ούτως ώστε να μην 

μείνουμε στο περιθώριο από τις σύγχρονες παγκόσμιες διαδικασίες. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

S. POPOV: Δίνουμε τώρα το λόγο για ανάγνωση του χαιρετιστήριου 

μηνύματος του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας στον κ. Slavov. 

P. SLAVOV: «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 

αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί έχω τη 

δυνατότητα να εκπληρώσω το καθήκον που μου ανέθεσε ο κ. Georgi Pirinski 

και να αναγνώσω το χαιρετιστήριο μήνυμα της Εθνοσυνέλευσης της 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας προς τους συμμετέχοντες των εργασιών της 15ης 

Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. 

 Εξ ονόματος του της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 

και εμού προσωπικά, χαιρετίζω όλους εσάς και την 15η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. Αυτό το 

Forum αποτελεί μία ακόμη έκφανση του ευγενούς έργου της Δ.Σ.Ο., που 

αποσκοπεί στην προώθηση της διομολογιακής συνεργασίας, στην υποστήριξη της 

υπόθεσης της ειρήνης και της ευημερίας των Ορθοδόξων λαών. Το θέμα «Κρίση 

του παγκόσμιου αξιακού συστήματος, ως πρόκληση για την Ορθοδοξία», είναι 
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τόσο σοβαρό και φλέγον, και όχι μόνο επειδή η Ορθοδοξία είχε μία πολύ 

σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του συστήματος αξιών του σύγχρονου 

πολιτισμού, αλλά και επειδή το θέμα αυτό άπτεται της αναγκαιότητας να 

αναζητήσουμε τις βέλτιστες προσεγγίσεις των σύγχρονων προκλήσεων. 

 Είμαι πεπεισμένος για το γεγονός ότι η Ολομέλειά σας θα συζητήσει  τις 

προκλήσεις αυτές και θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες υλοποίησης των 

στόχων που έχει θέσει. 

 Εύχομαι στους συμμετέχοντες των εργασιών της 15ης Γενικής Συνέλευσης, 

γόνιμες εργασίες. Georgi Pirinski, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας». Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα. Ο εκπρόσωπος της 

Εσθονίας, ο κ. Velman, Βουλευτής του Κοινοβουλίου της Εσθονίας. 

V. VELMAN: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμε κ. Γενικέ, αξιότιμοι συνάδελφοι, 

κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αναγνώσω το χαιρετιστήριο μήνυμα προς 

τους συμμετέχοντες της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., από τον εκπρόσωπο του 

Μητροπολίτου της Εσθονίας. 

 «Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας χαιρετίζω εδώ, στην αγία γη της 

Ρόδου, σήμερα που βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας παγκόσμιας ηθικής κρίσεως. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το καθήκον να δώσουμε μία απάντηση χριστιανικού 

χαρακτήρα στις προκλήσεις προς τον κόσμο και να λειτουργήσουμε ως ένας 

παράγων διαμορφώσεως του συστήματος αξιών του Ευρωπαϊκού χώρου. Πρέπει 

να εναποθέσουμε σ’ αυτό όλες τις δυνάμεις μας. Αποστέλλω λοιπόν τις 

προσευχές και τις ευλογίες μου, ας σας πληρώσει ο Κύριος με το πνεύμα της 

σοφίας και του Λόγου, ώστε να διεκπεραιώσετε τα καθήκοντά σας. 

Μητροπολίτης Εσθονίας». 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Ποιος άλλος θα ήθελε αξιότιμοι συνάδελφοι; 

Υπάρχει κάποιο χαιρετιστήριο μήνυμα; Εάν εμφανιστεί στην πορεία, είμεθα 

έτοιμοι να σας δώσουμε το λόγο. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τη συζήτηση της ημερησίας 

διατάξεως και όπως συμφωνήσαμε στην πρωινή μας συνεδρία, θα 



συζητήσουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού, στη συνέχεια τις βασικές 

κατευθύνσεις, και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση ούτως ώστε να μπορέσουμε 

αμέσως να πραγματευθούμε και το βασικό θέμα και τις πιθανές κατευθύνσεις 

του έργου του Οργανισμού μας. 

 Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς αυτή την τάξη; Να μη ξεκινήσουμε 

πέντε συζητήσεις, αλλά σε μία ενιαία συζήτηση ο καθένας θα μπορεί να 

αναφερθεί σε όλα τα θέματα που τίθενται ενώπιον μας. το αφήνω στην κρίση 

κάθε συναδέλφου. 

 Επιτρέψτε μου να δώσουμε το λόγο στον νέο μας Ταμία, πρώην 

Υπουργό της Ελλάδος, τον κ. Ρεγκούζα. 

Α. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω δυο λέξεις, πριν 

αναλύσω τα μεγέθη τα οποία απεικονίζονται στον προϋπολογισμό για την 

επόμενη χρονιά. Είναι γεγονός ότι ο οργανισμός μας υπηρετεί αρχές και αξίες, 

δηλαδή είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο είναι και το αντικείμενο αυτής της 

συνέλευσης, που έχει διάφορες επιρροές και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε, 

αν είναι δυνατόν, αρχές άμυνας αλλά και επίθεσης στην κοινωνία στην οποία 

ζούμε όλοι μας. στις κοινωνίες που ζούμε όλοι μας. 

 Είναι γεγονός ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται η 

διαμόρφωση μιας στρατηγικής. Η διαμόρφωση της στρατηγικής επηρεάζει 

ασφαλώς και τον προϋπολογισμό. Τον επηρεάζει κάνοντας προβλέψεις, γιατί 

προϋπολογισμός σημαίνει εκτίμηση, πρόβλεψη. Και ταυτόχρονα, σημαίνει και 

κάτι άλλο. Η τυπική νομιμοποίηση των πληρωμών και των εισπράξεων της 

επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι το ένα σκέλος και το δεύτερο σκέλος είναι οι 

διαδικασίες εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισμό μας, σε περιπτώσεις 

που από τη δράση μας υπαγορεύονται νέες δαπάνες, να εγκριθούν και για τη 

δράση της επόμενης χρονιάς. 

 Η σύνταξη ενός προϋπολογισμού δεν είναι καμία υπόθεση που δεν 

γνωρίζουμε όλοι μας από τα κοινοβούλια μας τουλάχιστον. Είναι οι εκτιμήσεις 

μεγεθών, με βάση τη δράση της προηγούμενης χρονιάς και βέβαια με τη 

στρατηγική που έχει διαμορφωθεί για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι θέσφατη 

διαδικασία, δηλαδή τα κονδύλια αυτά πρέπει να κινούνται στη σφαίρα της 
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διαφάνειας και επειδή η οργάνωσή μας έχει περιορισμένους πόρους, γι’ αυτό 

και η διάθεσή τους θα πρέπει να είναι φειδωλή, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να 

αναστέλλει την επίθεση της δράσης μας, ως πολιτικού οργανισμού. 

 Θα ξεκινήσω πρώτα από τα έσοδα, που νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε 

και πολλά πράγματα εκεί. Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με τις εισφορές 

τους σ’ αυτή τη διαδικασία, έχουν τακτοποιηθεί όλες, παρά το γεγονός ότι ο 

πίνακας δείχνει ότι η Ουκρανία δεν έχει ικανοποιήσει την εισφορά της, νομίζω 

έγινε διευκρίνιση από την εκπρόσωπο της Ουκρανίας χθες, ότι έχει 

τακτοποιηθεί και βέβαια φαίνεται να είναι εν αταξία και η Ελλάδα, η οποία 

όμως ουσιαστικά έχει εγκριθεί η δαπάνη από τη Βουλή των Ελλήνων, η 

εκταμίευση θα ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα Ιούλιο και βέβαια η τυπική 

λογιστικοποίησή της, που δείχνει την αταξία τουλάχιστον, χωρίς να 

αντιπροσωπεύει όμως την ουσία. 

 Βλέπετε ότι τα μεγέθη τα οποία υπάρχουν, είναι σταθερά από την 

προηγούμενη χρονιά και γεννάται το θέμα εδώ, η Οργάνωσή μας για να 

επεκτείνει τη δραστηριότητά της μήπως χρειάζεται και νέους πόρους; Οι νέοι 

πόροι όμως, έχουν τον κίνδυνο της εξάρτησης, δηλαδή θα ήταν πολύ εύκολο 

να βρούμε πόρους ή σπόνσορες, όπως λέμε συνήθως, για να ενισχύσουν 

οικονομικά την οργάνωσή μας, αλλά κινδυνεύουμε να εξοστρακιστούμε από 

το βασικό στόχο που έχει η οργάνωσή μας και να δημιουργήσουμε 

προϋποθέσεις εξαρτήσεων ή επιρροών στη δράση μας. Αυτό είναι ένα θέμα το 

οποίο πρέπει να αποτελέσει προβληματισμό του πολιτικού μας οργανισμού, αν 

θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σ’ αυτό. 

 Επίσης, υπάρχει ένα υπόλοιπο ταμείου που θα το βλέπετε ακριβώς σ’ 

αυτόν τον πίνακα των εσόδων του 2008-2009, που είναι 455.797,71 ευρώ και 

404.472,92 δολάρια. Δηλαδή, υπάρχει ένα υπόλοιπο ταμείου 726.004,54 ευρώ. 

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα αποθεματικό από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό 

το αποθεματικό βεβαίως, μας δίνει τη δυνατότητα, όπως θα δείτε παρακάτω 

στις δαπάνες, να κάνουμε προβλέψεις και να έχουμε όχι ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό, αλλά να έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό. 



 Εκείνο όμως που διαπίστωσα εγώ από τη μελέτη των στοιχείων, είναι 

ότι οι αποδόσεις των όποιων αποθεματικών, δεν είναι μεγάλα τα μεγέθη, αλλά 

εν πάση περιπτώσει οι αποδόσεις των όποιων αποθεματικών υπάρχουν, θα 

μπορούσαν να είχαν καλύτερη απόδοση. Και εξηγούμαι: από την ανάλυση του 

απολογισμού της προηγουμένης χρονιάς και από τους λογαριασμούς 

καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η μία κατάθεση είναι σε 

ευρώ, η άλλη είναι σε δολάρια, προκύπτει πρώτον ότι η αξιοποίηση των 

αποθεμάτων σε δολάρια δεν έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή θα 

μπορούσαμε να είχαμε πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις, με βάση τις νομισματικές 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δολαρίου και ευρώ. Δηλαδή, το ποσόν των 

12.267,47 δολαρίων (αφορά τόκους) θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αν 

είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα. Και το αναφέρω αυτό, γιατί θέλω να ζητήσω από 

τη Συνέλευση την οποία βεβαίως, ειρήσθω εν παρόδω, πρέπει να ευχαριστήσω 

για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, και αυτό ήταν παράλειψη, 

έπρεπε να το έχω κάνει από την αρχή, ζητώ λοιπόν την εξουσιοδότηση για 

καλύτερη αξιοποίηση των όποιων αποθεματικών υπάρχουν από δω και στο 

εξής στο ταμείο, με βάση το συμφέρον της οργάνωσης και τίποτα 

περισσότερο. 

 Και το δεύτερο είναι ότι οι αποδόσεις σε ευρώ, φαντάζουν να δίνουν 

μικρή απόδοση. Γι’ αυτό, εγώ τουλάχιστον θα επιμεληθώ και για τις τυχόν 

καταθέσεις που θα υπάρχουν κάθε φορά σε ευρώ, για να πετύχουμε καλύτερες 

αποδόσεις μέσω των προθεσμιακών καταθέσεων και όχι των ελεύθερων 

καταθέσεων. 

 Έρχομαι στις δαπάνες, θα δείτε ότι στον πίνακα του προϋπολογισμού 

υπάρχουν δύο τελευταίες στήλες που δεν υπήρχαν στον προηγούμενο 

προϋπολογισμό. Που τις χρησιμοποιήσαμε σ’ αυτή τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού, για να βγάζει κανείς εύκολα συμπεράσματα και να βλέπει 

πώς κινήθηκαν οι δαπάνες της προηγούμενης χρονιάς και πώς διαμορφώνονται 

με τη στρατηγική που διαμορφώσαμε για την επόμενη χρονιά, πώς 

διαμορφώνονται τα μεγέθη. 
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 Διαλέγω τέσσερα μεγέθη, τα οποία δείχνουν ότι αυξάνονται οι δαπάνες 

για τον επόμενο χρόνο. Το ένα μέγεθος είναι η δαπάνη για την συνεδρίαση των 

Γραμματειών, που φαίνεται να είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη χρονιά. 

Την προηγούμενη χρονιά ήταν 50.090 και την επόμενη χρονιά είναι 65.240. 

Αυτό είναι λογικό, γιατί το 65.240 αφορά τα έξοδα δύο συνεδριάσεων 

Γραμματειών που θα γίνουν στην επόμενη χρονιά, ενώ το 50.090 ήταν μία 

συνεδρίαση και κάποια υπόλοιπα από την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, η 

αύξηση που γίνεται είναι 15.150, ή ποσοστό 30,24%, είναι μία δαπάνη η οποία 

όμως υπαγορεύεται από τις ανάγκες δύο συνελεύσεων. 

 Η δεύτερη αυξητική δαπάνη είναι η δαπάνη για μισθούς και 

ασφαλιστικές εισφορές, των δύο υπαλλήλων της Γραμματείας. Είναι λογικό η 

πολιτική που διαμορφώνεται, με τις πληθωριστικές πιέσεις που υπάρχουν στη 

διεθνή οικονομία. Σας έχω επισημάνει εκεί που είναι αυξητικές οι δαπάνες και 

όχι μειωτικές. Στη δαπάνη λοιπόν για τους μισθούς, οι 5.000 επιπλέον, δηλαδή 

η αύξηση του 8,33% είναι για αυξήσεις που πρέπει να γίνουν λόγω των 

πληθωριστικών πιέσεων, στις δύο υπαλλήλους που υπηρετούν τον οργανισμό 

μας. 

 Η Τρίτη αυξητική δαπάνη είναι για τις δραστηριότητες της Διεθνούς 

Γραμματείας, με επισκέψεις και αποστολές στους νεοεκλεγέντες Πατριάρχες 

σε διάφορα σημεία, που έχει σχέση βέβαια, με τη διαμόρφωση του 

προγράμματος δράσης. Και η τελευταία είναι οι έκτακτες δαπάνες, είναι μία 

πρόβλεψη για τυχόν έκτακτες δαπάνες που μπορούν να ανακύψουν, αλλά δεν 

είχαν προβλεφθεί από την αρχή, για να έχουν και την τυπική νομιμοποίηση. 

 Οι δαπάνες που φαίνεται ότι διαμορφώνονται συνολικά, είναι 577.710, 

ήτοι δηλαδή μία αύξηση επιπλέον από την προηγούμενη χρονιά, 48.960 ή 9% 

περίπου αύξηση δαπανών, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι όποιες 

αναλύσεις όμως, ανά κατηγορία, βρίσκονται εντός του φακέλου σας, που 

μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μεγέθη και να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις, 

για να μην υπάρχει καμία σκιά στη διαχείριση. Γιατί όπως ξέρετε, η διαχείριση 

των οικονομικών είναι το ευαίσθητο σημείο, γίνεται πολλές φορές ο 



διαχειριστής κακός, αλλά και καλός καμιά φορά. Αλλά πρέπει να κινείται στη 

σφαίρα της διαφάνειας και της έγκρισης όλων των ενεργειών του από τη Γ.Σ. 

 Αυτά κύριε Πρόεδρε, έχω τελειώσει, ευχαριστώ. Αν υπάρχουν 

ερωτήσεις, να τις ακούσω. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κ. Παυλίδης. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ο νεοεκλεγείς Ταμίας της Συνέλευσής μας, σε συνεργασία 

με τον αποχωρήσαντα, συνέταξαν έναν προϋπολογισμό ο οποίος βασίζεται 

κατ’ αρχήν στον κλασικό τρόπο λειτουργίας μας, που προβλέπει δύο φορές το 

χρόνο συνεδρίαση της Δ.Γ., μία φορά το χρόνο τη Γ.Σ. και παραλλήλως, 

ενδεικτικές συνεδριάσεις τριών επιτροπών από τις 8. Εφέτος θα έχουμε τρεις 

Επιτροπές, αν τελικώς τα πράγματα εξελιχθούν όπως υπολογίζουμε, του 

χρόνου κάποιες άλλες, ώστε στην κατανομή τη χρονική να καταστεί δυνατόν, 

όλες οι επιτροπές να συγκεντρωθούν τα μέλη τους για να παρουσιάσουν 

κάποια δράση που να έχει σχέση με τη γενικότερη τοποθέτηση της Γ.Σ. 

 Οι επισκέψεις που έχουν σχεδιαστεί, ή θα γίνουν όλες, ή θα γίνουν 

ορισμένες από αυτές. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι εκτιμήσεις που γίνονται με τον 

προϋπολογισμό, είναι ενδεικτικές. Γι’ αυτό θα ζητούσα από τη Γ.Σ. σε 

ορισμένες περιπτώσεις να δοθεί η άνεση στη Γραμματεία, κατά τις 

συνεδριάσεις της – μία θα γίνει τον Νοέμβριο την οποία θα ανακοινώσουμε 

τώρα, θα γίνει στην Κύπρο, εάν χρειαστεί να κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις 

διορθωτικές στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, αναλόγως των εν τω μεταξύ 

πιθανών εξελίξεων, να μας εξουσιοδοτήσει και να παρουσιάσουμε, όπως 

γίνεται κάθε φορά, στον απολογισμό, αυτές τις τροποποιήσεις. 

 Και η γενική μας τοποθέτηση είναι, γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω 

και τον κ. Ρεγκούζα, είναι μία νοικοκυρεμένη κατάσταση. Τα οικονομικά μας 

είναι καλά, να εξηγούμεθα, έχουμε μία καλή οικονομική κατάσταση, υπό την 

βασική όμως προϋπόθεση ότι θα καταστεί δυνατόν και τα Κοινοβούλια που 

μέχρι στιγμής δεν έχουν κάποια συνεισφορά, αν δεν δημιουργείται μεγάλο 

θέμα, να επιδιώξουν να δώσουν μία παρουσία δια της συμμετοχής των στην 

ενίσχυση του προϋπολογισμού. 
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 Κύριε Ταμία, εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτά επί του 

προϋπολογισμού. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Γενικό. Όπως ενθυμείστε, έχουμε 

κάποιους κανόνες, κάποιες παραδόσεις. Μετά την ομιλία του Ταμία, δίνουμε 

την δυνατότητα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, ο οποίος 

διορίστηκε πρώτη φορά εχθές, αν δεν έχετε ερωτήσεις στον κ. Ταμία, θα 

παρακαλέσω να πει δυο λόγια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. 

Victor Semionov. 

V. SEMIONOV: Σας ευχαριστώ αξιότιμοι συνάδελφοι, μετά από αυτή την 

αναλυτική ομιλία του κ. Ταμία, ο οποίος αναλυτικά περιέγραψε τα βασικά 

σημεία του προϋπολογισμού μας για το επόμενο έτος, και κατόπιν των 

σχολίων που έδωσε ο κ. Γενικός Γραμματεύς, που έχουν σημασία αρχών, σας 

καλώ όχι μόνο να υποστηρίξετε αυτόν τον προϋπολογισμό, αλλά και να 

παράσχετε τη δυνατότητα στη Γραμματεία, να τροποποιήσει ευλόγως βάσει 

των τρεχουσών αναγκών, στην πορεία της υλοποιήσεως αυτού του 

προϋπολογισμού. Επίσης, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχές μου, σε όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, που εξέλεξε η Ολομέλειά μας και γι’ αυτό 

θα ήθελα να ευχαριστήσω γι’ αυτή την εμπιστοσύνη όλους τους παρόντες. 

Επιτρέψτε μου λοιπόν να ευχηθώ σε όλους να συνεχίσουμε αυτές τις ωραίες 

παραδόσεις, οι οποίες υπάρχουν σήμερα, αυτή την καλή κατάσταση του 

προϋπολογισμού, που κάθε άλλο παρά όλοι οι διεθνείς κοινωνικοί οργανισμοί 

έχουν τέτοιο θετικό προϋπολογισμό. Και θα ήταν καλά φυσικά, αν βρίσκαμε 

νέους τρόπους, κάποιες διορθωτικές κινήσεις, για την εμφάνιση άλλων πόρων, 

όπως προανέφερε και ο κ. Γενικός Γραμματεύς. Ο προϋπολογισμός της 

οργανώσεώς μας, θα πρέπει να ενισχύεται από έτους εις έτος.  Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Semionov. Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν 

κάποιες ερωτήσεις που αφορούν το σχέδιο του προϋπολογισμού; Υπάρχει μία 

πρόταση, να εγκρίνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού για το επικείμενο 



οικονομικό έτος. Ποιοι είναι υπέρ; Παρακαλώ να ψηφίσετε. Σηκώστε τις 

πινακίδες σας.  

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση 

………………………………………………………………………………… 

Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα τον οικονομικό προϋπολογισμό της 

Δ.Σ.Ο. οικον. έτους 2008-2009. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Ποιοι είναι κατά; Λευκά; Ο προϋπολογισμός 

ενεκρίθη, συγχαίρουμε τον κ. Ταμία, συγχαίρουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Οικονομικών. Και για τα πρακτικά, καταγράφουμε, δεδομένου ότι θα 

συνεχίσουμε με τη συζήτηση του σχεδίου του προγράμματός μας και μπορεί 

να υπάρξουν ορισμένες διακριβώσεις, πάντοτε δίναμε τη δυνατότητα στη Δ.Γ. 

να εισηγείται συγκεκριμένες διακριβώσεις. Συμφωνήσαμε αξιότιμοι 

συνάδελφοι; Αυτό θα καταγράψουμε και στα πρακτικά της σημερινής μας 

Συνελεύσεως. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, περνούμε στο επόμενο ζήτημα της ημερησίας 

διατάξεως, την παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων για την 

επόμενη περίοδο. Να δώσω τον λόγο στον κ. Γενικό, τον κ. Παυλίδη. 

Παρουσίαση από τον Γενικό Γραμματέα και έγκριση του προγράμματος 

δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2008-2009 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του κάθε οργανισμού, είναι 

συνάρτηση των οικονομικών του. Ο προϋπολογισμός του έτους 2008 – 2009, 

όπως παρουσιάστηκε με την αναφορά στα οικονομικά στοιχεία από τον Ταμία 

κ. Ρεγκούζα και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, κ. Semionov, 

αυτός ο οικονομικός προσδιορισμός καλύπτει και το πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων που έχουμε συντάξει και το οποίο αναφέρεται στην ανάλυση 

που συνοδεύει τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Αναφέρεται αναλυτικά. 

Προβλέπουμε δηλαδή, να γίνουν δύο συνεδριάσεις τις οποίες προανέφερα, όχι 

μόνο των μελών της Γραμματείας, αλλά και των επικεφαλής των Προέδρων 

των Επιτροπών. Το τονίζω αυτό, όπως ήδη εχθές το υπογράμμισε ο κ. 

Πρόεδρος. 
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 Ένα διευρυμένο όργανο, πέραν της Γραμματείας, δηλαδή με την 

παρουσία των Προέδρων των επιτροπών μας, δύο φορές το χρόνο, θα 

συναντάται ώστε και απολογισμό δράσεως να κάνει στο διάστημα μεταξύ των 

δύο συνεδριάσεων, αλλά και προγραμματισμό βραχείας διαρκείας για το 

επόμενο διάστημα. Και αν χρειάζεται να κάνει αναφορά και σε ορισμένα εκ 

των θεμάτων που εν τω μεταξύ ανακύπτουν και είναι πολιτικά θέματα, τα 

οποία είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος της Συνελεύσεως, αυτό το διευρυμένο 

όργανο, μέλη Γραμματείας συν Πρόεδροι Επιτροπών, να δύναται να ανατεθεί 

σ’ αυτά. 

 Επομένως, οι δύο συνεδριάσεις είναι Γραμματείες συν Πρόεδροι των 

Επιτροπών μας. Προβλέπει το πρόγραμμα μετακινήσεις για επισκέψεις σε 

Εκκλησιαστικούς ηγέτες, είτε αυτοί είναι νεοεκλεγέντες Πατριάρχες προς τους 

οποίους το Προεδρείο δεν έχει κάνει ακόμα την τυπική επίσκεψη, είτε είναι 

επικεφαλής αυτοκέφαλων Εκκλησιών. 

 Επίσης, προβλέπει το πρόγραμμα αναζήτηση συναδέλφων βουλευτών, 

χριστιανών Ορθοδόξων, σε περιοχές στις οποίες ακόμη δεν έχουμε εντοπίσει 

παρουσία. Και εφόσον εντοπιστεί, θα έχει νόημα και η περαιτέρω επαφή τους 

με κάποια επίσκεψη, σε χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από τις δύο 

πλευρές, και από την πλευρά της δικής μας, (Προεδρείο) και από την πλευρά 

των εκλεγμένων εκπροσώπων. 

 Οι επιτροπές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί κατά την προσεχή χρήση 

να συνεδριάσουν, δεν έχει καθοριστεί ακόμη ποιες είναι, αλλά πάντως, 

εκτιμούμε ότι ο χρόνος όπως είναι κατανεμημένος, είναι αρκετός για τρεις 

επιτροπές. Έχει αναλάβει η προηγουμένη ηγεσία της Συνελεύσεώς μας, μία 

πολύ σημαντική υποχρέωση, μετά τη συνδιάσκεψη στην οποία μετείχαν οι 

Υπουργοί Πολιτισμού ορισμένων εκ των κρατών μελών της Συνδιάσκεψής 

μας, έχει αναλάβει την υποχρέωση να κάνει ένα ακόμη βήμα διευρυμένης 

τώρα, παρόμοιας συναντήσεως. Και για να γίνει αυτό, προγραμματίζεται μία 

προπαρασκευαστική συνάντηση των Συμβούλων των Υπουργών Πολιτισμού. 

Αυτή κατά την κρίση μου, είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία 



πρέπει να αποτελέσει και έναν μόνιμο στόχο. Εμείς να καλέσουμε τους 

Υπουργούς Οικονομικών δεν είναι αρμοδιότητά μας. Να καλέσουμε τους 

Υπουργούς Αμύνης ούτε αυτό, τους Υπουργούς των Εξωτερικών πέρα από τα 

αντικείμενά μας. 

 Άρα, θέματα τα οποία άπτονται του πολιτισμού και της παιδείας, είναι 

εντός των συγκεκριμένων στόχων μας. Και εκ των πρώτων τέτοιων στόχων, 

θεωρώ ότι είναι η προπαρασκευαστική συνάντηση των Υπουργών, δια της 

προηγουμένης επαφής των συμβούλων. 

 Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει, όπως αυτές είναι καταγεγραμμένες στη 

ανάλυση των δαπανών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, εκδηλώσεις και 

συναντήσεις. Δεν έχει καταγραφεί λεπτομερώς η δραστηριότητα, καθόσον 

αφορά σε δύο τομείς. Ποιοι είναι οι τομείς; Κάποια συνεδριακή εκδήλωση για 

ένα ειδικό θέμα και κάποια εκδοτική δραστηριότητα με αντικείμενο ένα εκ 

των ζητημάτων που συζητούνται κατ’ αυτή την περίοδο. Η έκδοση των 

πρακτικών της Γ.Σ. με βάση το κύριο θέμα των συζητήσεών μας, θα είναι μία 

από τις εκδοτικές μας δραστηριότητες, η οποία θα εμπλουτιστεί και με άλλα 

σχόλια και παρατηρήσεις μελών της Συνελεύσεως ή και επιστημόνων, πέραν 

των διαλαμβανομένων των δύο εισηγητών στη Γ.Σ. 

 Αυτό το πρόγραμμα είναι το κατ’ αρχήν σχεδιασθέν και παρακαλώ 

εξουσιοδοτήστε μας, αν εν τη εξελίξει των εργασιών, εν τη εξελίξει του έτους 

2008, δηλαδή μέχρι 2009, εάν παρουσιαστεί μία ειδική ανάγκη για κάποια 

δράση, η Δ.Γ. να λάβει τη σχετική απόφαση, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από 

το όλο πρόγραμμα που σήμερα σας παρουσιάζουμε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή είναι η συνοπτική παρουσίαση των 

δράσεων που έχουν σχεδιαστεί, και οι οποίες είναι με κάποια λεπτομέρεια 

περιγραμμένες εδώ, στον προϋπολογισμό, ο οποίος άλλωστε καλύπτει και το 

οικονομικό μέρος της εκτελέσεως αυτού του προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα 

πολύ για την προσοχή σας. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ακούσαμε την παρουσίαση του 

προγράμματος δραστηριότητας, που έκανε ο Γ.Γ., θα ήθελα τώρα να δώσω το 
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λόγο, σε όποιον συνάδελφο θα ήθελε να υποβάλει κάποια πρόταση επί του εν 

λόγω θέματος. 

 Όπως είχαμε συμφωνήσει τώρα θα συνεχίσουμε με τη γενική συζήτηση 

και θα έχουμε ομιλίες και επί του σχεδίου ψηφίσματος και επί του 

προγράμματος δραστηριότητος για την επόμενη περίοδο και επί του βασικού 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Έτσι λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε 

τρία βασικά ζητήματα επί των οποίων μπορεί όποιος και όποια θέλει, να λάβει 

το λόγο και να διατυπώσει τις απόψεις και προτάσεις του. 

 Έχω ήδη έναν κατάλογο εγγεγραμμένων συναδέλφων ομιλητών, θα 

ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον κατάλογο. Αν υπάρχουν άλλοι που θα 

επιθυμούσαν να λάβουν το λόγο, τους παρακαλώ να εγγραφούν, να με 

ενημερώσουν για την επιθυμία τους να μιλήσουν. Απ’ ό,τι βλέπω και από το 

Λίβανο θέλει να μιλήσει ο συνάδελφος. Καλώς, τον σημειώνω. 

 Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε με τη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο 

στον κ. Nikolai Turetsky, μέλος του Κοινοβουλίου του Καζακστάν. Και να 

ετοιμάζεται η κα Okrouzhnaya. 

N. TURETSKY: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, είμαι ένα νέο 

μέλος αυτής της διεθνούς οργάνωσης. Δεν είχα ετοιμαστεί, δεν είχα 

προετοιμαστεί να ομιλήσω, ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες 

σκέψεις επί του βασικού θέματος της συζήτησης. Είμαι εγκληματολόγος και 

είχα εργαστεί σε ένα περιοδικό που ασχολείται με θέματα εγκληματικότητας, 

είμαι λοιπόν ο ειδικός σε ζητήματα εγκληματολογίας. Στο Καζακστάν είχαμε 

το τελευταίο διάστημα δύο πολύ μεγάλα συνέδρια, στα οποία 

εκπροσωπήθηκαν όλες οι ομολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο. Τα 

fora αυτά, δημιούργησαν τη δυνατότητα να συναντούν οι επιστήμονες, να 

έχουμε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με θέματα όπως π.χ. ο ρόλος των 

θρησκειών στην αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν, 

κλήθηκαν εκπρόσωποι των τεσσάρων ομολογιών, όπως το Ισλάμ, η 

Ορθοδοξία, ο Ιουδαϊσμός και ο Βουδισμός. Κάθε εκπρόσωπος παρουσίεσε τις 

απόψεις του σχετικά με την επιρροή και το ρόλο της Θρησκείας για την 



προφύλαξη από την διάπραξη εγκλημάτων. Γιατί είχε επιλεγεί αυτό το θέμα; 

Επειδή συσχετίζεται με τον προβληματισμό που έχουμε θέσει σήμερα στη 

Συνέλευσή μας. Οι 10 εντολές υπάρχουν σε κάθε θρησκεία: ου φονεύσεις, ου 

κλέψεις και μια σειρά άλλες αρχές, που από την εγκληματολογική σκοπιά 

μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά την διάπραξη 

εγκλημάτων. Υπάρχουν επίσης και μία σειρά θρησκευτικές αρχές, όπως η 

αρχή της τιμωρίας για τις αμαρτίες, για τις εγκληματικές ενέργειες που 

γίνονται σ’ αυτή τη ζωή, τιμωρία που θα υπάρξει στην επόμενη φάση της 

ανθρώπινης ζωής, στην τιμωρία που θα ακολουθήσει. 

 Τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αρκετοί επιστήμονες 

συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της 

15ης Γ.Σ. μας, είναι φλέγον και βεβαίως υποστηρίζουμε αυτή την κατεύθυνση 

δραστηριότητας της Δ.Σ.Ο. Είχαμε συναντηθεί με τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου μας, προτού αναχωρήσουμε για την Ελλάδα και συζητώντας 

μαζί του, μας παρακάλεσε να εκφράσουμε μία σειρά ιδέες, αντιλήψεις, σ’ 

αυτήν εδώ τη συζήτηση, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. 

 Θα ήθελα επίσης να αδράξω την ευκαιρία για να συγχαρώ την 

νεοεκλεγείσα ηγεσία της Δ.Σ.Ο. και να εγχειρίσω στον κ. Γ.Γ. ένα 

αναμνηστικό δώρο από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Καζακστάν. Είναι 

πολύ θερμές οι ευχές προς την νέα ηγεσία της Δ.Σ.Ο. Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας. 

S. POPOV: Δίνουμε τώρα το λόγο στην κα Svetlana Okrouzhnaya από τη 

Λευκορωσία. 

S. OKROUZHNAYA: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Γενικέ 

Γραμματέα, αξιότιμοι διοργανωτές και προσκεκλημένοι αυτής της 

διασκέψεως, αγαπητοί φίλοι. 

 Ο καθένας από εμάς έρχεται σ’ αυτόν τον κόσμο σε κάποιο ορισμένο 

χρόνο, με κάποια ορισμένη αποστολή και το κύριο ζήτημα της ζωής μας 

έγκειται στο εάν πράττουμε αυτό το οποίο επιθυμεί ο κύριος από εμάς, ο 

οποίος μας απέστειλε σ’ αυτή τη γη. Προοριζόμεθα να ζούμε στη 

διασταύρωση δύο αιώνων, σε μία περίπλοκη συγκυρία, κατά την οποία δεν 
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εξαρτάται μόνο η μοίρα μας από τα δρώμενά μας, αλλά και το πάθος όλης της 

ανθρωπότητας. Σ’ αυτή την κατάσταση, ενθυμούμεθα τα λόγια του Σωτήρος: 

«Όστις εστί καθ’ υμών, μεθ’ υμών εστί».  

 Μας καλούν λοιπόν να επιλέξουμε το δρόμο μας. Η αντίληψη της 

χριστιανικής κοσμοθεώρησης έχει δημιουργηθεί στη βάση της εμπειρίας δύο 

χιλιετιών και καταδεικνύει ότι στον κόσμο υπάρχει μία αντιπαλότητα μεταξύ 

των δυνάμεων του καλού και του κακού. Παρά τη φαινομενική ευημερία 

μεμονωμένων χωρών, η παγκόσμια κρίση διαλαμβάνει όλο τον πλανήτη. Στην 

οικονομία έχουμε μία αδυσώπητη πάλη, που μετεξελίσσεται σε τοπικούς 

πολέμους για τις πηγές πρώτων υλών και για τις αγορές. 

 Υπάρχουν και άλλες συνιστώσες της κρίσης, που αφορούν τη μείωση 

της γεννητικότητας, τις οικολογικές καταστροφές, την κρίση του πολιτισμού, 

την αύξηση των τεχνολογικών και συγκοινωνιακών καταστροφών, τη 

μεγέθυνση των ψυχικών νοσημάτων. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η 

κοινωνία δεν φοβάται τη διάλυση, την αποσύνθεση της ηθικότητος, δεν 

αντιμετωπίζονται ως κάτι που μας εκπλήσσει οι φόνοι, η ομοφυλοφιλία, η 

παιδοφιλία. Τα ΜΜΕ μετατρέπουν αυτές τις αποκλίσεις σε μία 

καθημερινότητα, η τηλεόραση έχει μετατραπεί σε φορέα της ανηθικότητας και 

της διαδόσεως του κακού. 

 Αυτό είναι τραγικό, διότι η έννοια του αμαρτήματος απαλείφεται, 

δημιουργείται η ανηθικότητα, τροφοδοτείται η διεθνική σύγκρουση, η 

διαφθορά. Τα όπλα είναι πολύ προσπελάσιμα, ενώ οι νόες των ανθρώπων είναι 

λιγότερο σταθεροί. Πρέπει να διασώσουμε τους εαυτούς μας και να 

μοιραστούμε την εμπειρία μας με τους άλλους. Έφτασε ο καιρός να 

αλλάξουμε ιδεολογία, να απορρίψουμε την ιδεολογία της οικονομίας και να 

υιοθετήσουμε την ιδεολογία της αρετής. Η προτροπή «ου φονεύσεις» δεν 

απαιτεί διαφημίσεις, απαιτεί εκτέλεση. Οι ατελεύτητοι πόλεμοι συνοδεύουν 

την παγκόσμια ιστορία, οι άνθρωποι σκοτώνουν αλλήλους από αρχαιοτάτων 

χρόνων, αλλά ποτέ αυτή η τάση δεν ήταν τόσο υποκριτική όσο σήμερα. 



 Αφ’ ενός μεν, ο πόλεμος καταδικάζεται και απαγορεύεται από τη 

Διεθνή Κοινότητα, ως εξαιρετικό μέσο διευθετήσεως των διεθνών συρράξεων, 

αφ’ ετέρου όμως, οι πόλεμοι εξακολουθούν να υφίστανται, έχοντας την 

ονομασία των διεθνών συρράξεων. Εάν ο πόλεμος δεν αποκαλείται έτσι, παύει 

να υφίσταται ως πόλεμος; Πόση είναι η υποκρισία αυτών που επιδίδονται σε 

λογοπαίγνια; Στο Ευαγγέλιο υπάρχουν προειδοποιήσεις περί αυτού. Πολλοί θα 

μου πουν την ημέρα της κρίσεως, Κύριε, Κύριε, μήπως εξ ονόματός σου δεν 

κάναμε αυτά τα αμαρτήματα; Εξ ονόματός σου δεν αποδιώξαμε τους 

δαίμονες; Εξ ονόματός σου δεν κάναμε πολλά θαύματα; Και τότε θα τους 

ανακοινώσω. Ποτέ δεν σας γνώριζα, απομακρυνθείτε από εμένα άνομοι. 

 Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αυτοί που χύνουν αίμα σήμερα εν 

ονόματι κάποιου φανταστικού ανθρωπισμού και κάποιου εξαιρετικού 

οικονομικού συμφέροντος, δεν έχει καμία αξία η αγάπη στον άνθρωπο, όταν 

μένει στα λόγια. Η αγάπη στον άνθρωπο στην πράξη, σήμερα είναι αφόρητη 

για κάποιους. Ας αναλογιστούμε μόνο σήμερα, σκοτώνουν άνθρωπο εν 

ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Αμερικανοί έχουν επιδοθεί στην 

εφαρμογή μιας αρχής: ο κόσμος θα είναι ασφαλής για την Αμερική, μόνο εάν 

μετατραπεί σε παρόμοιο με αυτόν της Αμερικής. 

 Σ’ αυτή την κατάσταση, ενός πολέμου όλων εναντίον όλων, ο πόλεμος 

έχει προσκρούσει σε συγκεκριμένα προβλήματα, τέτοια όπως η ηθική 

υποβάθμιση, η καταστροφή των πνευματικών παραδόσεων, η λειτουργία 

παγκοσμίου εμβελείας πληροφορικών συστημάτων, τα οποία δεν μπορούν να 

παράσχουν αληθή πληροφορία περί των διαδραματιζομένων στον κόσμο, 

γεγονός που αποτρέπει τη δυνατότητα ποιοτικής ανάλυσης της πραγματικής 

κατάστασης. Η κατάσταση αυτή λοιπόν, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία 

αποστολική λειτουργία της Ορθοδοξίας, σε μία εποχή στην οποία ζούμε, σε 

μία ανελέητη οικονομική κυριαρχία και εκκοσμίκευση. Δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε με αυτή την αδιαφορία. Δεν είναι η έχθρα, αλλά η αδιαφορία 

που ενισχύει την έκπτωση της παγκόσμιας κοινότητας, των παγκόσμιων 

πολιτισμών. Ακριβώς η πνευματική πτυχή των επίκαιρων προβλημάτων, είναι 

το κλειδί για την πνευματικότητα. 
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 Γιατί εξέπνευσε το Βυζάντιο; Η ιστορική ήττα του Βυζαντίου, διεξήχθη 

όταν οι ίδιοι οι βυζαντινοί απαρνήθηκαν τις αρχές επί των οποίων εδραζόταν η 

αυτοκρατορία τους. Και οι αρχές αυτές ήταν απλές και γνωστές σε όλους. 

Πίστη στο Θεό, στους αιώνιους νόμους του, που ευρίσκονται στην Ορθόδοξο 

Εκκλησία και άφοβη στήριξη στις εσωτερικές παραδόσεις και δυνάμεις. Εάν ο 

άνθρωπος και το κράτος τηρούν τους σχετικούς νόμους που έχουν επιδοθεί 

από τον Θεό, τότε αυτή η κοινωνία έχει μία εσωτερική ραχοκοκαλιά, έχει ένα 

ανοσοποιητικό σύστημα που της επιτρέπει να αποτρέψει κάθε καταστροφική 

επίδραση, εξωγενή ή εσωτερική απειλή ή επίθεση. 

 Άλλη μία ιδιαιτερότητα της επικείμενης πλανητικής κρίσης, είναι η 

καταστροφή της οικολογίας του πλανήτη, υπονόμευση των ίδιων των βάσεων 

της ύπαρξης της ελλόγου ζωής. Λόγω της αλόγιστης καταναλωτικής σχέσης 

προς τη φύση, προς την χλωρίδα και την πανίδα, ο πλανήτης μας προσεγγίζει 

μία οικολογική καταστροφή. Η οικολογική κρίση είναι πρωτίστως μία κρίση 

της ίδιας της ανθρωπότητας, μία κρίση του εσωτερικού της κόσμου. Το ορατό 

αποτέλεσμα της ηθικής εκπτώσεως. 

 Το πού θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα, δεν μπορούν να το ξέρουν οι 

άνθρωποι. Η ανώτατη σοφία έγκειται στη διάγνωση του πού οφείλεις να 

βαδίσεις. Και οφείλεις να βαδίσεις στην ανώτερη τελειότητα, στην αρμονία με 

τη φύση και με τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Το πρώτο που μπορεί 

και οφείλει να πράξει ο άνθρωπος, είναι να συνειδητοποιήσει την ευθύνη του 

για την κατάσταση του κόσμου. Η πιο ενεργός μέθοδος για την αποτροπή των 

οικολογικών καταστροφών, είναι η εξομολόγηση και η μετάνοια, η 

αποφασιστικότητα για την αλλαγή των ηθικών προσανατολισμών. 

 Οι χριστιανοί οφείλουν να υπενθυμίζουν στον κόσμο την αναγκαιότητα 

της κοινωνικής δικαιοσύνης και των πανανθρώπινων αξιών. Τα βασικά 

καθήκοντα που μπορούν να διασώσουν την ανθρωπότητα σ’ αυτή τη 

συγκυρία, οι κοινωνικές οργανώσεις της Λευκορωσίας προτείνουν τα εξής: 

Πρωτίστως, συνεργασία της Εκκλησίας και της πολιτείας επί ζητημάτων 

δημιουργίας κοινής εφαρμοσμένης αντιλήψεως για την παγκόσμια κρίση. 



Εισαγωγή μιας εθνικής πολιτικής, στη βάση της εθνικής εμπειρίας, βασισμένη 

στην συνοδικότητα, στην παραδοσιακή δηλαδή δημοκρατία, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παραδόσεις που είναι χαρακτηριστικές για τους λαούς μας. 

 Εισαγωγή διεθνών σχέσεων στη βάση από κοινού εκπονηθέντων 

προγραμμάτων, μεταξύ Εκκλησίας και πολιτείας, μεταρρύθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος για την εδραίωση στις επερχόμενες γενεές, της 

δεσπόζουσας θέσης των ορθοδόξων αξιών, ούτως ώστε να διαπαιδαγωγηθεί 

μια νεολαία ικανή να θέσει τις πανανθρώπινες αξίες, υπεράνω των 

προσωπικών συμφερόντων. Απαιτείται επίσης εννοιολογική αλλαγή στο 

σύστημα οικονομικής αναπτύξεως. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, είναι 

απαραίτητο να προσδιορίσουμε προτεραιότητες στην επιστημονική και 

τεχνολογική ανάπτυξη, που θα οδηγήσει στη μέγιστη δυνατή οικονομική 

αποτελεσματικότητα, η οποία με τη σειρά της θα μπορέσει να δώσει κίνητρα 

για την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. 

 Η πτυχή αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες, κατά τη δική μου 

άποψη. Το παγκόσμιο σύστημα το οποίο διέρχεται μία κρίση, δημιουργεί μία 

οικονομική εξάρτηση στον άνθρωπο, που ζει επί πιστώσει. Οι πνευματικές και 

ηθικές αρχές, παύουν να είναι βάσεις της ζωής. Εδώ βλέπουμε μία αντίφαση 

με την Χριστιανική κοσμοθεώρηση, η οποία λέει «μην ασχολείστε με το σώμα 

σας, με το σαρκίο σας, ασχοληθείτε με την ψυχή σας». Γι’ αυτό οι μετατροπές 

αυτές της οικονομικής δραστηριότητας στα κράτη μας, οι αλλαγές αυτές βάσει 

της χριστιανικής κοσμοαισθήσεως, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα 

ζητήματα της αξιακής ηθικής αντιμετώπισης των παγκοσμίων προβλημάτων. 

Η πολιτική της προσέγγισης και της γονίμου συνεργασίας Εκκλησίας και 

κράτους, αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν και να επιλύσουν τα ζητήματα 

που εγείρονται, να συνεισφέρουν στη βάση της διεθνούς συνεργασίας σε όλα 

τα επίπεδα. 

 Η ευθύνη για την εν ζωή και τις επικείμενες γενεές, έγκειται σε εμάς. 

Είμαι πεπεισμένη ότι η ανθρωπότητα θα βρει διέξοδο από την κρίση, θα την 

ξεπεράσει. Γιατί τέτοιες κατηγορίες όπως η συνείδηση, η ψυχή, η εντροπή, η 

φιλευσπλαχνία, εξακολουθούν να υφίστανται στη ζωή μας και στα χρόνια των 
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μεταρρυθμίσεων δεν μετατραπήκαμε σε ξωφλημένους κυνικούς. Αυτά τα λέω 

βλέποντας το φιλμ «Η νήσος» του Πάβελ Λουνγκίν, αναφέρεται ακριβώς στη 

μετάνοια. Φοβούμουν ότι δεν θα βρει θεατές, αλλά η ταινία αυτή απεδείχθη 

ότι έχει ζήτηση από πολλούς ανθρώπους. Προφανώς, η τέχνη δεν μπορεί να 

αλλάξει τον άνθρωπο, μπορεί ωστόσο να βοηθήσει τον θεατή, να κατανοήσει 

και να εκδηλώσει εαυτόν, να αναζωπυρώσει αισθήματα περί της υπάρξεως των 

οποίων δεν είχε την παραμικρή ιδέα, ή φοβόταν να παραδεχθεί την ύπαρξή 

τους. 

 Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, πρέπει 

να ενθυμούμεθα ότι όλα τα νέα είναι καλώς λησμονηθέντα παλαιά, γι’ αυτό 

δεν χρειάζεται να θυμηθούμε νέους τρόπους υπέρβασης των μεγάλης κλίμακας 

εμποδίων. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τη ζωντανή εμπειρία της 

ορθοδόξου πίστεως. Τα πλέον επίκαιρα, είναι σήμερα τα ζητήματα που 

αφορούν τον επανεκκλησιασμό των λαών μας. Πολλοί αναφέρονται στο ρόλο 

της Εκκλησίας στη ζωή της κοινωνίας. Ελάχιστοι όμως κατανοούν ότι αυτός ο 

ρόλος δεν μπορεί να έχει πλάγιο χαρακτήρα. Δεδομένου ότι είμεθα έτοιμοι για 

συνεργασία με την Εκκλησία, ως εκπρόσωποι του Ορθοδόξου πολιτισμού, 

οφείλουμε με το δικό μας παράδειγμα να καταδεικνύουμε το βάθος και τη 

σημασία της Χριστιανικής αρετής και τιμής. 

 Εκείνος ο οποίος σήμερα υιοθετεί αυτό το δρόμο για τον εαυτό του, 

βρίσκεται καθ’ οδόν προς επίλυση των μεγάλων προβλημάτων επί όλων των 

ζητημάτων. Οι προσευχές μας λοιπόν για τον κόσμο, θα μας βοηθήσουν, θα 

βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και διόρθωση, σημαίνει 

μετάνοια. Μετάνοια του κόσμου που αποκτά τη δυνατότητα να σώσει τον 

εαυτό του.  

 Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους 

διοργανωτές της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., και θα ήθελα να πω ότι η καρδιά μου 

πλημμυρίζει από χαρά, που βρίσκομαι στη γη αυτή, ενός μεγάλου, 

αρχαιότατου πολιτισμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 



G. MOUKHEIBER: Θα ήθελα να θέσω ένα διαδικαστικό ζήτημα, όσον 

αφορά την ημερήσια διάταξη, πού βρισκόμαστε τώρα; Τα συζητάμε όλα την 

ίδια στιγμή; Γιατί νόμιζα ότι θα συζητούσαμε τις δραστηριότητες της επόμενης 

χρονιάς, του επόμενου έτους, και μετά ψηφίσματα και γενικά θέματα. 

Κάνουμε και τις τρεις συζητήσεις ταυτόχρονα; Αυτό κάνουμε; Εγώ νομίζω ότι 

πρέπει, θα ήθελα να συνεχίσουμε να κάνουμε την κουβέντα για τις 

δραστηριότητες του επόμενου έτους και να συμφωνήσουμε πάνω σ’ αυτές, 

πριν περάσουμε στα ψηφίσματα. Γιατί μετά θα αρχίσει η γενική συζήτηση. θα 

ήθελα δηλαδή, να κάνουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 

 Βεβαίως, έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους 

συναδέλφους και επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσες, δεν θα επικεντρώσουμε 

αρκετά την προσοχή μας στις δραστηριότητες, αυτό φοβούμαι. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ; Να σας θυμίσω ότι προ ολίγου, όπως προβλέπει η ατζέντα, 

έκανα την παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων του επομένου 

έτους, 2008-2009 και το συνδύασα με τις δαπάνες αυτού του έτους, δεδομένου 

ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να καλυφθούν οικονομικά. 

Παρουσιάστηκε, δεν έγινε καμία παρατήρηση και θεωρείται ότι είναι 

εγκεκριμένο αυτό το πρόγραμμα. 

 Αν εν τω μεταξύ εσείς, επί του προγράμματος, έχετε κάτι να προτείνετε, 

εγώ θα έλεγα στον κ. Πρόεδρο, πολύ ευχαρίστως, τώρα που το θέσατε σαν 

θέμα, θα γίνει η πρόταση αν χρειαστεί να προσθέσουμε, να 

διαφοροποιήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

 Τώρα, καθόσον αφορά στη συζήτηση όλων των θεμάτων, ο κ. 

Πρόεδρος απ’ αρχής εδήλωσε στη πρωινή συνεδρίαση, τώρα δηλαδή, αφού 

τελείωσε η παρουσίαση από τον Ταμία και από τον επικεφαλής της Επιτροπής 

Οικονομικών, της όλης καλύψεως του οικονομικού θέματος και από εμένα του 

προγράμματος, πηγαίνει πλέον η συζήτηση επί του βασικού μας θέματος, συν 

επί του περιεχομένου του ψηφίσματος, που το έχουμε στα χέρια μας όλοι, 

ώστε να καταλήξουμε κάπου και να κλείσει ει δυνατόν η όλη διαδικασία προ 

αναχωρήσεως του κ. Προέδρου, ο οποίος θα φύγει νωρίς το απόγευμα. 
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S. POPOV: Βεβαίως, η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί και μετά την 

αναχώρησή μου, ωστόσο θα επιθυμούσαμε πριν το διάλειμμα του γεύματος να 

καταλήξουμε με το ψήφισμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα αρχής οπωσδήποτε. 

Εχθές διατυπώθηκαν μία σειρά προτάσεις, ιδέες. Εγώ θα ήθελα, 

απευθυνόμενος σε όλους εσάς, να πω τα εξής: θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, 

αν όμως κάποιος έχει κάποια σοβαρή ένσταση, σε ό,τι αφορά τις βασικές ιδέες 

του ψηφίσματος, όπως θα ενθυμείστε, χθες υπήρξαν κάποιες προτάσεις, 

υπήρξαν προτάσεις που έλεγαν να αποδεχθούμε ως βάση το σχέδιο 

ψηφίσματος και περαιτέρω να κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις, 

βελτιώσεις. 

 Είχαμε χθες και μια σειρά τέτοιου είδους επί μέρους προτάσεις. 

Υπάρχει όμως ένα θέμα αρχής. Υπάρχουν συμμετέχοντες στις εργασίες της 

Ολομέλειας, οι οποίοι κατά βάση δεν αποδέχονται το σχέδιο ψηφίσματος, 

είναι αντίθετοι προς το σχέδιο ψηφίσματος. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους 

ουσιώδεις ενστάσεις, θα παρακαλούσα να σηκώσετε το χέρι και να τις 

διατυπώσετε. Αν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενστάσεις, τότε προτείνω να 

ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος και να το εγκρίνουμε ως βάση. 

 Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ να ψηφίσουμε. Παρακαλώ να σηκώσετε 

τις πινακίδες που έχετε. Κατεβάστε τα χέρια σας. Ποιος είναι κατά; Ποιος 

ψηφίζει λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία με ανάταση  

………………………………………………………………………………… 

S. POPOV: Δεν βλέπω τον εκπρόσωπο του Λιβάνου, είστε υπέρ, είστε κατά;  

G. MOUKHEIBER: Έθεσα το θέμα του διαδικαστικού για την ατζέντα μας. 

Βεβαίως θέλω να συζητήσουμε το σχέδιο ψηφίσματος, αλλά ακόμα νομίζω, 

βρισκόμαστε στη συζήτηση για το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μας. 

Κατάλαβα από το Προεδρείο ότι αυτό που έθεσε σε συζήτηση είναι το σχέδιο 

δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μετά το ψήφισμα και μετά 

τα γενικά θέματα. Έλειπε ο Πρόεδρος την ώρα εκείνη που σήκωσα το χέρι μου 

και έκανα την παρατήρηση, να επικεντρωθούμε στις δραστηριότητες της 



επόμενης χρονιάς. Άρα, ήμουν πριν λίγο πίσω από το θέμα του σχεδίου 

ψηφίσματος.  

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι κατάλαβα, όλοι έχουν καταλάβει 

ορθώς, με εξαίρεση τον αξιότιμο συνάδελφο από τον Λίβανο. Είχαμε 

συμφωνήσει ότι συζητούμε ταυτόχρονα δύο θέματα, συζητούμε προτάσεις 

τροποποίησης του ψηφίσματος επί του βασικού θέματος της ημερήσιας 

διάταξης και συνεχίζουμε ταυτόχρονα τη συζήτηση, αναφορικά με τις 

προοπτικές, τις κατευθύνσεις δραστηριότητας της οργάνωσής μας. Είχαμε 

συμφωνήσει, αυτά τα δύο θέματα να συζητηθούν ταυτοχρόνως. Όλοι είχαν 

συμφωνήσει με αυτή την πρόταση, είχαν συμφωνήσει οι πάντες με αυτή την 

πρόταση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να λάβει 

το λόγο και να αναφερθεί, να διατυπώσει προτάσεις για την περαιτέρω 

δραστηριότητά μας, κάποιος θα μπορούσε να κάνει κάποιες προτάσεις 

αναφορικά με το σχέδιο ψηφίσματος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, συζητούμε 

όμως ταυτόχρονα δύο θέματα. 

 Αυτή ήταν η διαδικασία των εργασιών, επί της οποίας συμφωνήσαμε 

σήμερα το πρωί. Θα σας δώσουμε βεβαίως το λόγο και θα διατυπώσετε τις 

δικές σας απόψεις, τις δικές σας προτάσεις. Αν έχετε παρατηρήσεις επί της 

διαδικασίας των εργασιών, παρακαλώ τώρα να τις διατυπώσετε. Αν έχετε 

απόψεις επί των θεμάτων που συζητούμε, τότε με τη σειρά που έχουμε 

υιοθετήσει, θα σας δώσουμε κάποια στιγμή το λόγο. 

G. MOUKHEIBER: Όχι, επιμένω επί του διαδικαστικού κ. Πρόεδρε. Όσο 

λείπατε, είπα ότι θα είναι ίσως πιο αποδοτικό, να μη κάνουμε τη συζήτηση 

ταυτόχρονα, πάνω στα δύο θέματα. Να κάνουμε πρώτα τη συζήτηση για τις 

δραστηριότητες, μετά να συζητήσουμε για το ψήφισμα. Η δική μου προτίμηση 

είναι να κάνουμε ξεχωριστά τη συζήτηση, γιατί τα θέματα είναι ξεχωριστά. 

Συνδέονται βεβαίως μεταξύ τους, αλλά είναι ξεχωριστά θέματα. Αντί να 

κάνουμε λοιπόν τη συζήτηση όλοι μαζί… 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε, η πλειοψηφία όμως υποστήριξε τη δική μου 

πρόταση, η συντριπτική πλειοψηφία, με μόνη εξαίρεση εσάς, υποστήριξε τη 

δική μου πρόταση. Έτσι λοιπόν, η δική σας πρόταση δεν γίνεται δεκτή. Θα 
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συνεχίσουμε τις εργασίες μας όπως είχαμε συμφωνήσει. Είναι κατανοητό 

αυτό; Έτσι λοιπόν, συζητούμε και τα δύο θέματα ταυτοχρόνως. Δίνω το λόγο 

στον Miron Ignat από τη Ρουμανία. 

M. IGNAT: Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., 

αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, αξιότιμα νέα μέλη της Διεθνούς Γραμματείας, 

αξιότιμοι συνάδελφοι, εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Ρουμανικού 

Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την θερμή 

υποδοχή και φιλοξενία εκ μέρους των διοργανωτών της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. 

Επίσης, αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εγχειρίσω αναμνηστικά δώρα 

στη νέα ηγεσία της Δ.Σ.Ο. εκ μέρους του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας και 

πρωτίστως στον Πρόεδρό μας, αλλά επίσης και στον Γ.Γ. επίσης και στον 

Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο., στον αξιότιμο κ. Alexeev και στον συνάδελφο από την 

Ελλάδα, τον κ. Μυγδάλη. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, εξετάσαμε όλα τα κείμενα που είχαμε λάβει, 

συζητήσαμε μία σειρά θεμάτων και επίσης την έκθεση του ορκωτού λογιστή, 

καθώς επίσης συζητήσαμε και το σχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο 

έτος. Θα ήθελα εγώ όμως να ομιλήσω επί του κεντρικού θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή τη συνάντησή μας, θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να 

εξετάσουμε και την κρίση της οικογένειας. Την παρούσα στιγμή, σε όλο τον 

κόσμο, η οικογένεια βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Σε πάρα πολλές 

χώρες, ο αριθμός των γάμων μεταξύ των νέων έχει μειωθεί στο 65%, επίσης 

έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαζυγίων, ο οποίος ανέρχεται περίπου στο 50%. 

 Η οικογένεια, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση, θα έπρεπε να 

βρίσκεται κοντά στην Εκκλησία, ωστόσο όμως, σήμερα η οικογένεια συνιστά 

μία απλή τυπική συμφωνία συμβίωσης. Η ένωση μεταξύ του άνδρα και της 

γυναίκας, πάντα γινόταν αντιληπτή στο πνεύμα της παρουσίας του πιστού 

μέσα στην Εκκλησία. Ο άνδρας και η γυναίκα θα πρέπει, σύμφωνα με τα 

χριστιανικά ιδεώδη, να εμφορούνται από συγκεκριμένες αξίες. Με άλλα λόγια, 

η οικογενειακή ζωή είναι μία πνευματική συνένωση. Για κάθε Ορθόδοξο 

Χριστιανό, η οικογένεια είναι λύτρωση, είναι ένα οχυρό που μας προστατεύει 



από τις αμαρτίες. Υπάρχουν όμως ζευγάρια που ζουν εκτός γάμου, έχοντας 

ήδη αποκτήσει παιδιά. Θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι είναι ελεύθερα άτομα. 

 Η Εκκλησία θα πρέπει με προσοχή και με σεβασμό να περιβάλλει αυτά 

τα άτομα και να τους δίνει τη δυνατότητα της μετάνοιας. Η Ορθόδοξη πίστη 

θεωρεί ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει ότι δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, 

θα πρέπει ταυτόχρονα να αποδεχθεί ότι δεν θα αποκτήσει παιδιά εκτός γάμου. 

Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, άλλη λύση, συνιστά αμαρτία. Έτσι λοιπόν, η 

παγκόσμια κρίση των αξιών οδήγησε και σε μία αλλαγή των ιεραρχικών 

σχέσεων εντός της οικογένειας. Υπάρχουν πολλές δραστήριες γυναίκες στη 

σύγχρονη εποχή, οι οποίες μόνες τους συντηρούν την οικογένεια και 

επιδιώκουν να είναι αυτές που διοικούν την οικογένειά τους, με τραγικά 

αποτελέσματα. Οι άνδρες γίνονται επιρρεπείς προς τον αλκοολισμό και πολλές 

φορές εγκαταλείπουν αυτές τις οικογένειες. 

Η Ορθοδοξία υποστηρίζει την αντίληψη ότι η οικογενειακή ιεραρχία 

προέρχεται από τον Κύριο ημών και ο άνδρας θα πρέπει να είναι ο επικεφαλής 

της οικογένειας, αυτός που θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της 

οικογένειας, για τη διατήρηση της ενότητάς της. Στη σύγχρονη κοινωνία μας, 

παρατηρούμε την απώλεια των παραδοσιακών αξιών της οικογενειακής ζωής, 

όλο και πιο συχνά συναντούμε περιπτώσεις τυπικής συνύπαρξης, όπου ο κάθε 

ένας από τα μέλη της οικογένειας έχει μία τελείως αυτόνομη ζωή. Ο άνδρας 

έχει τη δική του ζωή, η γυναίκα τη δική της ζωή, τα παιδιά την απόλυτα δική 

τους, αυτόνομη ζωή. 

Έτσι λοιπόν, όλο και λιγότερο ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί ευκαιρία 

συνύπαρξης, επικοινωνίας, συλλογικής δραστηριότητας, συλλογικής 

επίσκεψης της Εκκλησίας, θρησκευτικής δραστηριότητας κλπ. Έτσι λοιπόν, 

σήμερα δεν υπάρχει πλέον σεβασμός προς τον πατέρα και τη μητέρα, δεν 

υπάρχει αυτή η πνευματική επικοινωνία, η πνευματική ενότητα. Το πιο ισχυρό 

πλήγμα προς την παραδοσιακή χριστιανική οικογένεια, είναι η νομιμοποίηση 

των γάμων των ομοφυλοφίλων. 

Οι υποστηρικτές του σοδομισμού χρησιμοποιούν επιχειρήματα που 

εμφανίστηκαν στην περιφέρεια του πολιτισμού και συνδέονται με ιδέες περί 
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δημοκρατίας και ελευθερίας. Η Εκκλησία ήταν και παραμένει υποστηρικτής 

της παραδοσιακής εννοιολογίας, αναφορικά με τον γάμο, αναφορικά με τις 

ιστορικές παραδόσεις της οικογενειακής ζωής. Η Εκκλησία θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι ήταν πάντα κατά των διαζυγίων, δεδομένου ότι αυτό που 

δημιούργησε ο Θεός, αυτούς που συνένωσε ο Θεός, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει 

να διασπάσει, να χωρίσει. 

Στη Ρουμανία, οι οπαδοί των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων γίνονται 

ολοένα και περισσότεροι. Το κίνημά τους ενεργοποιείται ολοένα και 

περισσότερο. Ετησίως διοργανώνονται εκδηλώσεις ομοφυλοφίλων, οι οποίες 

προβάλλονται από τα ΜΜΕ και χρηματοδοτούνται αδρά. Ωστόσο όμως, θα 

πρέπει να επισημάνω ότι η κοινωνία των πολιτών, με επικεφαλής την 

Εκκλησία, ανθίσταται αποφασιστικά σε αυτά τα φαινόμενα και απαιτεί να 

απαγορευθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις ομοφυλοφίλων, οι οποίες 

προκαλούν τον απλό καθημερινό άνθρωπο. 

Στην περίοδο από το 2006 μέχρι το 2008, είχαμε μία ισχυρή κίνηση 

πολιτών, που υποστηρίχθηκε από όλες τις ομολογίες, είχαμε μία συγκέντρωση 

περίπου 600.000 υπογραφών, υπέρ της ψήφισης νόμου που θα απαγόρευε την 

πραγματοποίηση γάμων ομοφυλοφίλων. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών, 

αξιοποιήθηκε από συγκεκριμένους κοινοβουλευτικούς, οι οποίοι έκαναν 

συγκεκριμένες προτάσεις, για την υιοθέτηση ενός κώδικα οικογενειακής ζωής, 

ούτως ώστε η οικογένεια να εδράζεται στην ελεύθερη ένωση μεταξύ συζύγων, 

μεταξύ άνδρα και γυναίκας, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις ανεπάρκειες του 

Συντάγματος της Ρουμανίας αναφορικά με τον ορισμό της οικογένειας. Όπου 

γίνεται προς το παρόν λόγος μόνο για δύο μέρη, για δύο συζύγους, χωρίς να 

ορίζεται το φύλο, κάτι που αφήνει ένα μεγάλο κενό, το οποίο επιτρέπει την 

σύναψη γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων. 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ένας σαφέστατος ορισμός, ούτως ώστε να 

αποτραπούν και φαινόμενα πολυγαμίας. Ομιλώντας περί κρίσεως της 

οικογένειας, θεωρούμε ότι για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού 

προβλήματος, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους νομοθετικούς θεσμούς, οι 



οποίοι από κοινού με την Εκκλησία θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά την 

οικογένεια στις παραδόσεις της Αγίας Γραφής. Σας ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Θα δώσω το λόγο στον κ. Nazih Abboud από τη Συρία. Και 

παράλληλα, θέλω να θέσω υπόψη της αντιπροσωπείας της Κύπρου, που 

ζήτησε να συνεδριάσει η Γραμματεία, μαζί με τη Γραμματεία και οι Επιτροπές 

Οικονομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν έχει καμία αντίρρηση το 

Προεδρείο. Αλλά η προϋπόθεση είναι βέβαια ότι θα ορίσετε θέμα, θα 

ενημερωθεί η Γραμματεία και ταυτόχρονα θα ανταλλαγούν πιο μπροστά, η 

σχετική θεματολογία ως εισήγηση μεταξύ των μελών, να υπάρχει μία 

προετοιμασία, για να μη γίνει εκείνη την ώρα μία άσκοπη συνεδρίαση, να έχει 

στόχο και αποτέλεσμα. 

K. SAMOILYK: Η Κυπριακή αντιπροσωπεία ορθώς έθεσε το ζήτημα, ορθώς 

το έθεσε. Διότι εχθές, κατά τη συνεδρίαση της Γραμματείας, είχαμε 

αποφασίσει ώστε το ζήτημα του τόπου και του χρόνου και της ημερήσιας 

διάταξης των συνεδριάσεων της Γραμματείας, να το εξετάσει η νέα σύνθεση 

της Γραμματείας, ούτως ώστε να μη προκαθορίζει η προηγούμενη Γραμματεία 

το έργο της νέας. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε ότι εδώ θα πρέπει να ορίσουμε 

την ημερήσια διάταξη, τον τόπο και τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασης της 

Γραμματείας. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτά που είπατε, απλώς πρέπει 

πιο μπροστά ο Πρόεδρος να ορίσει το θέμα, να το θέσει υπόψη της 

Γραμματείας, να υπάρξει ανταλλαγή και να οριστεί. 

N. ABBOUD: Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Δ.Σ.Ο., κύριε Sergei Popov, αξιότιμε 

κ. Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., κύριε Αριστοτέλη Παυλίδη, αξιότιμοι 

συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη η χαρά μου, να βρίσκομαι σήμερα 

εδώ, στις εργασίες της 15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., χαιρετίζω όλους εσάς και με 

μεγάλη εκτίμηση περιβάλλω τις προσπάθειές σας. Στην ιερή ελληνική γη, 

συναντιόμαστε σήμερα εδώ, σε μία γη από την οποία η ευλογία του Θεού 

αγκάλιασε όλη την ανθρωπότητα. 
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 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που εργάστηκαν 

νυχθημερόν, ούτως ώστε να διασφαλίσουν την άρτια διοργάνωση της 

συζήτησής μας επί τόσο σοβαρών θεμάτων για τον Χριστιανισμό. 

Κυρίες και κύριοι, η Γ.Σ. μας συμπίπτει με το έτος του Αποστόλου 

Παύλου και επίσης με το έτος στο οποίο η Δαμασκός ανακηρύχθηκε 

πρωτεύουσα του Αραβικού πολιτισμού. Ο Απόστολος Παύλος βαπτίστηκε στη 

Δαμασκό, στην πόλη αυτή προέταξε τη νέα εντολή, η οποία κάνει λόγο για την 

ειρήνη και την αγάπη και άρχισε το έργο το αποστολικό της διάδοσης αυτής 

της νέας εντολής σε όλο τον κόσμο. 

Η Δαμασκός είναι περήφανη για το γεγονός ότι σ’ αυτήν ακριβώς την 

πόλη ο Απόστολος Παύλος εδέχθη τη νέα πίστη και αυτό αποτελεί μία λαμπρή 

σελίδα, όχι μόνο στην ιστορία της Δαμασκού, αλλά και στην ιστορία της 

Συρίας. Η Δαμασκός είναι λίκνο του Χριστιανισμού. Σε απόσταση 18 χλμ. από 

την Δαμασκό, χτίστηκε ένας ναός, ευχαριστώ πολύ τη Ρωσική Ορθόδοξη 

Εκκλησία που βοήθησε στην ανέγερση ενός μνημείου του Αποστόλου Παύλου 

σε αυτή την τοποθεσία. Ένα από τα πιο υπέροχα μνημεία στη Συρία. 

Το έτος αυτό λοιπόν, έχουμε πολλά Ορθόδοξα Χριστιανικά συνέδρια 

στη Συρία, που αφορούν στο έτος του Απόστολου Παύλου, τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους. Κυρίες και κύριοι, η περιοχή μας είναι ένα παράδειγμα 

συνύπαρξης πολλών θρησκειών, κάτι που το αναγνωρίζουν οι πάντες. Οι 

χώρες μας ωστόσο, υφίστανται τις συνέπειες των σύγχρονων συνθηκών και 

των σύγχρονων πειρασμών. Στη Συρία επιθυμούμε την ειρήνη, βλέπουμε ότι 

το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική καταπίεσης του παλαιστινιακού λαού, μια 

πολιτική βεβήλωσης των Χριστιανικών αλλά και Ισλαμικών ιερών, στην 

Παλαιστίνη υπάρχει ο ναός της Γεννήσεως, ο ναός της Αναστάσεως και 

υπάρχει το τέμενος Αλ-Ακσά. 

Δεν μπορεί λοιπόν να θριαμβεύσει η ηθική στον κόσμο, όταν έχουμε 

περιπτώσεις αιματοχυσίας και βίας στον κόσμο, με υπεύθυνες τις χώρες που 

θεωρούν τους εαυτούς τους Μεγάλες Δυνάμεις. 



Αξιότιμοι συνάδελφοι εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γ.Σ. 

μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστούμε τον Συνάδελφο από τη Συρία. Θα δώσω τον 

λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Βουλγαρίας κ. Plamen 

Slavov και θα κάνουμε μετά ένα δεκάλεπτο διάλειμμα για ένα καφέ και θα 

επανέλθουμε σε 10′ για να συνεχίσουμε. 

P. SLAVOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εξ ονόματος 

της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας να συγχαρώ όλους εσάς, και πρωτίστως 

τους Έλληνες συναδέλφους. Επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς την 

ελληνική πλευρά, για την θερμή φιλοξενία και για την άρτια διοργάνωση της 

15ης Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. στη Ρόδο. 

 Θα ήθελα επίσης να εκφράσουμε την πεποίθησή μας, ότι οι εργασίες 

μας θα είναι γόνιμες και επωφελείς για την υπόθεσή μας. Επιβεβαιώνουμε για 

μία ακόμη φορά την διαρκή υποστήριξη του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου στο 

έργο της Δ.Σ.Ο. και την ετοιμότητά μας να διοργανώσουμε στη χώρα μας μία 

συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, το επόμενο έτος. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στις αρχές του 21ου αιώνα η 

ανθρωπότητα κινείται με γοργά βήματα, πρωτίστως στο πεδίο της υλικής, 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένα πεδίο που διασφαλίζει την υλική ευημερία για 

συγκεκριμένα τμήματα της σύγχρονης ανθρώπινης κοινωνίας. Συνάμα, οι 

κοινωνικές σχέσεις και η πνευματική ανάπτυξη και η πνευματικότητα, 

βρίσκονται σε ζοφερή κατάσταση. Σε αυτό συμβάλλει ο ρόλος των ΜΜΕ, τα 

οποία ωθούν τους ανθρώπους σε μία νέα ζωή, σε έναν νέο τρόπο ζωής, κάτι 

που οπωσδήποτε επηρεάζει τις συνειδήσεις των Ορθοδόξων, αποτελεί μία 

πρόκληση προς τους Ορθοδόξους. 

 Σήμερα, πηγή εντάσεων σε όλο τον κόσμο, αποτελούν οι άσχημες 

οικονομικές συνθήκες και η κοινωνική αδικία στον κόσμο. Φαινόμενα που 

συνοδεύονται με συγκρούσεις, με το φαινόμενο της απάθειας και της 

αδιαφορίας, και ενώπιον των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης. Έτσι λοιπόν, 

από εκεί προκύπτει και η δυσπιστία προς αυτά που συντελούνται σήμερα στον 

κόσμο μας, εκ μέρους των λαών. Ζήτημα προτεραιότητας για τους 
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Ορθοδόξους σήμερα, είναι η υιοθέτηση μιας αποφασιστικής και 

αποτελεσματικής πολιτικής, εκτός των υπηρεσιών της Εκκλησίας. Υπάρχουν 

λοιπόν εντάσεις, εστίες έντασης που αγγίζουν όχι μόνο τις ορθόδοξες 

Εκκλησίες, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Αυτό 

μας υποχρεώνει να βρούμε τρόπους συσπείρωσης των ανθρώπων στα πλαίσια 

των γενικότερων ευρύτερων αρχών και αξιών του πολιτισμού, της ιστορίας. 

 Μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις και δια 

μέσου της θρησκευτικής παιδείας, εργαζόμενοι πρωτίστως στο χώρο της 

νεολαίας. Σήμερα στη Βουλγαρία, είμαστε μάρτυρες ενός γόνιμου διαλόγου με 

τη συμμετοχή της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, των αρχιερέων, σε ό,τι 

αφορά την αναγκαιότητα να υπάρξει θρησκευτική χριστιανική παιδεία στα 

σχολεία. Στην Αστανά, το προηγούμενο έτος, μίλησα ενώπιόν σας για τον 

Εθνο-ομολογιακό διάλογο στη Βουλγαρική κοινωνία. Αυτή η ιστορική, 

πολιτισμική, πνευματική πραγματικότητα στη Βουλγαρία, σ’ αυτές τις 

συνθήκες η Βουλγαρική Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι της Βουλγαρίας, 

σεβόμενοι την πολιτισμική και ιστορική πολυμορφία της σύγχρονης 

Βουλγαρίας, διεξάγουν αυτό το διάλογο. Τον διάλογο όχι εντός των 

ορθοδόξων, όχι μόνο μεταξύ των Χριστιανών, αλλά και έναν διάλογο με τη 

συμμετοχή όλων των θρησκειών. 

 Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση 

θα πρέπει να είναι παγκόσμιας διάστασης, βάσει των χριστιανικών αξιών και 

της υπευθυνότητας και της ελεύθερης επιλογής. Είναι οπωσδήποτε ένας 

δύσκολος στόχος, μπορεί όμως να υλοποιηθεί δια μέσου της συνεργασίας 

μεταξύ όλων των πιστών και όλων των ανθρώπων καλής πίστης και του 

κοινού νου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να κάνουμε ένα διάλειμμα για 10 λεπτά περίπου. 

…………………………………………………………………………………. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έχουμε 

έναν αύξοντα κατάλογο αυτών που επιθυμούν να ομιλήσουν. 



V. ALEXEEV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες της 

Συνελεύσεώς μας, το λόγο έχει ο κ. Τσιόκας, από την Ελληνική 

Αντιπροσωπεία. 

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω την 

ανάγκη να μοιραστώ μερικές σκέψεις με βάση τους προβληματισμούς που 

αναπτύξατε, γιατί πιστεύω ότι η Συνέλευσή μας, στην ουσία σήμερα, μέσα από 

όλα αυτά τα διαδικαστικά που επιτυχώς ολοκληρώσαμε, καλείται να κάνει ένα 

άλμα ενηλικίωσης. Μετά από 15 χρόνια ουσιαστικής προσπάθειας για να 

συγκροτηθεί αυτό το όργανο, αυτό το forum, τώρα πλέον πρέπει να 

διεκδικήσουμε ένα άλλο βήμα ρόλου στις εξελίξεις, σε μία εποχή που έτσι κι 

αλλιώς χαρακτηρίζεται μονομερώς από την παγκοσμιοποίηση, η οποία στην 

πράξη θυσιάζει τον άνθρωπο σε άλλες επιδιώξεις. 

 Μ’ αυτή την έννοια λοιπόν, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα τον 

προγραμματισμό δράσης που κάνει το Προεδρείο, γιατί πρέπει να φωτίσουμε 

πλέον το ρόλο αυτής της Συνέλευσης και τη δράση του Προεδρείου σε 

κατευθύνσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις στους διεθνείς 

οργανισμούς, προκειμένου και να λειτουργήσει το συλλογικό και ταυτόχρονα 

να δώσουμε τη διάσταση, με βάση τις αξίες που εμείς έχουμε, τη διάσταση 

στις εξελίξεις που διαμορφώνονται αυτή την περίοδο. 

 Θα πω δυο τρεις σκέψεις γενικότερα για το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε και θα κάνω και μία παρατήρηση πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος που έχει 

κατατεθεί. Πρώτα και κύρια, δεν μιλάμε για το τέλος της ιστορίας. Δεν 

υπάρχει τέλος της ιστορίας και δεν υπάρχει τέλος ιδεολογίας. Τι υπάρχει; 

Υπάρχει πλέον το τέλος των παλαιών προτύπων και κανείς δεν μπορεί να 

επαναφέρει τα παλιά πρότυπα. Διαμορφώνεται ένα καινούργιο πεδίο, ένα νέο 

πεδίο προτύπων και αναγκών για όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί η γη 

έχει γίνει ένα μικρό σπίτι. 

 Το θέμα λοιπόν δεν είναι να προσεγγίσουμε απλώς την κρίση των αξιών 

και να πούμε τι εμείς προτείνουμε. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τι είναι αυτό 

που παράγει την κρίση, προκειμένου να δώσουμε σωστές απαντήσεις, 
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εμφορούμενοι από τις αρχές τις πανανθρώπινες, της Ορθοδοξίας και του 

Χριστιανισμού. 

 Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο Χριστός πότε εμφανίστηκε; 

Εμφανίστηκε σε μία περίοδο κρίσης του κόσμου, κρίσης αξιών και παρενέβη 

σ’ αυτές τις εξελίξεις εκπέμποντας ένα καινούργιο μήνυμα. Έχουμε ακριβώς 

ένα τέτοιο γεγονός πάλι στον κόσμο ολόκληρο, με άλλα χαρακτηριστικά, όπου 

πάλι ο Χριστιανισμός καλείται να παρέμβει και να ξανατοποθετήσει στο 

κάδρο τον άνθρωπο. Έχει υποχωρήσει ο ρόλος του ανθρώπου, κατά την άποψή 

μου. 

 Η κρίση λοιπόν των αξιών, για μένα είναι κρίση αναπτυξιακού 

προτύπου, όπου έχει υποχωρήσει ο ρόλος του ανθρώπου και στη θέση του 

έχουν μπει μόνο τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία μπορεί να είναι εφήμερα, και 

η κρίση των αξιών είναι αποτέλεσμα και της κρίσης αντιπροσώπευσης. 

Σήμερα, ο άνθρωπος, ο πολίτης, είτε στα κράτη μας, είτε στον κόσμο 

ολόκληρο, αισθάνεται πάρα πολύ μακριά από τα κέντρα λήψης απόφασης. 

Αισθάνεται ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν χωρίς να τον ρωτάνε, χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του και αποφασίζουν στο όνομά του. 

 Αυτό λοιπόν, δημιουργεί μια δυσπιστία, δημιουργεί μία άρνηση. Γι’ 

αυτό και βλέπετε ολοένα και περισσότερο, τι κάνει ο πολίτης; Ή περιορίζεται, 

ξαναβλέπει το θέμα της οικογένειας από άλλη οπτική γωνία, γιατί εκεί νιώθει 

τη σιγουριά, βλέπει το θέμα ξανά της τοπικής του κοινότητας και νιώθει πολύ 

απόμακρα, αδιάφορα έως εχθρικά τα υπερεθνικά όργανα, τα οποία 

διαβουλεύονται δήθεν γι’ αυτόν, αλλά δεν αποφασίζουν γι’ αυτόν. 

 Κατά την άποψή μου, ξαναθυσιάζεται ο άνθρωπος, θυσιάζεται ο 

άνθρωπος στην αχαλίνωτη αγορά, δεν υπηρετεί πλέον η αγορά τον άνθρωπο, 

αλλά ο άνθρωπος την αγορά. Έχουμε μία ανατροπή. Δεύτερον, έχουμε ένα 

άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι δεν αντιπροσωπεύεται ο πολίτης στα 

κέντρα εξουσίας με την ιδιαιτερότητά του, με την αυτονομία του, με τον 

πολιτισμό του, με τα χαρακτηριστικά του, γι’ αυτό και στο τέλος 

απογοητευμένος, ή θεοποιεί κάποιον σωτήρα, και πάμε στην ουσία σε μορφές 



άκρατου θρησκευτικού φανατισμού, ή αλλιώς αποστασιοποιείται απ’ όλα και 

απορρίπτει, πάμε στο μηδενισμό. 

 Το χειρότερο δε απ’ όλα που συναντάμε στην εποχή μας, είναι ότι η 

πληροφορία, η τεχνολογία, η γνώση, δεν είναι πλέον μέσον για να μπορεί ο 

άνθρωπος να γνωρίζει καινούργια πράγματα για να ολοκληρωθεί, αλλά γίνεται 

μέσο χειραγώγησης το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, που πάρα πολλοί είπατε στις 

ομιλίες σας. Δεν είναι πλέον μέσο πληροφορίας, για να μπορέσει ο άνθρωπος 

να βελτιώσει τα ενδιαφέροντα του, την εικόνα του, την σκέψη του, την κριτική 

του σκέψη, γίνεται στην ουσία μέσον για να του χειραγωγήσουν τη σκέψη. 

Του κατευθύνουν επιλεκτικά ειδήσεις, του κατευθύνουν επιλεκτικά 

καταναλωτικά πρότυπα, με στόχο το κέρδος, και στην ουσία τη θυσία του. 

 Σιγά-σιγά λοιπόν, η ανθρωπότητα αποστασιοποιείται από την έννοια 

των δημοσίων αγαθών. Όλα έχουν γίνει ένα ατέλειωτο χρηματιστηριακό 

παιχνίδι, το οποίο δεν επενδύει στον άνθρωπο, αλλά επενδύει διαρκώς στο 

κέρδος. Η έννοια του δημόσιου αγαθού πλέον υποχωρεί, η παιδεία, η υγεία, 

είναι δημόσια αγαθά. Αυτά δεν μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα 

εμπορευματικοποίησης, πρέπει να είναι στα χέρια, εργαλεία του ανθρώπου, 

προκειμένου να διευρύνει διαρκώς τη γνώση του, να τελειοποιείται. Για να μη 

ξεχνάμε ότι η αποστολή του ανθρώπου είναι κατ’ εικόνα να οδηγηθεί στο καθ’ 

ομοίωση, να βελτιώνεται, να ολοκληρώνεται, να θεοποιείται, αυτή είναι η 

αποστολή του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν υποχωρεί και εκεί είναι ακριβώς το 

πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό πρόβλημα. 

 Υποχωρούν λοιπόν τα δημόσια αγαθά. Σ’ αυτά τα πράγματα η δική μας 

Συνέλευση πρέπει να έχει έναν καθαρό προσανατολισμό, δεν μπορεί η παιδεία 

να είναι ιδιωτική, δεν μπορεί η υγεία να είναι εμπορευματικοποιημένη, δεν 

μπορεί η κοινωνική προστασία να επαφίεται ανάλογα με την οικονομική 

δυνατότητα του καθένα. Αυτά τα αγαθά οφείλει να τα έχει ο άνθρωπος, 

ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης και πάνω σ’ αυτά πρέπει να 

πατάει. 

 Ήδη, η Ευρώπη αναπτύσσει έναν τέτοιο προβληματισμό. Η Ορθόδοξη 

θεολογική σκέψη πρέπει να ενισχύσει αυτόν τον προβληματισμό. Η Ευρώπη, 



144 
 

είτε είναι συντηρητικές κυβερνήσεις, είτε είναι προοδευτικές κυβερνήσεις, 

βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι ξαναθέτει στην ατζέντα της συζήτησης τους 

στρατηγικούς τομείς, τα εργαλεία με τα οποία κάνεις ανάπτυξη, τα εργαλεία 

με τα οποία στηρίζεις τον άνθρωπο. Και ξαναμιλάμε στο να υπάρξει ειδικό 

νομοθετικό πλαίσιο, ευρωπαϊκές οδηγίες, δεσμεύσεις, προκειμένου αυτά να 

παραμείνουν στα χέρια του ανθρώπου και να μη θυσιαστούν τα πάντα στο 

εμπόρευμα. 

 Όμως, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ο ανταγωνισμός έχει 

αποκτήσει πλέον αχαλίνωτα χαρακτηριστικά. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί δεν 

λειτουργούν, στην πράξη δεν λειτουργούν. Η αρχή της μίας δύναμης, άνευ 

νομιμοποίησης στα αντιπροσωπευτικά όργανα, επιλέγει ό,τι θέλει. Είχαμε τον 

πόλεμο στο Ιράκ, χωρίς η διεθνής κοινότητα συλλογικά να αποφασίσει. 

Έχουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε τις εξελίξεις στο 

Κόσσοβο, χωρίς ο ΟΗΕ να έχει παρέμβει, να έχει συζητήσει. Αυτό ακριβώς 

είναι που δημιουργεί το πρόβλημα, κρίση αντιπροσώπευσης. Δεν 

αντιπροσωπεύονται όλες οι γνώμες, δεν καταλήγουν σε συλλογικές αποφάσεις. 

 Και όμως, η Ορθοδοξία πάνω σ’ αυτό έχει να δείξει έναν άλλο δρόμο. 

Ο Τριαδικός Θεός, η συλλογικότητα, το σύστημα διοίκησης της Εκκλησίας, 

είναι βαθιά δημοκρατικό. Ακριβώς αυτό το μοντέλο είναι σήμερα που 

χρειάζεται κανείς περισσότερο παρά ποτέ, για να λειτουργήσει η κοινωνία και 

η κοινότητα. Ακριβώς το μοντέλο της οργάνωσης της Εκκλησίας, να το δει 

κανείς στις ορθόδοξες εκκλησίες, θα δει ότι στηρίζεται στη συλλογικότητα και 

ο Τριαδικός Θεός είναι μία συλλογικότητα που δείχνει την αναγκαιότητα να 

ανταμώνει το πολύχρωμο, να ενώνεται και να αποτελεί προφητική δύναμη. 

 Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει σήμερα και η Ε.Ε., η κρίση με το 

Ευρωσύνταγμα που πέρασε, ή τη συνθήκη της Λισαβόνας τώρα, τι είναι; στην 

ουσία είναι μια καταγραφή ότι ο πολίτης σήμερα, σε οποιαδήποτε χώρα της 

Ευρώπης και να ζει, αισθάνεται πάρα πολύ μακριά από τα κέντρα απόφασης. 

Την ίδια ώρα που νιώθει ότι το μηνιάτικο δεν του φτάνει για να ζήσει, ότι 

δανείζεται πλέον από τις τράπεζες που κερδοσκοπούν για να συμπληρώσει τις 



τριάντα μέρες, το μηνιάτικο του φτάνει για 20 μέρες από τη δουλειά του και 

τις άλλες 10 μέρες δανείζεται, την ίδια ώρα νιώθει ότι οι υπερεθνικοί 

οργανισμοί, τα όργανα της Ε.Ε. μπορεί να ασχολούνται με την απελευθέρωση 

των αγορών, μπορεί να ασχολούνται με τα μεγάλα deals που γίνονται στην 

ενέργεια, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κλπ., δεν ασχολούνται όμως με το 

δικό του πρόβλημα. Δεν νιώθει ότι στο δικό του πρόβλημα. Δεν νιώθει ότι στο 

δικό του πρόβλημα υπάρχουν κανόνες προστασίας. 

 Γι’ αυτό λοιπόν και δεν καταψηφίζει ο πολίτης της Ευρώπης, την 

έννοια της αναγκαιότητας να υπάρχει μία Ευρώπη από τα Ουράλια μέχρι τον 

Ατλαντικό, μια τέτοια Ευρώπη μεγάλη, ενωμένη, η οποία θα μπορούσε να 

δίνει διεξόδους. Ενώ λοιπόν θα ήθελε κάτι τέτοιο, μία Ευρώπη των λαών, μία 

Ευρώπη των περιφερειών, μία Ευρώπη η οποία έχει μίνιμουμ πολιτικές που 

στηρίζουν τον πολίτη, τις παραγωγικές δυνάμεις, τη γνώση, δίνει πρόσβαση 

στην τεχνολογία, βλέπει όλα τα άλλα να αποφασίζονται. 

 Θα σας πω κάτι και μ’ αυτό θα κλείσω, για να πάω και σε δύο 

παρατηρήσεις στο ψήφισμα. Οι συχνότητες για να έχει κανείς τηλεόραση ή 

ραδιόφωνο είναι δημόσιο αγαθό. Το νοικιάζει το κράτος στον ιδιώτη. Οι 

συχνότητες, είτε για τηλεόραση, είτε για ραδιόφωνο, είτε για τις 

τηλεπικοινωνίες, είναι δημόσιο αγαθό και το νοικιάζει. Ε λοιπόν, αφού το 

νοικιάζει, θεωρητικά το κράτος ή ο υπερεθνικός οργανισμός, θα έπρεπε να 

βάλει και κάποιους κανόνες αν θέλει να το νοικιάσει, κάποιους κανόνες 

αντικειμενικής ενημέρωσης, πλουραλιστικής ενημέρωσης, κανόνες 

ανθρωπισμού, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας, αντιπροσωπευτικότητας, 

πολυπολιτισμικότητας. Αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν, ως νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν υπάρχουν πουθενά, σε καμία χώρα. 

 Γι’ αυτό είπα πριν ότι είναι πλέον μέσο χειραγώγησης. Για όλους 

λοιπόν αυτούς τους λόγους, εκτιμώ ότι η επιλογή του Προεδρείου να επιλέξει 

αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά αυτό πρέπει να ταυτιστεί 

με πολλά δια ταύτα, με πολλές δεσμεύσεις μας σε νέες κατευθύνσεις. Θεωρώ 

λοιπόν ότι το ψήφισμα που κατατίθεται είναι στη σωστή κατεύθυνση μεν 

προβληματισμού, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να πάμε λίγο πιο αποφασιστικά στο 
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δια ταύτα. Δηλαδή εκεί που λέμε στο τέλος, η Συνέλευση εκφράζει την 

ανησυχία της, αναφορικά με την κατάσταση στις ευαίσθητες περιοχές, δεν 

είμαστε στη φάση μόνο που ανησυχούμε. Τώρα πλέον, έχω την εντύπωση ότι 

η Συνέλευσή μας, όπως πιστεύω και όλων των χωρών τα κοινοβούλια που 

αντιπροσωπεύουμε, τώρα η διεκδίκηση είναι να λειτουργήσουν οι 

αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Να λειτουργήσει ο ΟΗΕ, να λειτουργήσει σωστά 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, να λειτουργήσουν τα συλλογικά όργανα. Αυτό 

είναι το αίτημα. Δεν ανησυχούμε απλώς, διεκδικούμε κατά την άποψή μου και 

οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, ως όργανο διεκδικούμε κάτι περισσότερο από 

μία ανησυχία.  

 Άρα λοιπόν, εδώ θέλω τη διατύπωση λίγο πιο αποφασιστική. Και 

νομίζω ότι είναι ο μέσος όρος όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες και 

όλων των Κοινοβουλίων! Αλλά πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω. 

 Και θα ήθελα να πω ότι στις πρωτοβουλίες του προγράμματος δράσης – 

και μ’ αυτό κλείνω και συγνώμη για την ταλαιπωρία – έχω την γνώμη ότι ό,τι 

σχετίζεται με διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η συνέλευση μας πρέπει να 

κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, παρέμβαση – παρουσία με αποφάσεις, 

με κατευθύνσεις στους διεθνείς οργανισμούς και δεύτερον, παρουσία σε όλες 

τις χώρες, συνεδρίαση ποτέ στην ίδια χώρα, σε όλες τις χώρες προκειμένου να 

υπογραμμίζουμε, να διευρύνουμε το κύρος και να βρίσκουμε τα ανοίγματα 

επικοινωνίας με τους πολίτες. Γιατί γι’ αυτούς υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε για 

κανέναν άλλον εκτός από τους πολίτες αυτού του μεγάλου, παγκόσμιου 

σπιτιού, με βάση τις αξίες της Ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Τσιόκα. Όταν συζητήσουμε τελικά, 

μπορούμε να έχουμε κάποιες προσθήκες, αλλαγές στο ψήφισμα, ίσως θα είχε 

νόημα να λάβουμε υπόψη μας και τις προτάσεις των συναδέλφων. Και τώρα, 

το λόγο έχει ο κ. Mkritch Minasyan από την Αρμενία.  

M. MINASYAN: Αξιότιμοι κύριοι του Προεδρείου, αξιότιμοι συνάδελφοι και 

προσκεκλημένοι, επιτρέψτε μου εξ ονόματος της Αρμενικής αντιπροσωπείας, 

να σας συγχαρώ όλους για την επέτειο αυτή που γιορτάζουμε σήμερα, της 



15ετίας από της ιδρύσεως της Διεθνούς Οργανώσεώς μας. Εμείς θεωρούμε ότι 

η συνέλευσή μας αυτή επί 15 έτη έχει συνεισφέρει το σεμνό της έργο στην 

παγκόσμια πολιτική και ιδιαίτερα μεταξύ των Ορθόδοξων κρατών και λαών. 

Φρονούμε ότι αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της ζωής μας και θα συνεχίσουμε 

πιο αποτελεσματικά το έργο μας, πιο δραστήρια. 

 Ο πρώην Γ.Γ. μας είπε πολύ σοφά πράγματα, ότι πρέπει να 

ασχοληθούμε με έργα πρώτα και έργω να διδάσκουμε. Εμείς οι πολιτικοί, 

φυσικά, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς λόγια. Προφανώς όμως, 

πρέπει να οδηγηθούμε και σε κάποια συμπεράσματα, πρέπει να μιλάμε 

λακωνικά, συγκεκριμένα και με προτάσεις επί του πρακτέου. Γι’ αυτό, δεν θα 

αναφερθώ στη γραπτή εκδοχή που έχω συγγράψει στο Ερεβάν, έχω διαβιβάσει 

στη Γραμματεία τη γραπτή εκδοχή της εισήγησής μου, αν χρειαστεί μπορεί να 

ενταχθεί στα έγγραφα της Ολομέλειας μας η γραπτή εκδοχή. 

 Ωστόσο, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μας στη 

φιλοξενούσα χώρα και το γεγονός ότι η 15η Ολομέλειά μας διεξάγεται σ’ αυτή 

την αρχαία γη του πολιτισμού, την Ελλάδα. Γιατί αυτός ο λαός έχει προσφέρει 

στην ανθρωπότητα μεγάλα δημιουργήματα, μεγάλα έργα. Σας ευχαριστούμε 

λοιπόν για τη φιλοξενία σας και φρονούμε ότι η φιλοξενούσα χώρα 

εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή τις παραδόσεις αυτού του μεγάλου λαού. 

 Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες στην εισήγησή μου, που έχουν 

προαναφέρει και άλλοι συνάδελφοι, υπάρχουν διάφορες μειονότητες, υπάρχει 

διαφθορά, υπάρχουν συρράξεις, πόλεμοι κλπ., ανηθικότητα. Τι προτείνουμε 

εμείς; Προτείνουμε ανεκτικότητα, ανεξιγνωμία, που είναι απαραίτητα για τον 

άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, για τον πολιτισμό και απαιτείται αγώνας για 

την προάσπιση του πολιτισμού εναντίον αυτών των φαινομένων. 

 Δύο προτάσεις έχω να υποβάλω. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική η Ολομέλεια μας αν σε αυτούς τους οικονομικούς 

απολογισμούς θα προβλέψουμε και κάποιες δαπάνες για τα ΜΜΕ. Πρέπει να 

εργαστούμε πιο αποδοτικά στα ΜΜΕ, χωρίς τηλοψία, χωρίς ΜΜΕ το έργο μας 

δεν θα έχει απήχηση. Να εξετάσουμε λοιπόν, να επανεξετάσουμε τη 

δυνατότητα προβολής των θέσεών μας. Στις χώρες μας να έχουμε τη 
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δυνατότητα προβολής στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, να συγγράφουμε, να 

έχουμε έστω σε DVD, σε άλλες μορφές καταγεγραμμένες τις ομιλίες του Γ.Γ., 

του Προέδρου, των αποφάσεών μας, ούτως ώστε να μπορούμε τουλάχιστον 

από τα δημόσια ΜΜΕ να δείχνουμε στους λαούς μας τι μας απασχολεί, ποια 

ζητήματα εγείρονται, τι καθήκοντα τίθενται ενώπιον μας. 

 Και δεύτερον, θα ενθυμείστε ότι εχθές οι συνάδελφοί μας από τις 

αραβικές χώρες έθεσαν ένα ζήτημα. Είναι δίκαιο το ζήτημα αυτό, γιατί 

υπάρχουν κάποια καθήκοντα, υπάρχουν κάποια προβλήματα, πρέπει να τα 

συζητάμε. Ο κανονισμός είναι κάτι το οποίο έχουμε εγκρίνει εμείς. Φυσικά, 

δεν είναι δόγμα, αν η ζωή απαιτεί επανεξέταση κάποιων πραγμάτων, ας τα 

επανεξετάσουμε. Γι’ αυτό πρότεινα χθες και προτείνω και σήμερα και σας 

παρακαλώ απλώς, σε αυτή την Ολομέλεια να αναθέσουμε στη Γραμματεία να 

επανεξετάσει τις νέες ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική αντιπροσωπεία 

και η ελληνική αντιπροσωπεία πράγματι είναι ιδρυτές και θεμελιωτές του 

έργου μας, αυτής της Ολομέλειας. 

 Οφείλουν φυσικά να έχουν διαρκώς εκπροσώπηση στα αξιώματα που 

προβλέπονται. Τα υπόλοιπα όμως αξιώματα και στη Διεθνή Γραμματεία και 

στις Επιτροπές, θα πρέπει να τηρούν την αρχή της εκ περιτροπής συναλλαγής. 

Διότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ευρύτερο κύκλο 

εκπροσώπων περισσοτέρων χωρών. Υπάρχουν κράτη τα οποία είναι ορθόδοξα 

και είναι απόντα. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι λοιπόν και για τον κανονισμό και 

για τις υπόλοιπες διευθετήσεις στις ετήσιες συνελεύσεις μας. 

 Θα ήθελα για άλλη μία φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς 

όλους εσάς. Ευχαριστώ, και εύχομαι εποικοδομητικό έργο. Σας ευχαριστώ και 

πάλι. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας και τις επισημάνσεις σας. 

Θεωρώ ότι η Διεθνή Γραμματεία οπωσδήποτε θα λάβει υπόψη την πρότασή 

σας. Δίνεται τώρα ο λόγος στην καθηγήτρια Mizulina. 

E. MIZULINA: Αξιότιμε κ. Popov, αξιότιμα μέλη του Προεδρείου, αξιότιμα 

μέλη της Ολομέλειας της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω 



στις εργασίες της Συνελεύσεώς μας και δεν σας κρύβω ότι με πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον παρακολουθώ τις ομιλίες, συγκρίνοντας τον τρόπο που εργάζεται 

η Ολομέλειά μας, με τον τρόπο που εργάζεται η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον 

οποίο συμμετείχα για διάστημα 10 ετών, είχα υπάρξει εισηγήτρια πολλές 

φορές σ’ αυτόν τον οργανισμό, επίσης ήμουν η επικεφαλής της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικών Ζητημάτων της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη. 

 Διαπιστώνω ότι στη δική μας Συνέλευση κυριαρχεί μία ατμόσφαιρα 

οικογενειακού τύπου, μία ατμόσφαιρα φιλίας και αλληλεγγύης. Οι συζητήσεις 

που έχουμε λοιπόν, δεν έχουν τίποτε που να μας εμπόδιζε να συμφωνήσουμε, 

να βρούμε κοινή γλώσσα, για μία σειρά θεμάτων. Θα ήθελα ωστόσο να 

επισημάνω ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, έχουμε 50 και άνω Κοινοβούλια. 

Εμείς όμως, έχουμε πολύ λιγότερα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να 

διευρύνουμε τον αριθμό των Κοινοβουλίων που συμμετέχουν στην κίνησή 

μας, συσπειρώνοντας όλους αυτούς που υποστηρίζουν την Ορθοδοξία στα 

εθνικά Κοινοβούλια. 

 Γι’ αυτό το σκοπό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις, 

προτείνοντας την εξής διατύπωση στην ομιλία μου. Το νομικό, νομοθετικό 

πλαίσιο για την προώθηση των ορθόδοξων αξιών. Εχθές, είχαμε μία σπουδαία 

ανακοίνωση της κυρίας Narochnitskaya, η οποία διατύπωσε μία θέση που 

επανειλημμένως ακούστηκε εδώ. Το θετικό δίκαιο βρίσκεται πάντα σε 

σύγκρουση με την ηθική. Αυτό αφορά πρωτίστως το δυτικό δίκαιο. Ωστόσο, η 

σύγκρουση αυτή δεν αφορά στη Ρωσία, όπου η Ορθοδοξία ήταν παραδοσιακά 

η κυρίαρχη θρησκεία. Στη ρωσική γλώσσα οι έννοιες δίκαιο και ορθοδοξία, 

έχουν κοινή ετυμολογική ρίζα, μιας και στη Ρωσία η Ορθοδοξία ως κρατική 

επίσημη Εκκλησία, ήταν και το θεμέλιο του δικαίου. Ήταν το πρωταρχικό οι 

Ορθόδοξες εκκλησίες, η παραβίαση των Ορθόδοξων αξιών ήταν κάτι πολύ πιο 

φρικτό και φοβερό από την παραβίαση των αρχών του νόμου. 
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 Η παραβίαση των ορθόδοξων αξιών, σήμαινε απομάκρυνση, εκδίωξη 

από την αγροτική ορθόδοξη κοινότητα, κάτι που θεωρούνταν φοβερό. Έτσι 

λοιπόν, στη Ρωσία δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση μεταξύ δικαίου και ηθικής, 

μιας και αναγνωριζόταν πάντα η πρωτοκαθεδρία των ορθόδοξων ηθικών 

αξιών. Στη Σοβιετική εποχή, αυτή η παράδοση σε παραμορφωμένη εκδοχή, 

διατηρήθηκε, μιας και το Σοβιετικό δίκαιο μπορεί να μην είχε ηθικές βάσεις, 

ωστόσο υπήρχαν κάποιοι κομματικοί κανόνες ηθικής, οι οποίοι καθόριζαν την 

ζωή των πολιτών στη Σοβιετική εποχή. 

 Αυτός ο νέος τρόπος ζωής που αρχίζει να διαμορφώνεται στη σύγχρονη 

Ρωσία και που αντανακλά τις διαδικασίες και τις τάσεις που παρατηρούνται σε 

όλο τον κόσμο, στο τέλος της δεκαετίας του 1990 αλλά και στη σημερινή 

εποχή, συνιστούν μία προσπάθεια να καταστεί ο νόμος, το δίκαιο, κυρίαρχο 

στη σχέση του με τις αρχές της ηθικής, συμπεριλαμβανομένων και των 

ορθοδόξων ηθικών αξιών. Εδώ λοιπόν, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, θα 

έλεγα ότι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία στα οποία θα εστιάσουμε 

την προσοχή. Το πρώτο ζήτημα που εχθές έθεσα, ερωτώντας τον εαυτό μου 

και θα ήθελα να το θέσω και ενώπιών σας, υπάρχει άραγε πραγματικά κρίση; 

Υπάρχει κρίση πνευματικών, ηθικών αξιών; Με ποιο τρόπο μπορούμε να 

καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα; Δεν είναι ένα τόσο απλό ερώτημα. 

Στην Κρατική Δούμα της Ρωσίας είχαμε μία πολύ μεγάλη συζήτηση, που είχε 

περίπου το ίδιο θέμα. Η φιλοσοφία της κρατικής πολιτικής στον τομέα της 

πνευματικής, ηθικής αγωγής των παιδιών στη Ρωσία. 

 Αφορά αυτή η συζήτηση περίπου 18 σχέδια νόμου, που σχετίζονται με 

την αγωγή των παιδιών. Είπαμε λοιπόν τότε ότι υπάρχει πνευματική, ηθική 

κρίση. Τότε οι δημοσιογράφοι μας ρώτησαν, από πού συνάγεται αυτό το 

συμπέρασμα, δείτε πόσο ανεπτυγμένα είναι τα παιδιά μας, πόσο καλά 

χειρίζονται τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, πόσο ανεπτυγμένα είναι, 

πού βλέπετε την κρίση αυτή; 

 Όταν λοιπόν στοχαστήκαμε το θέμα αυτό, τι προτείναμε; Προτείναμε 

δεδομένα στατιστικής φύσεως, κοινωνιολογικών ερευνών, που δείχνουν ότι το 



προσδόκιμο ζωής στη Ρωσία είναι πολύ χαμηλό, είναι περίπου στα 59 χρόνια, 

αυξήθηκε ο αριθμός των δολοφονιών, των αυτοκτονιών, εξαπλώνονται τα 

ναρκωτικά, ο αλκοολισμός, σ’ αυτά τα ζητήματα η Ρωσία διακρίνεται για τους 

πολύ κακούς δείκτες της. 

 Έχουμε λοιπόν φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. 

Παρατηρούμε φαινόμενα αλκοολισμού σε πολύ μικρές ηλικίες, αλκοολισμός 

και φαινόμενα χρήσης αλκοόλ σε ηλικίες 9-10-11 ετών. Έτσι λοιπόν, έχουμε 

πολύ σοβαρά προβλήματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η μαφία 

και η παιδική πορνεία, τα κέρδη από την οποία ανέρχονται περίπου σε 3,5 δισ. 

ευρώ ετησίως. Όλα αυτά είναι μία έμμεση απόδειξη του γεγονότος ότι ο 

πνευματικός ηθικός τομέας της κοινωνικής ζωής, βρίσκεται σε κρίση. 

 Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της συζητήσεώς μας σε αυτό εδώ το φόρουμ, 

κατάφερα να διαπιστώσω ότι όλα αυτά είναι απόρροια της απομάκρυνσής μας 

από τις ιερές εντολές, όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τα πορίσματα των 

κοινωνιολογικών ερευνών, καταμαρτυρούν το γεγονός ότι υπάρχει πλήρης 

απόρριψη των ιερών εντολών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία των 

αλλαγών στην κοινωνική συνείδηση, το γεγονός ότι οι άνθρωποι λησμόνησαν 

τις 10 εντολές, δεν τις γνωρίζουν, δεν τις κατανοούν. Εδώ είναι πολύ 

σημαντικά τα δικά μας καθήκοντα, σε ό,τι αφορά τις εντολές αυτές. 

 Είμαστε όλοι κοινοβουλευτικοί, έχουμε πολύ ισχυρούς μηχανισμούς 

στα χέρια μας, έχουμε τους νομοθετικούς μηχανισμούς. Υπάρχουν όμως 

δίκαιοι νόμοι και μη δίκαιοι νόμοι. Οι δίκαιοι νόμοι δεν μπορεί να είναι 

ανήθικοι, να μην εδράζονται σε κανόνες ηθικής. Δίκαιος νόμος είναι αυτός 

που λαμβάνει υπόψη τις παραδόσεις, τα ήθη, και πρωτίστως τα χριστιανικά, 

θρησκευτικά ήθη, τα ορθόδοξα ήθη. Είναι άραγε πολλοί αυτοί οι νόμοι στις 

χώρες μας, που εδράζονται σε ηθικές αρχές; 

 Ας εξετάσουμε εκ νέου τη νομοθεσία μας. Πώς λοιπόν μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ ισχυρό μέσο των νόμων; Ένα μέσο που από τη 

φύση του είναι προορισμένο να επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών. Πώς 

μπορούμε να συνδέσουμε το νόμο, τη νομοθεσία, με τις πνευματικές αξίες; 

Μπορούμε να το πράξουμε αυτό, μπορούμε να εκφράσουμε στη νομοθεσία 
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αυτές τις ηθικές αρχές και κανόνες, που θα μας οδηγήσουν σε θεμιτά 

αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πεδία που σχετίζονται με την Ορθόδοξη παιδεία, 

την ορθόδοξη αγωγή. 

 Να εκφράσουμε, να ενισχύσουμε εκεί αυτές τις αξίες, χωρίς τις οποίες ο 

Ορθόδοξος πολιτισμός δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος σήμερα 

αλλάζει άρδην, βρισκόμαστε σε συνθήκες όπου η Ορθοδοξία, ο Ορθόδοξος 

πολιτισμός δεν αποτελεί σήμερα τη δύναμη εκείνη που καθορίζει τις ηθικές 

διαστάσεις του σύγχρονου πολιτισμού, οι νομοθέτες είναι υποχρεωμένοι 

σήμερα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του νόμου, ως μέσον προώθησης των 

ηθικών αξιών της Ορθοδοξίας. Και σε συνάρτηση με αυτό, είναι πολύ μεγάλη 

η ευθύνη των νομοθετικών για τους νόμους που ψηφίζουν. Σε συνθήκες 

έλλειψης, απουσίας Ορθόδοξων αξιών, δεν ήταν τόσο μεγάλη αυτή η ευθύνη 

σε εποχές όπου η Ορθοδοξία πράγματι ήταν ευρέως αναγνωρισμένη ηθική 

αρχή. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι νόμους ψηφίζουμε. Αυτή η άποψη θα 

μπορούσε να εκφραστεί στα ψηφίσματά μας. 

 Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η αρχή του 

προστατευτισμού εν σχέσει προς την οικογένεια, προς τις οικογενειακές αξίες 

και προς τα παιδιά. Η οικογένεια είναι μία μικρή Εκκλησία, όπως είπε ο 

Τυχών Ζαντόνσκι. Εδώ, ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία αναφέρθηκε στο 

θέμα αυτό, η οικογένεια πράγματι είναι μία μικρή Εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν 

να υποστηριχθεί η οικογένεια, όχι ως ένα συνονθύλευμα ατόμων, αλλά ως 

ένωση ανθρώπων. 

 Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι η εισαγωγή των θεμελίων, 

των βασικών αρχών του πολιτισμού στην εκπαίδευση. Συνήθως, στους νόμους 

που ψηφίζουμε θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπουμε την ελεύθερη επιλογή. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, προτείνουμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα να 

υπάρξει διδασκαλία του Ορθόδοξου πολιτισμού, δίνοντας ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, εκεί όπου υπάρχουν παιδιά, οι γονείς των 

οποίων επιθυμούν τα παιδιά τους να διδαχθούν τα θεμέλια του ισλαμικού 

πολιτισμού ή του ρωμαιοκαθολικού πολιτισμού. Ας έχουν λοιπόν τη 



δυνατότητα να επιλέξουν, αλλά να μην υπάρχει περίπτωση όπου δεν θα 

διδάσκεται καμία θρησκεία, όπου τα παιδιά δεν θα έχουν θρησκευτική αγωγή, 

να αποτραπεί αυτή η περίπτωση. 

 Επιθυμούμε λοιπόν να εργαστούμε, ούτως ώστε οι θεμελιώδεις αρχές 

της Ορθόδοξης ηθικής και του πολιτισμού, δεδομένου του σεβασμού της 

ελευθερίας επιλογής, να αποτελέσουν μέρος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

 Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω, είναι η προστασία των 

παιδιών, η προστασία της ηθικής υγείας των πολιτών μας. Έτσι λοιπόν, όταν 

γίνεται λόγος για ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας και ελευθερία 

δράσης των ΜΜΕ, να υπάρξουν περιορισμοί που θα προστατεύουν την ψυχή 

του παιδιού. Να προστατεύονται τα παιδιά, να υπάρχουν μηχανισμοί 

αυτοπεριορισμού. Να υπάρξει κατά συνέπεια μία δημόσια συμφωνία, ένα 

κοινωνικό συμβόλαιο, που να θεωρεί ύψιστη αξία τα παιδιά, τα παιδιά είναι η 

εγγύηση ενός καλύτερου ηθικού μέλλοντος. 

 Το τέταρτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή και το 

οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο νομοθετικό μας έργο, είναι το 

δικαίωμα των παιδιών σε μία υψηλού επιπέδου αγωγή, παιδεία. Τα παιδιά 

έχουν δικαίωμα στην πνευματική, ηθική αγωγή. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι 

να διασφαλίσουν την ηθική, πνευματική αγωγή των παιδιών. Ωστόσο όμως, σε 

όλες τις χώρες μας, βλέπουμε την κυριαρχία της αντίληψης ότι η αγωγή του 

παιδιού είναι μόνο οικογενειακή υπόθεση, μόνο ιδιωτική υπόθεση. Εμείς δεν 

συμφωνούμε με αυτό, θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να υπάρχει η δέουσα 

ηθική αγωγή των παιδιών. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε τέτοια αγωγή. Το 

κράτος, η κυβέρνηση, από κοινού με την οικογένεια και τους γονείς, θα πρέπει 

να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για μία τέτοιου είδους αγωγή. Αυτό 

θα πρέπει να διασφαλιστεί σε επίπεδο νομοθεσίας, ούτως ώστε δια μέσου 

αυτών των νομοθετικών μηχανισμών να προωθήσουμε τις ορθόδοξες αρχές. 

 Θα ήταν μεγάλο σφάλμα να παραιτηθούμε από αυτές τις δυνατότητες, 

αυτά τα μέσα που διαθέτουμε, στα πλαίσια του δικού μας έργου στα 
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κοινοβούλια. Φρονώ ότι θα έχουμε σημαντικές επιτυχίες. Επισημαίνω για μία 

ακόμη φορά, αυτή την ατμόσφαιρα φιλίας και ενότητας που κυριαρχεί στις 

εργασίες της Γ.Σ. μας. Το λέω αυτό, συγκρίνοντας το έργο μας με το έργο 

άλλων διακοινοβουλευτικών θεσμών. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, 

αγαπητοί συνάδελφοι. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε, δίνεται τώρα ο λόγος στον πολύ μεγάλο φίλο 

μας, τον κ. Moukheiber από τον Λίβανο. 

G. MOUKHEIBER: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου, που εκπροσωπώ το 

Κοινοβούλιο του Λιβάνου και μπορώ να σας μιλήσω σήμερα για λίγο, πριν 

από το μεσημεριανό γεύμα. Έχω ανταγωνισμό με το γεύμα βέβαια, αλλά 

νομίζω επειδή θα αντιμετωπίσω πολύ σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία 

του Οργανισμού μας, ενός οργανισμού που έχει μακρά ιστορία πίσω του και 

νομίζω ότι θα έχει μεγάλο μέλλον. 

 Ο οργανισμός μας δεν είναι θρησκευτικός οργανισμός, το είπαμε κι 

εχθές, δεν είμαστε εκκλησιαστική οργάνωση, ούτε είμαστε και φιλοσοφική ή 

θεολογική οργάνωση και όπως κατανοώ, έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να 

συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για την κρίση των αξιών και να 

εκφράσουμε θρησκευτικές και φιλοσοφικές απόψεις, αλλά κυρίως να 

σκεφθούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα πρακτικά 

βήματα, τα οποία συνιστούμε, προτείνουμε, προς τη Γραμματεία της 

Οργάνωσής μας, με σκοπό να προωθήσουμε ορισμένες από τις αρχές, επί των 

οποίων θεσπίστηκε αυτή η οργάνωση. Και νομίζω ότι το πρόβλημα τελικώς 

που έχουμε, είναι πρόβλημα προτεραιοτήτων και νομίζω πως ο Γενικός 

Γραμματέας θα συμφωνήσει μαζί μου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κ. 

Παυλίδη. Και λέω ότι πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες, να καθορίσουμε 

προτεραιότητες. Γιατί υπάρχει τεράστιος αριθμός θεμάτων και ζητημάτων, που 

όλοι μας αναφέραμε και όλα είναι έγκυρα. Αλλά έχουμε λίγα οικονομικά 

μέσα, είμαστε σχετικά μικρή οργάνωση, έχουμε λίγες δυνατότητες να 



ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γι’ αυτό πρέπει να δούμε ποιες είναι οι 

προτεραιότητές μας για το επόμενο έτος. 

 Γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να συζητήσουμε ξεχωριστά το πρόγραμμα των 

δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο 

σημαντικό που πρέπει να συζητήσουμε. Η Διεθνής Γραμματεία παρουσίασε 

μία γενική εικόνα των συναντήσεων και κατανοούμε πως θα υπάρξει μία 

ολομέλεια της Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο., δύο ή τρεις συναντήσεις της Γραμματείας και 

τρεις συναντήσεις επιτροπών. Πολύ ωραία, πολύ καλό είναι όλο αυτό, αλλά 

αυτές οι συναντήσεις θα γίνουν για ποιο λόγο; Θα γίνονται οι συναντήσεις με 

ποιο σκοπό; 

 Συμφωνείτε, πιστεύω, πως πρέπει να αναζητήσουμε όλοι να έχουμε μία 

επίδραση, μία επιρροή και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν θέσουμε 

συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους για το επόμενο 

έτος αλλά και για τα έτη που θα ακολουθήσουν, για τα σημαντικά ζητήματα 

που μας απασχολούν. 

 Θα σας πω κατά τη γνώμη μου ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες 

μας. Θα τις χωρίσω σε τρεις κατηγορίες. Κατ’ αρχήν, είναι τα ζητήματα που 

σχετίζονται με το ψήφισμα, το σχέδιο του ψηφίσματος που μας υπεβλήθη και 

το οποίο αναφέρεται στο γενικό θεωρητικό υπόβαθρο. Από την άλλη, είναι το 

πλάνο δράσης, το action plan που θα βασιστεί σ’ αυτές τις θεωρητικές βάσεις. 

Και τρίτον, είναι ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωτική δομή της 

Δ.Σ.Ο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούμε. 

 Θα αρχίσω με το τρίτο είδος προτεραιοτήτων, που είναι τα οργανωτικά 

θέματα και εδώ θα συμφωνήσω με τον Αρμένιο συνάδελφο που μίλησε 

προηγουμένως και είπε πως πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στην ημερήσια 

διάταξη για το επόμενο έτος. Να πω λοιπόν γι’ αυτό το ζήτημα, ότι έχω τρεις 

συγκεκριμένες προτάσεις να κάνω. Δηλαδή, αντί να έχουμε μία μόνιμη 

Επιτροπή Κανονισμού, όπως ισχύει σήμερα, εγώ προτείνω να θεσπίσουμε μία 

ομάδα εργασίας ή μία κατευθυντήρια Επιτροπή, η οποία να επεξεργάζεται τις 

ιδέες όλων μας, ως προς την βελτίωση της οργανωτικής δομής της Δ.Σ.Ο. 
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Νομίζω ότι κάποιες από τις ιδέες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ωφέλιμο 

και εποικοδομητικό τρόπο. 

 Στη συνέχεια, είναι το θέμα που ανέφερα εκ μέρους των συναδέλφων 

της Αραβικής περιοχής για την γεωγραφική εκπροσώπηση στη Γραμματεία. 

Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των επιτροπών και των αριθμών. Η δική 

μου πρόταση είναι να περιοριστεί ο αριθμός των επιτροπών, νομίζω ότι είναι 

υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των επιτροπών και προφανώς, όλες αυτές οι 

επιτροπές δεν θα μπορέσουν να συγκληθούν το επόμενο έτος. Ο 

προϋπολογισμός καλύπτει μόνο τη σύγκληση τριών επιτροπών, άρα τελικά οι 

υπόλοιπες επιτροπές θα υπάρχουν εκεί μόνο θεωρητικώς. 

 Πιστεύω λοιπόν πως οι επιτροπές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 

προτεραιότητες που έχουμε θέσει για την εργασία της οργάνωσής μας για τα 

επόμενα 2, 3, 5 χρόνια. Επί παραδείγματι, εάν δώσουμε προτεραιότητα στην 

παιδεία ή αν δώσουμε προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στον 

διάλογο για την παιδεία, θα πρέπει αυτές οι προτεραιότητες να 

αντικατοπτρίζονται από τις ομάδες εργασίας που θα θεσπίσουμε, έτσι ώστε να 

υπάρξει και συνεργασία με τη Διεθνή Γραμματεία. 

 Και να κλείσω με ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις δομικής φύσης, 

ως προς τις προτεραιότητες τις οποίες προτείνω. Το επόμενο ζήτημα που θέλω 

να σας αναφέρω είναι για τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε. 

Συμφωνώ με το γενικό μοντέλο του σχεδίου ψηφίσματος που μας 

παρουσιάστηκε. Το σχέδιο του ψηφίσματος όμως, πρέπει να αναθεωρηθεί, να 

επανεξεταστεί, γιατί υπάρχουν πολλές επαναλήψεις και επικαλύψεις σε 

ορισμένες παραγράφους. 

 Για παράδειγμα, βλέπετε, γίνεται λόγος για την έννοια του διαλόγου και 

την έννοια της θρησκείας. Είναι αυτές οι έννοιες οι οποίες επαναλαμβάνονται 

στο σχέδιο του ψηφίσματος τουλάχιστον 4 φορές. Επίσης, η έννοια της 

παιδείας, η λέξη παιδεία αναφέρεται επίσης 2-3 φορές και υπάρχει και μία 

ανισότητα προσέγγισης. Δηλαδή, κάποιες παράγραφοι είναι τελείως 

θεωρητικές και κάποιες άλλες είναι πιο πρακτικές. 



 Πιστεύω λοιπόν, ότι αναθεωρώντας αυτό το κείμενο, πιστεύω πως θα 

μπορέσουμε να το κάνουμε πιο συμπαγές και καλύτερα εφαρμόσιμο. Και αυτό 

με φέρνει σε μία άλλη πρακτική πρόταση ως προς την οργάνωσή μας. Κατά 

την άποψή μου, θα ήταν χρήσιμο κατά τη διάρκεια των ολομελειών κατά τις 

Γενικές Συνελεύσεις, να χωριζόμαστε σε ομάδες εργασίας. Αυτό θα είναι πολύ 

χρήσιμο, γιατί θα μπορέσουμε τις γενικές έννοιες που αναπτύσσονται στην 

Ολομέλεια να τις επεξεργάζονται προηγουμένως οι ομάδες εργασίας κατά τη 

σύγκλησή τους, γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ περιορισμένους πόρους και 

περιορισμένη χρηματοδότηση, θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να συναντιόμαστε σε 

ομάδες εργασίας και να καταστρώνουμε πιο λεπτομερείς στρατηγικές δράσεις 

για το ακόλουθο έτος. 

 Και αυτή την πρόταση θα την υποβάλω στη Γραμματεία, ελπίζω του 

χρόνου να υπάρξει χρόνος και για τέτοιες συναντήσεις, να προβλεφθούν 

τέτοιες συναντήσεις ομάδων εργασίας. Και έρχομαι στο σημαντικότερο, στις 

προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε. Από τις συζητήσεις που άκουσα και 

από όσα είπαν πολλοί συνάδελφοι προτείνω οι προτεραιότητες να είναι οι 

εξής: πρώτον, εμείς είμαστε κοινοβουλευτική οργάνωση και το 

σημαντικότερο, απ’ όσο γνωρίζω, είναι ότι είναι η μόνη κοινοβουλευτική 

οργάνωση σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία έχει τη θρησκεία ως ενοποιητικό 

στοιχείο. Υπάρχει και μία άλλη οργάνωση, είναι Ισλαμική, είναι η Οργάνωση 

Ισλαμικών Κρατών, δεν είναι όμως κοινοβουλευτική. 

 Η δική μας είναι μία συνέλευση που επικεντρώνεται στην Ορθοδοξία, 

δεν υπάρχει ούτε Καθολική, ούτε Προτεσταντική αντίστοιχη θρησκευτική 

οργάνωση, είναι η μόνη οργάνωση για τη χριστιανική θρησκεία και αυτό 

νομίζω πρέπει να είναι το επίκεντρο στις προσπάθειές μας. 

 Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν για μένα, θα έπρεπε να είναι 

ανεξιθρησκεία και διάλογος μεταξύ θρησκειών, ελευθερία θρησκείας, δηλαδή 

αντί να λέμε γενικά Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί Επιτροπές 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχουν σε πάρα πολλές οργανώσεις, καλό είναι 

να επικεντρωθούμε στην ανεξιθρησκεία και στο διάλογο μεταξύ θρησκειών. 

Και υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να γίνουν σ’ αυτή την κατεύθυνση και 
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ως προς αυτή την προτεραιότητα. Ζούμε σε διάφορες χώρες, η Ρωσία είναι μία 

χώρα όπου η τεράστια πλειοψηφία είναι ορθόδοξη και υπάρχουν άλλες χώρες 

στις οποίες η Ορθοδοξία είναι μία μικρή μειονότητα και υπάρχουν και ακραία 

μέτρα καταστολής. 

 Είναι σημαντικό λοιπόν στα Κοινοβούλια μας, να δράσουμε έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ιδίως σε χώρες όπου η 

ανεξιθρησκεία καταπολεμείται και όπου η ελευθερία της θρησκείας είναι πολύ 

περιορισμένη. Τις γνωρίζουμε αυτές τις χώρες; Γνωρίζουμε τα προβλήματά 

τους; Δεν νομίζω, γιατί δεν συζητήσαμε σε πρακτικό επίπεδο πάρα πολύ αυτό 

το θέμα, και νομίζω ότι οι ομάδες εργασίας και η Γραμματεία γενικώς, του 

χρόνου θα πρέπει να επικεντρωθούν στα διάφορα επίπεδα ανεξιθρησκείας και 

στις διάφορες κοινότητες και στις χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται και να 

θεσπίσει μία ή δύο περιπτώσεις διαλόγου. 

 Θα μπορούσε να είναι διάλογος μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ, και 

νομίζω ότι επειδή οι Ορθόδοξοι ακριβώς είναι η μεγαλύτερη χριστιανική 

μειονότητα σε πολλές αραβικές χώρες, αυτό θα μπορούσε να είναι ένας 

ουσιαστικός φορέας διαλόγου. Ξέρω ότι έγινε πέρυσι μία τέτοια συνάντηση 

στην Ιορδανία, μιας ομάδας εργασίας και ελπίζω ειλικρινά αυτή η ομάδα 

εργασίας να συνεχιστεί και να δημοσιευθούν και τα πρακτικά της, τα 

ευρήματά της, έτσι ώστε να υπάρχει μία συνέχεια σ’ αυτό το διάλογο. 

 Ο δεύτερος διάλογος είναι διάλογος μεταξύ ορθόδοξων Κοινοβουλίων 

και κρατών που δεν αναγνωρίζουν την Ορθοδοξία ως το σύγχρονο θεμέλιο της 

νομοθεσίας τους. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, δύο είδη διαλόγου πρέπει να 

αναπτύξουμε στον τομέα της ανεξιθρησκείας και του διαλόγου μεταξύ 

θρησκειών. 

 Ο δεύτερος τομέας προτεραιοτήτων κατ’ εμέ, πρέπει να είναι η παιδεία. 

Ακούσαμε έναν Έλληνα ομιλητή χθες, που τόνισε τη σημασία της παιδείας. 

Πώς διδάσκουμε τη θρησκεία στις χώρες μας; έχουμε πολλές διαφορετικές 

εμπειρίες και μπορούμε να διδαχτούμε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. 

Αυτός είναι ένας τομέας όπου η σύγκριση μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. 



Υπάρχουν χώρες όπου αναγνωρίζεται η Χριστιανική θρησκεία και η 

Ορθοδοξία, ως η θεμελιώδης ενοποιητική αξία και υπάρχουν άλλες χώρες, 

όπου η Ορθοδοξία είναι μειονότητα, το κράτος είναι εκκοσμικευμένο, δεν 

αναγνωρίζει την Ορθοδοξία, ή μπορεί να είναι το Ισλάμ η βάση της θρησκείας. 

Δεν μπορούμε εκεί να διδάξουμε την Ορθοδοξία και τη Χριστιανική θρησκεία. 

Είναι μία τεράστια πρόκληση αυτή, γι’ αυτό νομίζω ότι η επόμενη πρόκληση 

για μας είναι η παιδεία. 

 Η Τρίτη πρόκληση για μας, είναι η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Το θέμα 

αυτό δεν το είδα να τονίζεται καθόλου στο σχέδιο του ψηφίσματος και στα 

συμπεράσματά μας. Μία σημαντική αξία του Χριστιανισμού είναι η 

δικαιοσύνη και νομίζω ότι η διεθνής αρχή της δικαιοσύνης δεν αναγνωρίζεται 

εφόσον υπάρχουν πόλεμοι και εφόσον χρησιμοποιείται βία. Αυτά δεν 

συνάδουν με τη δικαιοσύνη, δεν συνάδει η δικαιοσύνη με τη δίωξη, την 

καταπίεση των θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

σύμβαση της Γενεύης. Νομίζω λοιπόν, ότι ως φορείς αξιών, οι αξίες της 

δικαιοσύνης και της ειρήνης πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να 

μεταφράζονται σε δράση, κυρίως στην υποστήριξη του Διεθνούς Δικαστηρίου 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρώμης, αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Γιατί ως 

φορείς αξιών, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τόσους πολλούς πολέμους στον 

κόσμο, επί τη βάσει της δικαιοσύνης και όχι επί τη βάσει της ισορροπίας των 

δυνάμεων. 

 Αυτή είναι η πεποίθησή μας, αυτό είναι που μας καλεί η θρησκεία μας 

να αναλογιστούμε και γι’ αυτό προτείνω η Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής να 

ονομαστεί Επιτροπή Ειρήνης και Δικαιοσύνης και να ασχοληθεί με αυτά τα 

θεμελιώδη ζητήματα της ειρήνης και της δικαιοσύνης. 

 Η τέταρτη προτεραιότητα κατ’ εμέ, τελευταία αλλά μεγάλης σημασίας, 

είναι να υποστηρίξουμε, κοινωνικά για τις χριστιανικές θρησκείες σε όλο τον 

κόσμο. Σκεφθείτε, σε πολλές από τις χώρες σας και στη δική μου, όχι μόνο 

διώκονται οι Χριστιανοί, αλλά τους πετάνε και έξω από τα σπίτια τους και 

αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα, να μεταναστεύουν. Πόσοι Χριστιανοί, 

νομίζετε, έχουν απομείνει στην Ιερουσαλήμ; Υπήρχε κάποτε τεράστια 
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κοινότητα στην Ιερουσαλήμ και έχουν μείνει ελάχιστοι. Στο τέλος θα 

υπάρχουν μόνο στα Μουσεία στην Ιερουσαλήμ. 

 Δηλαδή, στη γενέτειρα, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, οι Χριστιανοί 

θα εξαλειφθούν τελείως. Το θέλουμε αυτό εμείς ως Οργάνωση; Υπάρχουν 

βεβαίως πολιτικοί παράγοντες γι’ αυτό, που σχετίζονται με την ανεξιθρησκεία, 

αλλά υπάρχουν και παράγοντες που σχετίζονται με την κοινωνική δράση. Γι’ 

αυτό πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να 

γίνονται σεβαστοί και να μπορούν να παραμείνουν εκεί που ζούσαν πάντοτε. 

Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι μου, οι οποίοι μιλούν για την έννοια του 

Διεθνούς Ταμείου που μπορεί να βοηθά τις μειονότητες να παραμένουν στον 

τόπο κατοικίας τους και να μη φεύγουν ποτέ. Όταν αναπτυχθεί πλήρως αυτή η 

έννοια, θα μπορέσουμε να την υποβάλλουμε και στην Δ.Σ.Ο. για να εγκριθεί. 

 Σας ανέφερα λοιπόν τις 4 προτεραιότητες κατ’ εμέ, και πιστεύω ότι αντί 

να έχουμε 9 επιτροπές, πρέπει να τις συρρικνώσουμε σε πέντε και να 

εργαζόμαστε όλοι προς την κατεύθυνση αυτών των προτεραιοτήτων, αν 

συμφωνήσετε να τις θέσουμε. Και να δούμε και πώς συνδέονται και 

συνυφαίνονται μεταξύ τους δομικώς αυτές οι προτεραιότητες. Ακούσαμε π.χ. 

ότι η Συνέλευση δεν θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες της, αν δεν συμφωνήσει 

ως προς συγκεκριμένες στρατηγικές και προτεραιότητες. Γι’ αυτό θέλω να 

ζητήσω από τη Γραμματεία, να τις εξετάσει προσεκτικά. Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας και εκφράζω κι εγώ τις ευχαριστίες μου στους οργανωτές αυτής 

της 15ης Ολομέλειας της Δ.Σ.Ο. Ευχαριστώ. 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Μία μόνο επισήμανση 

θα ήθελα να κάνω, προς τον νέο συνάδελφό μας, που τώρα αρχίζει το έργο του 

στη Δ.Σ.Ο. Θα τον παρακαλούσα να φορέσει τα ακουστικά και να ακούσει 

αυτά που θέλω να του πω. 

 Θα τον παρακαλούσα να μελετήσει την ιστορία της Οργάνωσής μας, 

ώστε να εξοικειωθεί με το έργο της, με αυτά τα θέματα που εξετάσαμε, με τα 

οποία ασχοληθήκαμε όλο αυτό το διάστημα, να γνωρίσει την ιστορία του 

έργου της οργάνωσής μας. Είχαμε αναπτύξει επαφές με την Κοινοβουλευτική 



Ένωση της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης, να γνωρίσει τις προσπάθειες που είχαμε 

καταβάλει. Δεν αρχίζουμε από το μηδέν, εδώ και 4 έτη ασχολούμαστε με αυτά 

τα θέματα πολύ ενεργητικά και φθάσαμε σχεδόν μέχρι την υπογραφή 

συγκεκριμένου κειμένου. Την τελευταία στιγμή όμως, η Κοινοβουλευτική 

Ένωση της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης αρνήθηκε να υπογράψει ένα τέτοιο κοινό 

κείμενο. 

 Όταν λοιπόν μας καλούν να ξεκινήσουμε εκ νέου το διάλογο, τώρα δεν 

είμαστε εμείς αυτοί που θα πρέπει να λάβουμε την πρωτοβουλία. Κάναμε ό,τι 

περνούσε από το χέρι μας σ’ αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε εκ νέου να 

κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς, αυτή τη στιγμή όμως θα 

πρέπει να έχουμε και τη δέουσα ανταπόκριση από τους μουσουλμάνους 

συναδέλφους μας. 

 Είμαστε υπέρ του διαλόγου, ωστόσο όμως, θα πρέπει να εκτιμούμε 

ρεαλιστικά τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητές μας.  

 Σε ό,τι αφορά την πρόταση για τις επιτροπές, είναι μεγάλο ζήτημα, δεν 

είναι όμως το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Θα παρακαλέσουμε 

την Γραμματεία, ίσως στην προσεχή συνεδρίασή της, να εξετάσει αυτές τις 

προτάσεις. Παρακαλούμε τον Συνάδελφο να διατυπώσει γραπτώς τις 

προτάσεις του αναφορικά με τις προτεραιότητες κλπ. και τις προτάσεις του εν 

σχέσει προς το ψήφισμα. Υπάρχουν εδώ δύο ζητήματα. Τον ευχαριστούμε για 

τις προτάσεις του. 

 Τώρα θα δώσω το λόγο στον κ. Παυλίδη, να διατυπώσει την άποψή 

του, φρονώ όμως ότι εδώ πέρα θα πρέπει να ασχοληθεί με τις προτάσεις αυτές 

η Γραμματεία, να εξετάσει λοιπόν η Γραμματεία αν θα πρέπει να περιορίσουμε 

τον αριθμό των επιτροπών ή να αλλάξουμε την ονομασία κάποιας Επιτροπής. 

Ωστόσο, δεν είναι το θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης αυτό. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανεβαίνω στο βήμα γιατί 

πιστεύω ότι γνωρίζετε ως κοινοβουλευτικοί πως το βήμα ασκεί μία γοητεία, σε 

μας που λειτουργούμε εντός κοινοβουλίου. 

 Είχα την πρόθεση να μιλήσω τελευταίος, αλλά με παρότρυνε η 

εισήγηση του συναδέλφου κ. Ghassan Moukheiber και μετά από προηγούμενη 
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συζήτηση κατά τη διάρκεια του καφέ, που δεν ήταν η πρώτη, βεβαίως, 

προκειμένου να αναφερθώ σε θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο 

λειτουργίας της Συνελεύσεώς μας. Τα 15 χρόνια δεν πήγαν χαμένα. Είμαι κι 

εγώ νέο μέλος, η Βουλή των Ελλήνων με όρισε ως μέλος της Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας σ’ αυτή τη Συνέλευση, πριν από ένα χρόνο περίπου και 

λιγότερο. Εκλογές είχαμε 16/9/2007, τα νέα μέλη της Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας ούτε χρόνο δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Αλλά 

παρακολουθούσα επί πολύ καιρό τις δραστηριότητες που ανέπτυσσε η 

Συνέλευσή σας, ενημερωνόμενος από τους συναδέλφους μου, μέλη της 

Βουλής των Ελλήνων. Και η διαπίστωση ήταν ότι επιτελέστηκε πολύ 

σημαντικό έργο, γι’ αυτό και δέχθηκα να ενταχθώ κι εγώ στην ελληνική 

αντιπροσωπεία. 

 Μετέχω σε διεθνείς οργανισμούς περισσότερο από 20 χρόνια, στα 30 

χρόνια της βουλευτικής μου θητείας τα 20 χρόνια είναι ένα μακρό διάστημα. 

Είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πέρασα από την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση του ΝΑΤΟ, είμαι στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, πέρασα από την 

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU-Interparliamentary Union), πέρασα από την 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου – 

Κ.Σ. ΟΣΕΠ (PABSEC). Διαπιστώνω σήμερα μια περιορισμένη σε έκταση 

ομάδα κοινοβουλευτικών, περιορισμένη εν συγκρίσει προς τα άλλα 

διακοινοβουλευτικά σώματα, να πασχίζει επί 15 χρόνια να αποκτήσει μία 

ομοιογένεια. Δεν φτάνει μόνο το ότι είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος, πρέπει να 

αποκτηθεί και ομοιογένεια, καθ’ όσον αφορά και στον τρόπο λειτουργίας και 

στους στόχους, 

 Και εφέτος, μετά από 15 χρόνια εδώ στη Ρόδο, σε μία κρίσιμη 

συνάντηση, βγαίνουν στην επιφάνεια θέματα, προϊόντα απολογισμού, αλλά 

και ακούγονται προτάσεις, προϊόντα προσδοκιών. Έγιναν συγκεκριμένες 

παρατηρήσεις για τον τρόπο λειτουργίας. Δύο θέματα λοιπόν, οργανωτικά και 

πολιτικά θέματα. Κατά την πρώτη μας συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Popov 

και με τους συμβούλους μας, αυτό ετέθη σαν κύριο θέμα. Τα 15 χρόνια πού 



μας οδήγησαν; Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε ενδοσκόπηση και να 

διαπιστώσουμε ποιες είναι οι πλευρές που πρέπει να βελτιωθούν; Ποιες είναι 

οι πλευρές που πρέπει να καταργηθούν; Ποια θέματα πρέπει να προστεθούν 

στον τρόπο λειτουργίας; Και καταλήξαμε σε συμπέρασμα, το οποίο ο κ. 

Popov, ο Πρόεδρος, γενικώς το ανακοίνωσε, εγώ το συγκεκριμενοποιώ. 

 Η Διεθνής Γραμματεία επισημοποιήθηκε χθες, νέα Διεθνή Γραμματεία 

έχει η Συνέλευσή μας από χθες. Μέχρι χθες ο ομιλών εκτελούσε χρέη Γενικού 

Γραμματέα, όσα έχουμε συζητήσει από δω και πέρα θα γίνουν πράξη. Δηλαδή, 

εμείς θα προτείνουμε αναδιοργάνωση, αλλά με πολλή προσοχή και βάσει των 

όσων μας παρεδόθησαν από τις κατά καιρούς ανταλλαγές απόψεων.  

 Και αυτά που είπατε, συνάδελφε από τον Λίβανο, δεν πάνε χαμένα. Δεν 

είναι της σημερινής συνεδριάσεως, και καλώς το υπογράμμισε κατ’ 

επανάληψη ο Πρόεδρος κ. Popov, αλλά δεν πάνε και χαμένα. Ήρθε η ώρα να 

δούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε το σύστημα. Και τον αριθμό των επιτροπών, 

και τους τίτλους και τον τρόπο λειτουργίας και αυτά που είπατε και άλλα 

παρόμοια. Και θα παρουσιάσουμε, η νέα Διεθνής Γραμματεία, και πολύ προ 

της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, δεν θα περιμένουμε ένα χρόνο να 

ξαναβρεθούμε για να μιλήσουμε για τον τρόπο της συνεργασίας μας. θα σας 

παρουσιάσουμε μία πρόταση η οποία θα αποτελέσει θέμα συζητήσεων και στις 

ενδιάμεσες συνεδριάσεις ημών, αλλά και συναντήσεις συναδέλφων, οι οποίοι 

λίγο πολύ είμεθα 50 άνθρωποι όλοι κι όλοι, είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε 

μεταξύ μας δια της Γραμματείας. 

Επομένως, η συζήτηση που έγινε με τον Πρόεδρο κ. Popov και τα μέλη 

της Διεθνούς Γραμματείας τα απελθόντα και τα νέα, οδηγεί στο συμπέρασμα: 

Κάποιες επεμβάσεις πρέπει να γίνουν, με λογική και με συνεννόηση. 

Αναφερθήκατε τώρα σε πολιτικά θέματα, τα πολιτικά θέματα τα 

προσδιορίσατε οι περισσότεροι των συναδέλφων. Αλλά το πρώτο που πρέπει 

να κάνουμε πλέον τώρα, και είναι ένα εκ των ζητημάτων που απασχολεί όχι 

μόνο τη Διεθνή Γραμματεία, όλους μας είναι η επιλογή των στόχων. Επιλογή 

των στόχων! Οι στόχοι θα προταθούν, αλλά η επιλογή θα γίνει από Ολομέλεια. 

Όλα τα άλλα είναι παρεμπίπτοντα θέματα. Προτεραιότης των στόχων! Ήδη η 
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παλαιά προσπάθεια διαλόγου με άλλες θρησκείες, η οποία είχε την τύχη που 

περιέγραψε ο κ. Popov και όχι υπαιτιότητι της Γ.Σ. μας, συζητήθηκε πώς 

πρέπει να αναζητηθεί ένας τρόπος αναζωογονήσεως, να ξαναφανεί. Εγώ 

ήμουν πολύ επιφυλακτικός στη δημιουργία σωμάτων, να δημιουργήσει ένα 

συγκρότημα. 

 Αν σε έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό οι γαλλόφωνοι παίρνουν κοινές 

θέσεις, οι αγγλόφωνοι αυτόματα δημιουργούν μία άλλη ομάδα. Αν εμείς οι 

Χριστιανοί ορθόδοξοι προβάλλουμε μονίμως και με ιδιαίτερη ένταση το 

Χριστιανός Ορθόδοξος, εγώ φοβούμαι την αντίδραση κάποιων άλλων, μη 

Χριστιανών Ορθοδόξων. Γι’ αυτό, όντας πολιτικοί – εμείς είμαστε πολιτικοί, 

δεν είμαστε γραφειοκράτες – αυτή την εξαιρετική προσπάθεια των 15 ετών, 

πρέπει να την φορμάρουμε κατά τέτοιο τρόπο από δω και πέρα, που να είναι 

και σώμα αναπτύξεως συνεργασίας, για τους λόγους που είπατε. 

 Δεν είναι όλες οι χώρες, η Ρωσία και η Ελλάς, που το Χριστιανός 

Ορθόδοξος είναι αυτονόητο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εδώ προέρχεστε από 

χώρες που γνωρίζουμε ότι πασχίζετε να παραμείνετε Χριστιανοί Ορθόδοξοι, 

όπως παραδοσιακά ευρέθητε σ’ αυτές τις χώρες. Και εκεί μπορούμε να έχουμε 

παρουσία πολιτική, με τον πολιτικό τρόπο που γνωρίζουμε να 

συμπεριφερόμεθα. Και παρεμβάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι αν γίνονται βάσει 

της πείρας και των διεθνώς ισχυόντων, μπορεί και να αποδώσουν. Και έχουμε 

και συγκεκριμένα θέματα, τα αναφέρατε ήδη, στην περιοχή των τριών 

Πατριαρχείων. 

 Τρία Πατριαρχεία, τα οποία ζουν μόλις και μετά βίας. Αυτή λοιπόν 

είναι η δεύτερη πλευρά του σχεδιασμού. Η μία είναι καθαρώς οργανωτικοί και 

οι άλλοι είναι πολιτικοί στόχοι. Πιστεύω ότι με τις προτάσεις που 

διετυπώθησαν και με τη δική μας τη διάθεση, να επεξεργαστούμε, να 

ταξινομήσουμε και να παρουσιάσουμε το προϊόν των δικών σας προτάσεων, 

γρήγορα μα πολύ γρήγορα, θα σχεδιαστεί μία πολιτική που θα τεθεί υπό την 

κρίση και πάλι της Γ.Σ., ώστε να αποτελέσει και τον οδηγό για την περαιτέρω 

ζωή μας. 



 Οι Διεθνείς Οργανισμοί δεν μπορούν να ζουν χωρίς να έχουν ειδικούς 

στόχους, γενικούς και τους κατά καιρούς εμφανιζομένους, λόγω της εξελίξεως 

και διαμορφώσεως των πραγμάτων. Μιλήσαμε για Κόσσοβο. Στην 

προηγούμενη Γ.Σ. υπήρχε θέμα Κοσσόβου; Εμείς επικοινωνήσαμε με τον κ. 

Popov και περάσαμε μία ανακοίνωση για την ανησυχία της Οργανώσεώς μας 

για τα συμβαίνοντα σε μία περιοχή, όπου οι χριστιανικοί ναοί τελούν εν 

κινδύνω. Δεν έγινε Γ.Σ., αλλά είναι θέμα παρεμπίπτον. Έτσι θα συνεχίσουμε 

να λειτουργούμε και κατά τις τακτικές μας συναντήσεις, αλλά και κατά τις 

εκτάκτως εμφανιζόμενες περιστάσεις. 

 Κατάληξη: Οι προτάσεις όλες θα τύχουν επεξεργασίας, κρατήθηκαν 

λεπτομερή πρακτικά, κρατήθηκε ακόμα και η τελευταία φράση που είπε ο 

καθένας μας και να γνωρίζετε, το γνωρίζετε, θα συνεχιστεί η προσπάθεια να 

δαπανά η Γενική Συνέλευση, όχι μόνο για την καταγραφή των πρακτικών 

αλλά και για την επεξεργασία τους, δεν φτάνει μόνο η καταγραφή, να 

παρουσιάζουμε ένα βιβλίο. 

 Και θέλω να συγχαρώ και τον κ. Alexeev, διότι μου χάρισε τον τόμο ο 

οποίος περιλαμβάνει πρακτικά συνεδρίου του Ιδρύματος του οποίου 

προΐσταται και έχει ενσωματώσει εκεί και τα πρακτικά της Γ.Σ. μας. Μόνο που 

θα τον παρακαλούσα, εφεξής, αυτό να γίνεται και επισημότερα, ώστε να 

υπάρχει η συνεργασία μεταξύ δύο ανεξαρτήτων ιδρυμάτων. Άλλο το ίδρυμα 

του οποίου προΐσταται ο κ. Alexeev, άλλο η Συνέλευσή μας. Είναι όμως καλή 

πρακτική, οι συζητήσεις και οι απόψεις μας να περνάνε και μέσα από ένα άλλο 

κανάλι, όπως είναι αυτού του ιδρύματος ή και του ιδρύματος μέσα από μας, ή 

και άλλων ιδρυμάτων που έχουν αντικείμενο και στόχους παρόμοιους προς 

τους δικούς μας. 

 Αυτές οι γενικές τοποθετήσεις, οργανωτικά, πολιτικοί στόχοι, είναι τα 

όσα εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και να σας πω ότι πρώτη φορά μετέχω σε 

Συνέλευση, με έχει εντυπωσιάσει η προπαρασκευή που έχουν κάνει οι 

συνάδελφοι, για να έρθουν στη Συνέλευση. Τα κείμενα που αναγνώσατε, 

προσόν μόχθου, προϊόν σκέψεως, προϊόν πεποιθήσεων, ειλικρινώς με έχουν 

εντυπωσιάσει. 
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 Αν μου επιτρέπεται να συγχαρώ συναδέλφους, σας λέω συγχαρητήρια. 

Αλλά πέραν των συγχαρητηρίων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή και 

την ευκαιρία που εδώ στη Ρόδο μου δώσατε, να μετάσχω υπό την ιδιότητα που 

σήμερα εσείς μου προσφέρατε, σε μία πολύ σημαντική αποστολή. Η 

Χριστιανική Ορθόδοξος Πίστις, να αποτελέσει εργαλείο για πολιτική 

συνεργασία και πολιτική, κυρίως στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών. Σας 

ευχαριστώ που με ακούσατε. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Γενικό Γραμματέα. Φρονώ ότι ο 

συνάδελφός μας, ο κ. Moukheiber, από το Λίβανο, έχει δίκιο όσον αφορά το 

γεγονός ότι επί 15 έτη εργαζόμεθα και αναφέρουμε από την αρχή ότι θα πρέπει 

να αναβαθμίσουμε το ποιόν των εργασιών μας, να αναβαθμιστούμε σε ένα 

άλλο επίπεδο. Έχουμε συσσωρεύσει ορισμένη εμπειρία, αδιαμφισβήτητα θα 

πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε τους σκοπούς, τα καθήκοντα του 

Οργανισμού μας, και εδώ επίκειται μεγάλο έργο εκ μέρους της Γραμματείας. 

 Φρονώ λοιπόν ότι έχει νόημα στην επικείμενη συνάντηση της 

Γραμματείας, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο, έτσι έχουμε συμφωνήσει 

προκαταρκτικώς στην Κύπρο, θα πρέπει να αφιερώσουμε τη συνεδρίαση αυτή 

της Γραμματείας σε αυτό το ζήτημα. Μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να 

εκπονήσουμε, να επεξεργαστούμε τις προτάσεις που ακούστηκαν χθες και 

σήμερα, ίσως σε μία προκαταρκτική μορφή, αλλά να αφιερώσουμε τη 

συνεδρίαση της Γραμματείας, ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα που ετέθησαν. Να 

δοθεί νέα ώθηση στον οργανισμό μας και σε οργανωτικό επίπεδο και σε 

πολιτικό επίπεδο. Αυτά που είπε ο αξιότιμος κ. Γενικός Γραμματεύς. 

Υποστηρίζετε αυτή την πρόταση; 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι το γεύμα. 

Ακούστηκαν μερικές προτάσεις που αφορούν το ψήφισμα. Οι σύμβουλοι μας 

έχουν κάνει μία γενίκευση των προτάσεων. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα δώσω 

το λόγο τώρα στον κ. Alexeev, ώστε να αναγνώσει τα όσα ακούστηκαν. και 

στη συνέχεια θα συμπληρώσετε όπου και όποτε κρίνετε σκόπιμο. 



Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μου διέφυγε να υπογραμμίσω, το πλήθος των επιτροπών 

είναι τέτοιο που η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μία Επιτροπή, 

δημιουργεί μία συμφόρηση προτιμήσεων. Γι’ αυτό, παρακαλώ θερμώς, σας 

διενεμήθη εκ νέου ο πίνακας των επιτροπών, να δηλώσετε και μία δεύτερη 

προτίμηση, για να διευκολύνετε και εμάς, να κάνουμε μία πιο αρμονική 

κατανομή. Έχοντας δύο προτιμήσεις ο καθένας, ποια είναι η βασική 

προτίμηση, ποια είναι η δεύτερη εναλλακτική, διευκολύνετε το έργο της 

συμπληρώσεως των 4 όπως συμφωνήσαμε, θέσεων, σε κάθε πενταμελή 

Επιτροπή. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη για την διακοπή της 

διαδικασίας, αλλά εγώ είμαι καταγεγραμμένος ως ομιλητής, και έχω να κάνω 

ακριβώς 2-3 μόνο παρατηρήσεις επί του ψηφίσματος. Θα ήταν άδικο να γίνει 

ένα γενικό συμπέρασμα από τον φίλτατο κ. Alexeev πριν ακουστούν και οι 

δικές μου 2-3 τροποποιήσεις, οι οποίες δεν θα πάρουν παραπάνω από 2 λεπτά. 

S. POPOV: Ο κ. Χριστοφόρου από την Κύπρο. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Τις ευχαριστίες μας, κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραμματέα, 

κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, για την άψογη διεξαγωγή των εργασιών της 

Γ.Σ., με την ουσιαστικά μεγίστη συμβολή της διοργανώτριας χώρας, είναι 

απέραντες, είναι εκ βάθους καρδιάς και ευελπιστούμε ότι πραγματικά το έργο 

που θα παραχθεί εδώ, θα αντανακλάται και μέσα από τη μεγάλη επιτυχία που 

θεωρούμε ότι ήδη έχει αυτή η Γ.Σ. 

 Δεν θα ενδιατρίψω στο ψήφισμα ιδιαίτερα, ένα πολυσέλιδο ψήφισμα με 

συμπεράσματα, θα καταπιαστώ μόνο με αυτό το οποίο όλοι μας τονίσαμε μέσα 

σ’ αυτή την αίθουσα, ότι πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα, είμαστε μία 

πολιτική οργάνωση και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μετατραπούμε 

σε μία θεολογικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα Γ.Σ. ή ακόμα και οργάνωση. 

Έτσι κι εγώ, θα επικεντρωθώ αποκλειστικά και μόνο, παρά το ότι έχω να κάνω 

και παρατηρήσεις για τις υπόλοιπες παραγράφους και άρθρα του 

συγκεκριμένου ψηφίσματος, την ακροτελεύτια παράγραφο που αναφέρεται 

ουσιαστικά και ενδιατρίβει αυτή η παράγραφος, στο πολιτικό ζήτημα. 
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 Η Συνέλευση, όπως καταγράφεται, θέλει να εκφράσει την ανησυχία 

της, αναφορικά με την κατάσταση σε συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές, 

όμως παρά το ότι συμφωνώ μ’ αυτό που καταγράφεται, και θεωρώ ότι πρέπει 

να προστεθεί ότι και στην Κύπρο, όπου συνεχίζεται η κατοχή από την 

Τουρκία, πιστεύω ότι επειδή είμαστε κατ’ εξοχήν πολιτική οργάνωση και αν 

πράγματι θέλουμε αυτή η οργάνωση να έχει οντότητα, να έχει φωνή, να έχει 

υπόληψη, να έχει υπόσταση και να αντιμετωπίζεται ως ένας ισχυρός πολιτικός 

οργανισμός, που παρεμβαίνει στις διεθνείς τρέχουσες εξελίξεις, πιστεύω ότι 

αυτή τη στιγμή εκεί που πραγματικά επικεντρώνονται σημαντικές εξελίξεις, 

που μπορούν να ανατρέψουν το ισοζύγιο ολόκληρης της περιοχής, είναι το 

Κόσσοβο. Και θα παρακαλούσα, αν τύχει της έγκρισης της Γ.Σ., να 

προστεθούν αυτές οι δύο παράγραφοι. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Κοσσόβου, 

επιχειρείται μία άνευ προηγουμένου εξαφάνιση κάθε ιστορικού, πολιτιστικού, 

χριστιανικού στοιχείου, και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της 

περιοχής. 

 Η πιθανή νομιμοποίηση αποσχιστικών ενεργειών σε συγκεκριμένες 

περιοχές και σε πλήρη σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο, οδηγεί σε επικίνδυνες 

εξελίξεις. Τελειώνοντας, ότι παραμένουμε αταλάντευτα προσηλωμένοι στην 

εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χωρίς κατ’ επιλογή εκπτώσεις και συμβιβασμούς. 

 Και ένα τελευταίο, πέραν του ψηφίσματος. Θα πω ότι σίγουρα αυτή η 

διαδρομή των 15 χρόνων, μας κάνει όλους περήφανους. Έκλεισε μία μεγάλη 

ενότητα. Ενώπιον μας υπάρχουν νέες προκλήσεις. Εγώ πιστεύω ότι 4 πρέπει 

να είναι οι άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο πρώτος 

άξονας για μένα, είναι η διεύρυνση των συμμετοχών και προβλέπεται μέσα 

από τον σχεδιασμό η ουσιαστική μας κινητοποίηση σε όλες τις γωνιές του 

πλανήτη, για να ενεργοποιήσουμε κάθε Κοινοβούλιο που έχει ορθόδοξους 

βουλευτές. 

 Το δεύτερο, είναι να δώσουμε μεγαλύτερη πολιτική ένταση στη 

οργάνωσή μας. Το τρίτο είναι τα οικονομικά, δει δη χρημάτων. Χωρίς λεφτά 



δεν μπορούμε να κινηθούμε προς καμία κατεύθυνση, άρα πρέπει να κινηθούμε 

σε δύο κατευθύνσεις, όσον αφορά τα οικονομικά. Την δυνατότητα αύξησης 

των εσόδων και δεύτερον, τον περιορισμό, εάν υπάρχει αυτή η ευχέρεια και η 

δυνατότητα, με αντικατάσταση από κάποιους χορηγούς, κάποιων δαπανών που 

δεν θα επηρεάσουν την πολιτική υπόσταση της οργάνωσής μας, ή την 

αυτοδυναμία της και το ακηδεμόνευτό της. 

 Παράδειγμα, οποιεσδήποτε εκδόσεις έχουμε, επί παραδείγματι, πρέπει 

να προσπαθούμε να ανευρίσκουμε χορηγούς. Αυτό δεν επηρεάζει ποσώς, ούτε 

τις κατευθύνσεις μας, ούτε τιθέμεθα υπό χειραγώγηση. Και ένα τελευταίο, ο 

τέταρτος άξονας είναι η προβολή που αναφέρθηκε εδώ στα ΜΜΕ. Για να 

υπάρξει αυτή η προβολή, πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε και προς την 

κατεύθυνση της έκδοσης τέτοιων ζητημάτων και ψηφισμάτων, που αγγίζουν 

την επικαιρότητα και ενδιαφέρουν τα ΜΜΕ, και το δεύτερο, ως Γραμματεία 

πρέπει να εξεύρουμε τρόπους που θα μπορέσουμε να βγούμε στην πρώτη 

γραμμή των ΜΜΕ. 

 Σας ευχαριστώ και λυπάμαι πραγματικά, γιατί διέκοψα ουσιαστικά τη 

διαδικασία, πιστεύω ότι θα είναι επ’ ωφελεία, για την συνολική απόφαση για 

την έκδοση του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. 

S. POPOV: Πολύ εποικοδομητικές και χρήσιμες οι συμπληρωματικές σας 

ρήσεις, αξιότιμε συνάδελφε. Τώρα, ο κ. Alexeev, θα μας πει τις προτάσεις. 

V. ALEXEEV: Εχθές ο κ. Γενικός Γραμματεύς εισηγήθηκε μία πολύτιμη 

πρόταση, να εντοπίσουμε σ’ αυτό το έγγραφο που είναι πόρισμα, δύο γεγονότα 

τα οποία επισημαίνονται κατά το τρέχον έτος στον έξω κόσμο. Αφορά τα 1020 

χρόνια από τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας και το έτος του Αποστόλου 

Παύλου που τιμούν στον Χριστιανικό κόσμο. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι 

παρόντα στο έγγραφό μας, και ευχαριστούμε τον κ. Γραμματέα για την 

πολύτιμη αυτή πρότασή του. 

 Προτείνω μία συμπεφωνημένη με τον κ. Μυγδάλη, με τον κ. Γενικό 

Γραμματέα και με τον κ. Πρόεδρο, τροποποίηση στο κείμενό μας. Στη σελίδα 

2 του ρωσικού κειμένου, νομίζω είναι αντίστοιχη και του ελληνικού, προ της 

τελευταίας παραγράφου που αρχίζει με τα λόγια «Η Χριστιανική Ορθόδοξος 
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Εκκλησία…» προ αυτής της παραγράφου να τεθεί η εξής παράγραφος: «Η 

Ορθοδοξία διαδραμάτισε μεγάλο διαφωτιστικό ρόλο στις τύχες των λαών της 

Ευρώπης και του κόσμου εν συνόλω. Σε συνδυασμό με αυτό, η Ολομέλεια 

επισημαίνει την μεγάλη σημασία τέτοιων σημαντικών επετείων, όπως τα 1020 

έτη από του εκχριστιανισμού της Ρωσίας και το έτος του Αποστόλου Παύλου 

στην Ελλάδα» και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κείμενο. Είναι κατανοητή η 

ουσία; Αυτό το οποίο μας πρότεινε ο κ. Γενικός Γραμματεύς εχθές. 

Συμφωνούμε μ’ αυτή την πρόταση; υπάρχουν αντιρρήσεις γι’ αυτή την 

πρόταση; Ωραία. Προχωρούμε παραπέρα. 

 Όσον αφορά τις πολύ πολύτιμες παρατηρήσεις που διατύπωσε ο κ. 

Πρόεδρος και ο κ. Τσιόκας και ο κ. Χριστοφόρου μόλις τώρα, στην 

παρέμβασή του, να ενισχύσουμε την τελευταία παράγραφο του κειμένου μας. 

Στην τελευταία σελίδα λοιπόν, η τελευταία παράγραφος, θέλουμε με έναν 

σαφέστερο τρόπο να εκφράσουμε όχι μόνο την ανησυχία μας, γι’ αυτό 

προτείνεται η εξής διατύπωση: Στη θέση των «… εν κατακλείδι η 

Ολομέλεια…» κλπ., θέτουμε την εξής διατύπωση στην τελευταία παράγραφο. 

Θα αναγνώσω: «Κατόπιν προσεκτικής επισκόπησης και ολόπλευρης 

εκτίμησης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο, η Δ.Σ.Ο. κρούει 

τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των περιπτώσεων χρήσης βίας στην 

διαδικασία διευθέτησης των διεθνών σχέσεων, σε ευαίσθητες περιοχές του 

κόσμου όπως τα Βαλκάνια, το Κόσσοβο, η Μέση Ανατολή και η Κύπρος» και 

στη συνέχεια όπως είναι στο κείμενο. 

 Σας ευχαριστώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κ. Πρόεδρο θα πρέπει 

να αναχωρήσουμε, έχουμε πτήση για τη Μόσχα, θα ήθελα κι εγώ προσωπικά 

να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Γενικό Γραμματέα, για τη θαυμάσια 

διοργάνωση αυτής της Συνελεύσεώς μας, για τη θαλπωρή, για τη θέρμη, για 

την εγκαρδιότητα, για τα καλά του λόγια προς όλους μας και για το δικό μας 

Ίδρυμα, για την ετοιμότητα, για τη συνεργασία. Προσπαθήσαμε παντί τρόπω 

να βοηθήσουμε στην οργάνωση αυτή που είναι εταίρος μας και φρονώ ότι με 

την ανάληψη των αρμοδιοτήτων εκ μέρους του κ. Παυλίδη, θα συνεχίσουμε 



και θα εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και θα προβάλουμε τα υλικά της Δ.Σ.Ο. 

Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, το 

οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις χώρες του Ορθοδόξου κόσμου, 

σημαντικό του μέρος θα είναι αφιερωμένο στη διάσκεψή μας. 

 Εκεί υπάρχει μία επισκόπηση μόνο στην Αγγλική, παρ’ όλα αυτά το 

περιοδικό αυτό είναι όμορφο, έχει εικόνες, και θα διανεμηθεί στις Ρωσόφωνες 

κοινότητες και στις Εκκλησίες δωρεάν. Παρακαλώ, είναι στη διάθεση σας, 

όποιος μας ζητήσει θα έχει όσα αντίτυπα θέλει.  Σας ευχαριστώ. 

S. POPOV: Ευχαριστούμε κ. Καθηγητά. Αξιότιμοι συνάδελφοι, το δεύτερο 

κείμενο το ακούσατε. Είναι αυτά που είπε ο κ. Χριστοφόρου, ο κ. Τσιόκας, 

εγώ και άλλοι συνάδελφοί μας προλαλήσαντες. Υπάρχουν παρατηρήσεις επί 

αυτών των τροπολογιών; Συμφωνούμε; Άρα τις εγκρίνουμε. Επιβεβαιώνουμε 

λοιπόν αυτές τις αλλαγές, είναι αλλαγές αρχών. Νομίζω ότι ενισχύουν τις 

θέσεις που εκφράζουμε με αυτό το έγγραφο. Ορθώς αντελήφθην; Αναφέρουμε 

την Κύπρο, το Κόσσοβο, την Εγγύς Ανατολή, δηλαδή δεν συγκαλύπτουμε 

αλλά αποκαλύπτουμε τι γίνεται, συγκεκριμένα. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, μας έμεινε άλλο ένα διαδικαστικό ζήτημα. Θα 

επιθυμούσα προ της αναχωρήσεώς μας, να το διευθετήσουμε. Όλοι έχετε 

καταγράψει τις επιθυμίες σας για τις επιτροπές. Μία κατάσταση σας έχει δοθεί, 

υπάρχουν μόνο τρεις αλλαγές μετά από αυτό που έχει διανεμηθεί. Ο κ. 

Burnosov,  παρακάλεσε να φύγει από την Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής και να 

μπει στην Επιτροπή Κανονισμού. Εδώ έχουμε λιγότερους και έχουμε πέντε, 

όπως συμφωνήσαμε. Ειδάλλως θα υπερβαίναμε τα πλαίσια αριθμητικώς. 

 Στην Επιτροπή Παιδείας ο κ. Haddad από την Ιορδανία και ο κ. 

Τσιόκας από την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος που ξεχάσαμε; Λησμονήσαμε 

κάποιον; Όλοι έχουν καταγραφεί; Έχουμε λοιπόν την εξής πρόταση από το 

Προεδρείο. Να εγκρίνουμε τη σύνθεση αυτών των επιτροπών, γιατί είναι 

σημαντικό να το επικυρώσουμε όλοι από κοινού, ούτως ώστε εσείς, 

επιστρέφοντας στα Κοινοβούλια σας, να πείτε ότι επισήμως είστε μέλη αυτών 

των Επιτροπών και η σύνθεση αυτών των επιτροπών έχει εγκριθεί στην 

Ολομέλεια. Ορθώς; 



172 
 

 Κατ’ αρχήν, ελάτε να εγκρίνουμε. Ποιοι είναι υπέρ της συνθέσεως των 

επιτροπών; Τις πινακίδες σας παρακαλώ. 

Στο σημείο αυτό διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση της χειρός 

S. POPOV: Ο Λίβανος είναι υπέρ ή κατά; Πρέπει να τον συγχαρούμε τον 

Συνάδελφο από τον Λίβανο, διότι προεδρεύει Επιτροπής. Είστε Πρόεδρος 

Επιτροπής και σας συγχαίρουμε για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων σας. 

Η σύνθεση των Επιτροπών ενεκρίθη. 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την σύνθεση των Επιτροπών της 

ΔΣΟ σύμφωνα με την εισήγηση του Προεδρείου. 

S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, παραμένει άλλο ένα πολύ σημαντικό 

ζήτημα. Θα επιθυμούσα να αναφέρουμε τουλάχιστον πιθανές εκδοχές του 

τόπου διεξαγωγής της επόμενης Ολομέλειάς μας. Ορθώς; Το λόγο θα έχει ο κ. 

Ssekikubo από την Ουγκάντα. 

T. SSEKIKUBO: Κύριε Γενικέ Γραμματέα, είναι το δικό μου καθήκον 

πρώτον να συγχαρώ τα νεοεκλεγέντα μέλη αλλά επίσης κύριε Πρόεδρε, θα 

ήθελα επίσης να προτείνω τη δική μου χώρα, την Ουγκάντα, ως την χώρα που 

θα μπορούσε να διοργανώσει την 16η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο. και ελπίζω κ. Πρόεδρε, 

κ. Γενικέ Γραμματεύ, ότι αυτό θα είναι και μία καλή ευκαιρία να βρεθούμε 

στην Αφρική, την πραγματική Αφρική. Και βεβαίως, θα ήθελα να σας 

διαβεβαιώσω ότι όλες οι απαραίτητες υποδομές υπάρχουν. Πέρυσι είχαμε ήδη 

μία πολύ μεγάλη διεθνή συνάντηση και μάλιστα είχαμε τις κοινοπολιτείες και 

τώρα είχαμε τη συνάντηση του Συμβουλίου των Υπουργών. Έχουμε όλες τις 

απαραίτητες υποδομές λοιπόν, να υποδεχτούμε εσάς και νομίζω ότι θα τα 

καταφέρουμε μια χαρά και θα είναι επιτυχημένη η 16η Γ.Σ. 

S. POPOV: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόταση, αξιότιμοι συνάδελφοι, 

υπάρχουν άλλες προτάσεις από συναδέλφους των χωρών μας; 

 Διάφορες ιδέες έχουν ακουστεί, τις συζητήσαμε, νομίζω ότι είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα η πρόταση του συναδέλφου μας. Στο άμεσο διάστημα θα την 

εξετάσουμε, θα την εγκρίνουμε. Ευχαριστούμε τον Συνάδελφο για την 

πρότασή του και θα την θέσουμε στη Γραμματεία, να δει τις λεπτομέρειες 



αυτού του ζητήματος, ούτως ώστε τον Νοέμβριο στην Κύπρο να 

οριστικοποιήσουμε τις προθεσμίες, τον τελικό τόπο διεξαγωγής της 16ης 

Ολομέλειας. Ως ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, να συγκεντρωθούμε στην 

Αφρική. Πώς το βλέπετε συνάδελφοι; Καλή πρόταση; 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, ολοκληρώνουμε την πρωινή μας συνεδρία, θα 

έχουμε διάλειμμα. Δυστυχώς, με τον κ. Alexeev θα φύγουμε, έχουμε την 

πτήση μας. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να εκφράσω εγκαρδίως την 

ευγνωμοσύνη μας στον κ. Παυλίδη προσωπικώς. 

 Αξιότιμοι συνάδελφοι, ένα λεπτό θέλω την προσοχή σας, ένα λεπτό, για 

τη θαυμάσια διοργάνωση αυτής της συναντήσεως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους όσους εργάστηκαν στη Γραμματεία. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες 

προσπάθειες χρειάζονται, ούτως ώστε να προετοιμαστεί αυτή η περίπλοκη 

οργανωτική μηχανή. Νομίζω ότι θα βρούμε τη δυνατότητα να επιβραβεύσουμε 

τους εργαζόμενους που συμμετέχουν εδώ, διότι είναι πραγματικά τεράστιες οι 

προσπάθειές τους. Θα ήθελα λοιπόν, ολοκληρώνοντας, να ευχηθώ σε όλους 

υγεία, επιτυχίες, επίκειται πράγματι μία ποιοτική αναβάθμιση του έργου μας, 

ενώπιον της οργάνωσής μας τίθενται νέα καθήκοντα, όπως εγώ φρονώ, 

σήμερα έχουμε αρκετές δυνατότητες, ούτως ώστε αυτό το ποιόν να εκδηλωθεί. 

 Θα ήθελα να πω όμως, ότι οι αρχές οι οποίες θα μας διέπουν 

εξαρτώνται από όλους μας. Αδιαμφισβήτητα, βασικός οργανωτικός πυρήνας 

θα είναι η Διεθνής Γραμματεία. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντική η 

συμμετοχή, η συνεισφορά όλων των αντιπροσωπειών, όλων των 

Κοινοβουλίων, όλων των μελών της Δ.Σ.Ο., έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο 

να μας πληροφορείτε, όχι μόνο να πληροφορείτε τους άλλους για το τι 

διημείφθη εδώ, ποια ζητήματα συζητήθηκαν. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 

μιλούμε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο, να δίνουμε ωραίες 

συνεντεύξεις, να αναφέρουμε στους συναδέλφους μας, να τους κοινοποιούμε 

αυτή την πληροφορία. Να δηλώνουμε την παρουσία και τη δραστηριότητά 

μας. Και τότε θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ, καλή σας όρεξη και στο 

επανιδείν. 
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Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Όσοι πρόκειται να πάνε στο αεροδρόμιο, το αυτοκίνητο θα 

παίρνει τους συνέδρους για το αεροδρόμιο, μιάμιση ώρα πριν την αναχώρηση. 

Το αυτοκίνητο εδώ, από το ξενοδοχείο, θα παραλαμβάνει τους συναδέλφους 

μιάμιση ώρα πριν από την πτήση.  

 

Διάλειμμα για γεύμα 

 

Προεδρεύει ο Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Το λόγο έχει ο βουλευτής από τη Λιθουανία 

κ.  Vladimir Orekhov. 

VL. OREKHOV: (αλλαγή κασέτας – μικρό κενό). Συνάμα, οι φόροι 

αυξάνονται. Έτσι, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Το κράτος για να παραχωρεί 

πολλούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα, οι τομείς 

αυτοί καθίστανται αντικείμενο ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι 

άνθρωποι από την άλλη, δεδομένης της υψηλής φορολογίας, δεν μπορούν να 

επιτρέψουν σ’ αυτούς τις απαραίτητες δαπάνες, ώστε να απολαύσουν αυτά τα 

αναγκαία αγαθά. Αυτό λοιπόν το σύστημα, οδηγεί τους ανθρώπους όχι μόνο 

στην παραίτηση από θεμελιώδεις αξίες, αλλά τους οδηγεί στην αποδοχή της 

υλικής ευημερίας ως ύψιστης αρχής. 

 Έχεις χρήματα; Αγοράζεις τα πάντα. Περιορίζεται δραματικά ο χρόνος 

στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι μεταξύ των μελών της οικογένειάς τους, 7 

ημέρες της εβδομάδας αφιερώνονται στην δραστηριότητα στις κερδοφόρες 

δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αντιγράφουν και αυτά τους 

γονείς τους, θεωρώντας ότι το μυστικό της ευτυχίας βρίσκεται στο χρήμα. 

 Τρίτο αίτιο της παρακμής των αξιών, είναι ο τρόπος που οι κρατικές 

αρχές αντιμετωπίζουν τις αξίες, όταν οι αρχές που υπηρετεί το κράτος 

βρίσκονται σε αντίθεση προς τις αρχές της κοινωνίας. Αυτό αφορά και στους 

νόμους και στην εφαρμογή τους, αλλά και στον τρόπο που η δημόσια διοίκηση 

αντιμετωπίζει τους πολίτες. Αν ο κάθε δεύτερος αστυνομικός κλείνει τα μάτια 

σε φαινόμενα βαρβαρότητας στην οικογένεια, βίας του συζύγου προς τη 

σύζυγό του, τότε τι θα συμβεί; 



 Έτσι λοιπόν, αυτή η απροσδιοριστία της δημόσιας πολιτικής, 

συμβάλλει στην διεύρυνση της κρίσης. Θα ήθελα να έρθω τώρα, στο πώς 

έχουν τα πράγματα στη Λιθουανία. Στη Λιθουανία δεν υπάρχει στο νόμο 

σαφής ορισμός της οικογένειας. Αυτή η απροσδιοριστία του ορισμού οδηγεί 

στην αύξηση του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου. Γίνονται 

πολλές συζητήσεις, υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις, πολλά άρθρα σε 

εφημερίδες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αποφύγουμε όλη αυτή την 

απροσδιόριστη κατάσταση, αν το κράτος πρότεινε έναν σαφή ορισμό της 

έννοιας οικογένεια, τουλάχιστον σε νομοθετικό επίπεδο. 

 Στη Λιθουανία έχουμε και θετικά στοιχεία, όπως η απαγόρευση από τις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκδηλώσεων των ομοφυλοφίλων. Θα 

πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα της διάδοσης των θεμελιωδών αξιών, να 

αξιοποιήσουμε τα κρατικά σχολεία, να αξιοποιήσουμε την εκδοτική 

προσπάθεια, ώστε να υπάρξουν καλά βιβλία, διαφωτιστικά, σε ό,τι αφορά τις 

θεμελιώδεις αξίες. Στη Λιθουανία λειτουργούν κατηχητικά σχολεία, ωστόσο 

όμως στη συνείδηση της κοινωνίας αυτό δεν έχει καταστεί διαδεδομένο 

φαινόμενο. 

 Η Εκκλησία δεν είναι μόνο θρησκευτικό θεσμός, είναι και κοινωνικός 

θεσμός. Έχει πολλά μέσα, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να ενεργοποιήσει 

τους πιστούς στο δημόσιο βίο. Επίσης, μπορεί να διατυπώσει την άποψή της 

σε ό,τι αφορά τη νομοθετική δραστηριότητα. Επί πολλά έτη, οι εξουσίες ήταν 

υποχρεωμένες να παρακολουθούν την άποψη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα 

πρέπει να συμβαδίζει με την εποχή της, να αξιοποιήσει σύγχρονα μέσα 

επικοινωνίας με τους πολίτες. 

 Κανείς δεν καλεί την Εκκλησία να ασχοληθεί με την πολιτική, θα 

πρέπει όμως να εισακουστεί η άποψη της Εκκλησίας, ούτως ώστε να 

υλοποιηθούν οι στόχοι που προτάσσει η Εκκλησία. Επίσης, για την υπέρβαση 

κάθε είδους κρίσης, θα πρέπει να ξεκινούμε από τους εαυτούς μας. Η 

Εκκλησία θα πρέπει να διεκδικήσει την κάθαρση στο εσωτερικό της, να 

απαλλαγεί από φαινόμενα ομοφυλοφιλίας στο εσωτερικό της. Η Ορθόδοξη 
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Εκκλησία θα πρέπει να είναι ο φύλακας άγγελος των αξιών, οι οποίες δεν θα 

πρέπει να αλλάζουν σε κάθε νέα συγκυρία. 

 Εν κατακλείδι, εφιστώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα πρέπει όλοι 

εμείς που συμμετέχουμε στη Δ.Σ.Ο., να ορίσουμε με σαφήνεια τη στάση μας 

απέναντι στις θεμελιώδεις αξίες, εμφορούμενοι από τις αρχές της Αγίας 

Γραφής. Να είμαστε σαφείς, συγκεκριμένοι στο έργο μας, να μη προσπαθούμε 

να είμαστε ευχάριστοι προς όλους. Οι αξίες λοιπόν, είναι το θεμέλιο της ζωής. 

Δεν θα πρέπει να αλλάζουν οι αξίες, διότι τότε θα απομακρυνθούμε από τις 

θεϊκές αρχές, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό για τους πιστούς. Ευχαριστώ για 

την προσοχή σας. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, οι οποίες πιστεύω ότι 

βρίσκουν σχεδόν όλους τους παρισταμένους συμφώνους. Παρακαλώ, ο 

επόμενος κύριος συνάδελφος από την Ρουμανία. 

P. ANDEA: Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να 

μιλήσω για την ευτυχία του ανθρώπου που βρίσκεται μεταξύ της Ορθοδοξίας 

και του μοντερνισμού. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα μέρος του κειμένου της 

ανακοινώσεώς μου. Επί μακρόν, το πρόβλημα της ευτυχίας και η απόκτηση 

ευτυχίας, δεν αφορούσε μόνο τη φιλοσοφία και τη θρησκεία. Η ανθρωπότητα 

πάντα επεδίωκε την ευτυχία, όχι μόνο στους ουρανούς αλλά και στη γη. Οι 

άνθρωποι επεδίωκαν την ευτυχία και στο βασίλειο του Καίσαρα, όχι μόνο στο 

βασίλειο του Θεού, στη βασιλεία των ουρανών. 

 Έτσι λοιπόν, το ζήτημα της ευτυχίας κατέστη πολιτικός στόχος, η 

πολιτική ερμηνεία της ευτυχίας προϋποθέτει την αντίληψη ότι δεν θα πρέπει 

να υπάρχει μόνο δικαίωμα στην ευτυχία, αλλά και υποχρέωση να είμαστε 

ευτυχισμένοι. Η σημερινή εποχή έχει ανάγκη από την ευτυχία. 

 Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν είναι επαρκές μόνο να 

επιβιώνει ο άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να ζει ως ευτυχισμένος ο άνθρωπος. 

Ωστόσο όμως, οι σύγχρονες αντιλήψεις περί ευτυχίας, δεν ταυτίζονται πάντα 

με την ορθόδοξη παράδοση. Πολλές φορές, η ευτυχία ερμηνεύεται ως εμπειρία 

ηδονής, ως απόλαυση τιμών, κάτι που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε την 



ανωνυμία της καθημερινότητας, να γίνουμε κάποιοι. Το να είσαι γνωστός, να 

είσαι δημοφιλής, αυτό είναι το σύγχρονο παράδειγμα ευτυχίας. 

 Το τίμημα όμως αυτού του εκδημοκρατισμού στην κατανόηση της 

ευτυχίας, είναι μεγάλο. Ο πλούτος, οι τιμές, η ηδονή, θεωρούνται αναγκαία 

οργανικά στοιχεία της έννοιας ευτυχία. Από δω ξεκινάει η σύγχρονη 

παραμόρφωση του νοηματικού περιεχομένου της ευτυχίας. Οι άνθρωποι 

επιδιώκουν την αχαλίνωτη απόλαυση ευτυχίας στο σεξ, στον αλκοολισμό. 

Αυτό που θεωρείται ευτυχία, στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στη χρήση 

μέσων, στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, που οδηγούν τους ανθρώπους σε 

ακραίες συμπεριφορές. 

 Η σύγχρονη κρίση των αξιών, ο αγώνας, η επιθυμία της ηδονής, ο 

φόβος απώλειας των απολαύσεων, στρεβλώνει την ουσία του προβλήματος. Η 

παλιά αντίληψη carpe diem, το να ζήσουμε εδώ και τώρα, να τα απολαύσουμε 

όλα εδώ και τώρα, χωρίς καμία θρησκευτική ηθική διαμεσολάβηση της σχέσης 

μας με την ευτυχία, τα χρήματα, η επιδίωξη της εξουσίας, τα τυχερά παίγνια, 

όλα αυτά έχουν επινοηθεί προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή μας, από 

τη σκέψη ότι μπορεί ποτέ να μη γίνουμε ευτυχισμένοι. 

 Έτσι λοιπόν, πολλοί άνθρωποι σήμερα επιδιώκουν να αποκτήσουν το 

ταχύτερο δυνατό τα μέσα που θα τους δώσουν το αίσθημα της ευτυχίας, κάτι 

που μπορεί να οδηγήσει στην απογοήτευση, δημιουργώντας το συναίσθημα ότι 

βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα μη ύπαρξης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη 

σύγχυση, στην οποία είναι εγκλωβισμένη η σύγχρονη κοινωνία. Είναι 

πασιφανές ότι αυτού του είδους η ευτυχία παραμορφώνει τους ανθρώπους. Ως 

παράδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ στο σύγχρονο φαινόμενο των emo, το 

οποίο συνδέεται με την απώλεια της ευτυχίας, με την εξιδανίκευση της 

αυτοκτονίας. Η κίνηση αυτή είναι πολύ δημοφιλής στους εφήβους. 

 Έτσι λοιπόν, προτείνεται η κατανάλωση πολλών ειδών ευτυχίας, η 

κατανάλωση πολλών προϊόντων που έχουν το περιτύλιγμα της ευτυχίας. Σε 

αντίθεση προς όλα αυτά, ο Χριστιανισμός αντιτάσσει την εσωτερική 

πνευματική ευτυχία. Στην ορθόδοξη πίστη η ευτυχία δεν στηρίζεται στην 

επιτυχία, στην εξωτερική ομορφιά, αλλά συνίσταται στην πνευματική ηρεμία 
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και στην πνευματική γαλήνη. Έτσι λοιπόν, σας εύχομαι εσωτερική, 

πνευματική ευτυχία. Ευχαριστώ. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Συνάδελφο για τις απόψεις που 

εξέφρασε. Παρακαλώ τον επόμενο ομιλητή να λάβει τον λόγο. 

S. F. MATTA: Σας ευχαριστώ πολύ κ. Γενικέ Γραμματέα. Θα ξεκινήσω με τις 

ευχαριστίες μου για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν τόσο σκληρά, 

ιδιαιτέρως το προσωπικό της Γραμματείας που προσπάθησε για να καταστήσει 

αυτή τη συνάντηση τόσο επιτυχή. Θα ήθελα επίσης να πω, ότι εκ μέρους του 

Κοινοβουλίου του Σουδάν, θεωρώ ότι βρίσκομαι σε απόλυτη συμφωνία με το 

ψήφισμα και με τη διακήρυξη της 15ης ετήσιας Γ.Σ. Θεωρώ ότι έχει γραφτεί με 

έναν πολύ προσεκτικό και καλοδιατυπωμένο τρόπο, εάν όμως θέλουμε να 

κάνουμε ένα σχόλιο, θα έλεγα ότι μπορούμε να προσέξουμε περισσότερο τη 

μετάφραση. Γιατί υποθέτω ότι το αρχικό γράφτηκε είτε σε ελληνικά, είτε σε 

ρωσικά και μετά μεταφράστηκε προς τα αγγλικά και νομίζω ότι η μετάφραση 

πρέπει λίγο να προσεχθεί περισσότερο. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κάποιες 

βελτιώσεις στη μετάφραση. 

 Επίσης, να προσθέσω ότι είναι σημαντικό σήμερα να δούμε τις αρχές 

της Ορθοδοξίας, ως προς τη διεθνή διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Διότι αυτά τα δύο συμπληρώνουν το ένα το άλλο, επικαλύπτονται και είναι 

μάλιστα σχεδόν ισότιμα και ισοδύναμα. Σ’ αυτή τη διασύνδεση λοιπόν, μεταξύ 

των δύο, μπορούμε ουσιαστικά να μιλήσουμε για την αρχή της Ορθοδοξίας, η 

οποία να μη περιορίζεται στους Ορθοδόξους, αλλά να υπάρχει μία υπέρβαση, 

έτσι ώστε να αποτελέσει καθοδήγηση και για τις γενικότερες διεθνείς αρχές. 

 Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο σ’ αυτό το ψήφισμά μας, ήταν η 

παράγραφος η οποία κάνει λόγο για στενή εξέταση των σχέσεων των εννοιών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικών αξιών. Και εδώ, νομίζω ότι θα ήταν 

καλύτερο – ξέρω ότι είναι λίγο αργά να κάνω τέτοιες προτάσεις, αλλά νομίζω 

θα έπρεπε να τονίσουμε περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές πλευρές 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – μίλησαν κάποιοι ομιλητές για το δικαίωμα 

στην παιδεία, στη μόρφωση, για το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας. Και 



μάλιστα, έκαναν λόγο για εμπορευματοποίηση των βασικών ανθρώπινων 

αναγκών, το οποίο και κατέκριναν. Εάν λοιπόν δεν μπορούν οι άνθρωποι να 

έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε και πολλά από τις 

ηθικές αξίες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πεινάει, ο 

οποίος λιμοκτονεί, ο οποίος δεν έχει τα προς το ζειν, να δώσει ιδιαίτερη 

σημασία στις ηθικές αξίες. 

 Το επόμενο σημείο που θέλω να τονίσω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

όπως έχει δηλωθεί ήδη, μετά από 15 χρόνια, ίσως να είναι κατάλληλη η 

χρονική στιγμή, να αρχίσουμε να βλέπουμε την εμπειρία της Δ.Σ.Ο. και να 

χαιρετίσουμε νέες ιδέες, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο 

την οργάνωσή μας ως προς τη δομή, ως προς τους γενικούς στόχους της, ως 

προς τις προτεραιότητές της κ.ο.κ. 

Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προτείνω 

στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της επανεξέτασης της αναθεώρησης, να 

προσθέσουμε στο όνομα της οργάνωσής μας και την λέξη διεθνής, γιατί ενώ 

ξεκίνησε ως ευρωπαϊκή οργάνωση, αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνει μέλη και 

από τις πέντε ηπείρους του πλανήτη. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να 

την ονομάσουμε Διεθνή Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, αυτό 

απλώς σας το δίνω ως ιδέα, να το σκεφθείτε. 

Στο πλαίσιο μάλιστα του να κάνουμε αυτή την οργάνωση διεθνή, και 

αυτό είναι το τελευταίο μου σημείο, σας παρακαλώ να με ανεχθείτε, πρέπει να 

πω ότι πέρυσι προβληματίστηκα και ο προβληματισμός μου εντάθηκε φέτος, 

με το γεγονός ότι τρεις από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες χριστιανικές 

κοινότητες, δεν λέω χώρες, κοινότητες, στην Αφρική, δεν εκπροσωπούνται 

εδώ. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Νο 1, την Αιθιοπία, η οποία έχει 

λίγο πολύ 40 εκατ. Χριστιανούς Ορθοδόξους. Η δεύτερη χώρα που έχω στο 

νου μου είναι η Ερυθραία, η οποία ήταν μέρος της Αιθιοπίας και οι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι της Ερυθραίας είναι περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού 

αυτής της χώρας. Και μάλιστα, υπάρχει στενή σχέση εκεί μεταξύ Εκκλησίας 

και κράτους. 
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Η Τρίτη κοινότητα που έχω κατά νου, είναι βεβαίως η μεγαλύτερη 

ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα στις αραβικές χώρες που είναι οι Κόπτες της 

Αιγύπτου, μιλάμε για ένα πληθυσμό 7-8 εκατ. άνθρωποι. Και δεν είδα να 

εκπροσωπούνται αυτές οι τρεις χώρες σ’ αυτή τη συνάντηση, δεν είδα κανέναν 

κοινοβουλευτικό από αυτές τις χώρες. Πέρυσι αυτό με είχε καταπλήξει και 

φέτος πρέπει να πω ότι επίσης προβληματίστηκα. Δεν λέω ότι υπάρχει 

εξήγηση γι’ αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο. 

Τέλος, θέλω να επαναλάβω αυτό με το οποίο ξεκίνησα, δηλαδή να 

επεκτείνω τις ευχαριστίες μου σε όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής 

της συνάντησης, θεωρώ ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου το ότι σας 

συνάντησα όλους. Και ότι έκανα φιλίες με πολλούς από εσάς, σας εύχομαι το 

καλύτερο και σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ τον συνάδελφο από το Σουδάν, αλλά μου λέει 

εδώ η συνεργάτης μας στη Γραμματεία η κα Νάγια, ότι η Συνέλευσή μας είχε 

μέλος προερχόμενο από την Αιθιοπία, το οποίο μόνο του απεσύρθη. 

Διορθώνω, δεν είχαμε. Έχετε όμως δίκιο, δεν μπορεί χριστιανοί ορθόδοξοι, 

ευρισκόμενοι σε μία χώρα στην έκταση που είπατε, να μην επιχειρηθεί να 

προσεγγιστούν δια του Κοινοβουλίου. Θα είναι ένας από τους στόχους που θα 

επιχειρήσουμε να επιτύχουμε, εν τη μετεξελίξει τώρα της Συνελεύσεώς μας. 

Επειδή φαίνεται ότι κατά το παρελθόν έγιναν διάφορες απόπειρες, θα 

χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και στη νέα μας 

προσπάθεια θα δούμε πού αλλού μπορούν να επισημανθούν ομόθρησκοι 

βουλευτές. 

 Δεν είναι εύκολη προσπάθεια. Εγώ, στο μικρό διάστημα που 

ευρίσκομαι στη Διεθνή Γραμματεία, έκανα μία πολύ μεθοδική κίνηση στη 

Λατινική Αμερική, πολύ μεθοδική. Μεγάλη δυσκολία, στις περισσότερες ή σε 

αρκετές χώρες το θρήσκευμα δεν δηλώνεται, και πρέπει να αναπτυχθεί μία 

ειδική εκστρατεία για να επισημανθούν οι ομόθρησκοι. Αυτό το έργο το οποίο 

δεν είναι μόνο έργο της Διεθνούς Γραμματείας είναι όλων μας, ο καθένας με 

τον τρόπο και με τα μέσα που διαθέτει, να επισημάνει και αναλόγως να δούμε 



πώς θα προσεγγίσουμε, αλλά προ πάντων στις περιοχές, όπως είπατε κ. 

Συνάδελφε, όπου το βεβαιωμένο χριστιανικό στοιχείο είναι τόσο μεγάλης 

εκτάσεως. 

 Παρακαλώ τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος είχε σηκώσει την πινακίδα 

στο βάθος, υπάρχει άλλος που προτίθεται να μιλήσει; Οι ομιλητές δεν 

αλιεύονται, προσφέρονται. Τελείωσε ο πίνακας. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φθάσαμε στο τέλος, με μία παρέκκλιση 

από τα συνήθη, η οποία οφείλεται στην αποχώρηση του Προέδρου του κ. 

Popov, ότι απεδέχθημεν, υιοθετήσαμε ψήφισμα και μετά συνεχίστηκε η 

παρουσίαση απόψεων άλλων τριών συναδέλφων. Το μόνο που απέμεινε είναι 

να σας σταλεί ο πίνακας της συνθέσεως των επιτροπών για τη σύνθεση των 

οποίων μας διευκολύνατε πάρα πολύ, με την εκδήλωση δεύτερης επιθυμίας. 

Έτσι, όλες οι επιτροπές μας, πλην της οικονομικών, οι 8 επιτροπές, έχουν 

Πρόεδρο και 4 μέλη, σε όλες τις περιπτώσεις απομένει μία θέση κενή 

εσκεμμένως και βάσει της αποφάσεως που λάβαμε, με την προοπτική η 5η 

θέση να συμπληρωθεί στην προσπάθεια της διευρύνσεως. Εάν αυτό δεν 

καταστεί δυνατόν, είναι αυτονόητο ότι όσοι εδήλωσαν και δεύτερη επιθυμία, 

ασφαλώς θα καταλάβουν την κενή θέση. Δεν θα περιμένουμε δηλαδή αιωνίως, 

πότε θα επισημανθούν ομόθρησκοι βουλευτές σε διάφορα κοινοβούλια, για να 

συμπληρωθεί η πέμπτη θέση. Είναι μία υπόθεση η οποία πρέπει να κλείσει 

εντός της χρήσεως που αρχίζει από 1/6, άρχισε ήδη. Δηλαδή η περίοδος 2008-

2009. 

 Έτσι φθάσαμε στο τέλος της συνεδριάσεως των μελών της Γ.Σ. Εγώ 

προσωπικώς δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, παρά να ευχαριστήσω όλους 

και βεβαίως αυτό που έκανε ο συνάδελφος από το Σουδάν, τους συνεργάτες 

μας, τα μόνιμα και τα ad hoc μέλη της Γραμματείας, κυρία Νάγια σε σας και 

τις δύο κυρίες οι οποίες αποτελούν μόνιμα στελέχη και τα οποία αν χρειαστεί, 

σας το ανακοινώνω από τώρα, αν για την επεξεργασία των διαφόρων 

προτάσεων χρειαστεί να ενισχυθεί το προσωπικό, προσωρινώς ή κατ’ άλλον 

τρόπο, ώστε όλα αυτά που είπατε να τα επεξεργαστούμε, η Γραμματεία θα 

πάρει κάποια απόφαση, ώστε να διεκπεραιώσουμε το έργο που αναλάβαμε. 
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Έχουμε δουλειά τώρα, όλες αυτές οι εισηγήσεις θα πρέπει να μελετηθούν, να 

αντλήσουμε από κει τις προτάσεις οι οποίες έγιναν και να παρουσιάσουμε μία 

τελική πρόταση, η οποία επαναλαμβάνω, από πλευράς Διεθνούς Γραμματείας 

θα έχει δύο σκέλη. Η πρόταση θα έχει αναδιάρθρωση της συγκροτήσεως, του 

σχήματος του οργανωτικού δηλαδή, διότι ακούστηκαν ιδέες, μήπως πρέπει να 

συγχωνευθούν επιτροπές, μήπως πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος επιτροπών, να 

επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενό τους. Και βεβαίως, που είναι και το 

σημαντικότερο κατ’ εμέ, το καθαρώς πολιτικό, ο ορισμός συγκεκριμένων 

πλέον στόχων οι οποίοι θα υιοθετηθούν από την επόμενη Γ.Σ., ώστε να 

αποτελέσουν, όπως συμβαίνει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και τις 

κύριες επίσημες, ας τις πούμε, αποστολές, της Συνελεύσεώς μας. 

 Ευχαριστώ και πάλι, αν κανείς εκ των συναδέλφων, από τις 

παριστάμενες κυρίες και κυρίους έχει κάτι να προσθέσει, ήρθε η ώρα να το 

κάνει. 

Τ. SSEKIKUBO: Ευχαριστώ κ. Γενικέ Γραμματέα, αύριο θα έχουμε συνέχεια 

της συζήτησης; Γιατί είχα κάποιες παρατηρήσεις και είχα δώσει το όνομά μου 

στη λίστα των ομιλητών. Δεν ήξερα αν ήταν για σήμερα οπωσδήποτε, ή και 

για αύριο, είχα όμως κάποιες παρατηρήσεις κ. Πρόεδρε. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Έχουμε συνεννοηθεί η αυριανή ημέρα να είναι ελεύθερη, 

τελειώνουμε εδώ σήμερα, ώστε αύριο να κινηθείτε ελευθέρως στην πόλη. 

Μέχρι το απόγευμα που θα πάμε για τον εσπερινό του Αποστόλου Παύλου, σε 

περιοχή εκτός της πόλεως Ρόδου και μεθαύριο για την εκδρομή στην Σύμη. 

Εάν όμως έχετε να μου δώσετε κάτι γραπτό, για να περιληφθεί στα πρακτικά 

και να το χρησιμοποιήσουμε κατά την επεξεργασία που θα γίνει, αυτό 

μπορείτε με άνεση και αύριο να το δώσετε, και μεθαύριο, προ της 

αναχωρήσεως από δω. Θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για μας. 

 Επί του προγράμματος από δω και πέρα, 8 η ώρα είναι η δεξίωση που 

παραθέτει ο Μητροπολίτης Ρόδου, προς τιμήν των μελών της Γενικής 

Συνέλευσης. Η ώρα είναι 18:15, από δω το πούλμαν θα αναχωρήσει 19:40, 

δηλαδή αν θα είμαστε στην είσοδο του ξενοδοχείου 19:30, είναι η πιο 



κατάλληλη ώρα για να μην έχουμε καθυστερήσεις στην κατοικία του 

Μητροπολίτη. Αύριο το πρωί είναι ελεύθερο, να κυκλοφορήσετε στη Ρόδο. 

Εάν κάποιοι από εσάς επιθυμούν το μεσημέρι να επιστρέψουν για φαγητό εδώ 

στο ξενοδοχείο, παρακαλώ για λόγους οργανώσεως του ξενοδοχείου να το 

δηλώσουν σήμερα, ώστε να παραδώσουμε δια της Γραμματείας στη Δ/νση του 

Ξενοδοχείου, τον αριθμό όσων θα φάνε εδώ. 

 Την επόμενη μέρα, την 29η, η αναχώρηση θα γίνει από το ξενοδοχείο 

εδώ, στις 10:00 το πρωί, 09:50 για την ακρίβεια θα είμαστε στο λεωφορείο, 

10:00 το αργότερο αναχώρηση, 10:30 με το πλοίο, είναι ταχύπλοο, θα φύγουμε 

για το νησάκι που λέγεται Σύμη. Θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα του 

νησιού και εν συνεχεία τη μονή του Πανορμίτη. Είναι ένα από τα καθιερωμένα 

προσκυνήματα στα νησιά μας. Από τη Σύμη θα αναχωρήσουμε 15:45 το 

αργότερο και θα είμαστε εδώ σε μία ώρα. Να υπολογίζετε 16:45 με 16:50 

άφιξη στη Ρόδο. 

 Τα περιγράφω αυτά λεπτομερώς, για να συντονιστούμε και με το 

πρόγραμμα της αναχωρήσεως από Ρόδο. Ορισμένοι έχουν να φύγουν από τις 8 

και πέρα το βράδυ, της 29ης. Χρόνος υπάρχει αρκετός. Δηλώστε όσοι θα 

μετάσχετε και στην εκδρομή, για τους ίδιους λόγους που δηλώνουμε και στο 

ξενοδοχείο. Και παρομοίως, πρέπει να γίνει δήλωση για αύριο βράδυ στη 

Λίνδο, γιατί εκεί ο Δήμος θα μας παραθέσει δείπνο και λογικό είναι να 

γνωρίζει πόσοι θα είμεθα. 

 Έχουμε λοιπόν για το αυριανό γεύμα, ξενοδοχείο, μία δήλωση. 

Δεύτερον για τη Λίνδο, τρίτο για τη Σύμη. Ξενοδοχείο αύριο, Λίνδος αύριο 

βράδυ, και την επομένη, την Κυριακή για τη Σύμη. Πώς θα γίνει η δήλωση; 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Οι συνάδελφοι από τη Σερβία, οι οποίοι δεν μπόρεσαν 

να παρευρίσκονται εδώ, για λόγους ανωτέρας βίας, με εξουσιοδότησαν να 

μεταφέρω ότι εκφράζουν ενδιαφέρον για πιθανή πραγματοποίηση της ετήσιας 

Γ.Σ. μας στη Σερβία. Και παρακαλώ όπως καταγραφεί και θα επανέλθουν με 

πιο συμπληρωμένη πρόταση. 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ τον κ. Χριστοφόρου, διότι εγώ ανέμενα κάποια 

επισημότερη ανακοίνωση, δεδομένου ότι ήδη μας πληροφόρησαν γι’ αυτή την 
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πρόθεση, αλλά δεν είδα τους συναδέλφους και έτσι δεν ζήτησα. Αφ’ ης 

στιγμής έχετε αυτή την εξουσιοδότηση, καταγράφεται, ώστε όπως είπε ο 

Πρόεδρος ο κ. Popov, κατά τη συζήτηση στη Γραμματεία, πού τελικώς θα 

γίνει η προσεχής Γ.Σ., να συνυπολογιστεί και αυτή η διάθεση των συναδέλφων 

από τη Σερβία. 

 Ευχαριστώ θερμώς, να είμαστε καλά και του χρόνου, όπου βρεθούμε να 

ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί και ακόμη περισσότεροι. 
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Ψήφισμα - Συμπεράσματα 
της 15ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας  
(Δ.Σ.Ο.) 

 
 

«Η κρίση του παγκοσμίου αξιακού συστήματος  
ως πρόκληση για την Χριστιανική ορθοδοξία» 

 
 

Η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια βιώνει μια νέα εποχή της ιστορίας 

της. Πραγματοποιούνται ραγδαίες μεταβολές στη διεθνή κοινότητα, η οποία 

απαλλαγμένη από τον υπάρχοντα παγκόσμιο διπολισμό, αλλά δυστυχώς, 

περιήλθε σε μια εξάρτηση από τον μονοπολισμό, βρίσκεται ενώπιον αλλαγών 

κλίμακας, που προέκυψαν ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας 

και εμπορίου, της επανάστασης στο χώρο των τεχνολογιών και της 

πληροφορικής, του εκσυγχρονισμού των μέσων μεταφοράς και πολλών άλλων 

προκλήσεων.  

Μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο, μέσα από μια τέτοια καταπληκτική ευκαιρία, 

αναδείχθηκαν ελπίδες και οράματα ότι ο νέος κόσμος που δημιουργείται, θα 

μπορούσε να αναζητήσει νέους στόχους, νέες πρακτικές που αυτήν την φορά 

θα μπορούσαν να τον εξυπηρετήσουν, να εξασφαλίσουν το δικαίωμα όλων για 

την ζωή, για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των. Σε αυτόν το νέο 

κόσμο δεν θα συνεχίζεται ο εξουθενωτικός αγώνας δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων σε διάφορους ηπείρους για απλή επιβίωση.  

Η σελίδα, ωστόσο, της ιστορίας γύρισε, αλλά τα αποτελέσματα δεν 

δείχνουν ότι γύρισε προς έναν καλλίτερο κόσμο. Η φτώχια αυξάνεται ως 

αποτέλεσμα της ευημερίας των οικονομικών αριθμών και μιας μικρής ομάδας 

ανεπτυγμένων κρατών, η ανέχεια του υπόλοιπου κόσμου βαθαίνει, κρίσεις και 

αποσταθεροποιήσεις προκαλούνται για την εμπέδωση του παγκόσμιου 

πολιτικού και οικονομικού συστήματος. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραγνωρίζονται συχνά και η επίκλησή 

τους, αρκετές φορές γίνεται για λόγους αποκλειστικά  πολιτικής διαχείρισης. 



Επανεμφανίζονται κοινωνικές παθολογίες, που θεωρούνταν 

ξεπερασμένες, όπως εθνικισμοί, ξενοφοβίες, ρατσισμοί, θρησκευτικοί 

φανατισμοί, νοοτροπίες και πρακτικές που λειτουργούν ως επικαλύψεις των 

πραγματικών προβλημάτων όπως για παράδειγμα του οικολογικού, ενώ δεν 

ανατρέπονται οι κύριες αιτίες που τα προκαλούν.  

Θεσμοί, πάνω στους οποίους βασίσθηκε ο πολιτισμός του ανθρώπου, 

όπως αυτός της οικογένειας, της θρησκείας του πολιτισμού, αμφισβητούνται ή 

ανατρέπονται, με την ενεργό συμμετοχή και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Η κρίση του παραδοσιακού αξιακού συστήματος, αποτελεί μια οδυνηρά 

βεβαιωμένη πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου, η οποία δεν περιορίζεται 

από εθνικά όρια και αποτελεί δημιούργημα πολλών ανθρώπων και ομάδων, με 

διαφορετικές νοοτροπίες, και επιδιώξεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις και 

πρακτικές, που όλο και περισσότερο συμπίπτουν δυναμώνουν και γίνονται 

ομοιόμορφες.  

Οπωσδήποτε ένας κόσμος με αδικίες, επιθετικότητα, με ανθρώπινη 

δυστυχία, οικολογική απειλή, δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο και 

επειδή η αδιαφορία λειτουργεί ως νομιμοποίησή του, αποκτά προτεραιότητα η 

πνευματική, ηθική και πολιτισμική ανατροπής της υπάρχουσας τάξης 

πραγμάτων. 

Κοινωνικές κι πολιτικές συσσωματώσεις, όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δείχνει να αντιλαμβάνεται επαρκώς την ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

αξιακού συστήματος, δια της ωσμώσεως των διαφορετικών κοινωνικών 

αναγκών και δια της προσπάθειας θέσπισης του Ευρωσυντάγματος, προσπαθεί 

να καταδείξει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τάξη αξιών και όχι 

μόνο τάξη αγοράς. 

Οι απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται, οι αρχές μιας κοινωνικής 

συμφωνίας που θα ρυθμίζει τις πολυεπίπεδες σχέσεις των πολιτών και που θα 

βασίζονται σε αποδεκτές ηθικές αξίες και βάσεις, δεν θα προέρθουν προφανώς 

εκ παρθενογενέσεως. 

Το κοινωνικό συμβόλαιο που θα ρυθμίζει τις πολυεπίπεδες σχέσεις των 

πολιτών, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε πολιτικές συμφωνίες κορυφής, αλλά 
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στην βάση των παραδοσιακών ηθικών αρχών, ενώ, η σύγχρονη κοινωνία 

καλείται να απευθυνθεί στις πηγές της και να αναζητήσει εκεί την επίλυση των 

σύγχρονων προβλημάτων βάση της πολιτισμικής εμπειρίας των λαών και όλης 

της ανθρωπότητας.  

Οι θρησκείες, ως δυνάμεις διαμόρφωσης του αξιακού συστήματος της 

κάθε κοινωνίας καλούνται να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτό. 

Ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία, αποτέλεσαν για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, 

το στέρεο θεμέλιο πάνω στο οποίο δομήθηκε, επιτυχώς τελικά, μέσα στην 

ιστορία, το ευρωπαϊκό και στην συνέχεια το παγκόσμιο, αξιακό σύστημα του 

πολιτισμένου, όπως αποκαλείται, κόσμου. Με βάση αυτό, οι κοινωνίες 

κατόρθωσαν να κάνουν μεγάλα άλματα προόδου, κατόρθωσαν, σε μεγάλη 

έκταση, να συμβιώσουν αρμονικά και εν τέλει κατόρθωσαν να εξαλείψουν τις 

αιτίες ενός νέου παγκοσμίου πολέμου, εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια. 

Η Ορθοδοξία έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των 

λαών της Ευρώπης και του κόσμου γενικώς. Σε συνδυασμό με αυτό η 

συνέλευση επισημαίνει τη μεγάλη σημασία ιστορικών επετείων όπως αυτή της 

συμπληρώσεως 1020 ετών από τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας και ο 

εορτασμός του αφιερωμένου στον Απόστολο Παύλο έτους στην Ελλάδα.  

Η Χριστιανική, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σε δημιουργικές στιγμές της 

ιστορικής της παρουσίας, ανέδειξε την κυρίαρχη αρχή που διατρέχει την 

κοσμική της παρουσία, την διακονία του ανθρώπου, την αγάπη για τον 

άνθρωπο και ιδιαίτερα για τον πάσχοντα και αδύνατο, και ό,τι οικοδομεί την 

κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και ταυτόχρονα κατοχυρώνει την ανθρώπινη 

ελευθερία. Προσπάθησε να ανατρέψει την πορεία του ανθρώπου μέσα στην 

ιστορία και μάλιστα τα όσα αρνητικά στοιχεία είχαν διαμορφωθεί στην 

συνείδησή του, όπως η τάση για υπεροχή, εκμετάλλευση και εξουσιαστική 

χρήση του άλλου, βασισμένη στην αρχή, ότι η Εκκλησία προσλαμβάνει τον 

κόσμο προκειμένου να τον μεταμορφώσει. Απέδειξε ότι η ηθική δεν είναι κάτι 

μαγικό, αλλά προϋποθέτει αλλαγή των ανθρωπίνων σχέσεων, που βαθμιαία 

μεταμορφώνει τον κόσμο. 



Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ενώπιον της εμβάθυνσης της κρίσης του 

παγκόσμιου αξιακού συστήματος, η συμβολή της Ορθοδοξίας στην 

διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου, καθίσταται αναγκαία όσο ποτέ, εμείς, οι 

εκπρόσωποι Κοινοβουλίων που συμμετέχουμε στις δραστηριότητες της Δ.Σ.Ο 

και που συνήλθαμε σήμερα εδώ, στην Ρόδο (Ελλάδα) στην 15η Γενική μας 

Συνέλευση για να συζητήσουμε το θέμα: «Η κρίση του παγκοσμίου αξιακού 

συστήματος ως πρόκληση για την Χριστιανική ορθοδοξία», διακηρύσσουμε τα 

εξής: 

- Την ανάγκη να συμβάλλει η Ορθοδοξία πιο δυναμικά, στην διατήρηση 

εκείνων των στοιχειών του πολιτισμού της πάνω στα οποία βασίσθηκε η 

δισχιλιόχρονη πορεία της ανθρωπότητας, αλλά και να αναδείξει νέα, 

βασισμένη πάντα στην Πατερική της Παράδοση, όπως η προβολή και 

περαιτέρω ανάδειξη της έννοιας της « κατ εικόνα Θεού δημιουργίας του 

ανθρώπου», που προβάλει την μοναδική και ανεπανάληπτη αξία του. 

- Την ανάγκη να καλλιεργήσει περαιτέρω τον διάλογο σε όλα τα επίπεδα, με 

κάθε κοινωνική ομάδα αλλά και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, ως μέσο 

κατανόησης και άμβλυνσης των διαφορών και των χαρακτηριστικών 

στοιχείων διαίρεσης.  

- Την ανάγκη περαιτέρω προώθησης των προοδευτικών Ορθοδόξων 

πνευματικών αξιών, προκειμένου να συμβάλλουν στην αλλαγή προτύπων 

που διαμόρφωσε η σύγχρονη πραγματικότητα, όπως ο καταναλωτισμός, η 

απόκτηση πλούτου χωρίς ηθικούς φραγμούς, η   κερδοσκοπία, στοιχεία τα 

οποία συμβάλλουν στην καλλιέργεια χαμηλών ηθικών προτύπων, 

περιορίζοντας την ηθική βάση του πολιτισμού, που έχει διαμορφωθεί από 

τον Χριστιανισμό, την Ορθοδοξία. 

- Θεωρούμε απαραίτητη την προσεκτική διερεύνηση της σχέσης των 

αλληλένδετων εννοιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηθικών 

αξιών της ζωής, ώστε όταν οι πρώτες διευρύνονται να εμπλουτίζονται 

παράλληλα με τις αναγκαίες ηθικές αξίες.  

- Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, ενώ εγείρεται με όλο και 

μεγαλύτερη οξύτητα το ζήτημα της θέσης του ανθρώπου στο σύστημα της 
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κοινωνίας της πληροφορίας, όπου αναζητούνται νέα νοήματα ως σημεία 

αναφοράς, είναι απαραίτητο: 

  

• Να γίνει ότι είναι εφικτό, ώστε το νέο υπόδειγμα της κοινωνίας να 

βασίζεται στον υψηλό ανθρωπισμό και στις ηθικές αξίες της 

κοινωνίας, επί των οποίων εδράζεται η Ορθοδοξία. 

• Να πραγματοποιηθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της διασύνδεσης της 

θρησκείας με τον πολιτισμό, ο οποίος εμπεριέχει πανανθρώπινες 

ηθικές αξίες, που μπορούν να αποτελέσουν την ιδεολογική βάση για 

την ενότητα των ανθρώπων.  

• Να διασφαλισθούν ομαλοί όροι για τις λατρευτικές ανάγκες των 

πιστών, και την αναβίωση των ναών.  

• Να συνειδητοποιηθεί ότι ο ανταγωνισμός και η εχθρότητα στην 

κοινωνία, οφείλονται στη θρησκευτική αμάθεια. Γι’  αυτό είναι 

απαραίτητο να εξασφαλιστεί στο εκπαιδευτικό σύστημα η 

διδασκαλία στη νεολαία των βασικών γνώσεων τόσο περί της δικής 

της θρησκευτικής παράδοσης, όσο και περί των άλλων παραδόσεων 

και θρησκειών, προκειμένου να διασφαλισθεί η ειρηνική συνύπαρξη 

των ανθρώπων.  

- Να γίνει σαφές ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω συμβολή της θρησκείας, 

στη διαμόρφωση ενός πολιτισμού ανεκτικότητας και μη βίας, και μιας 

κοινωνίας βασισμένης στις αξίες της Ορθοδοξίας. 

Γι’ αυτό πρέπει:  

-Να δημιουργηθούν μόνιμοι και σταθεροί μηχανισμοί 

προσέγγισης των θρησκευμάτων εντός κάθε χώρας, γεγονός που θα 

συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των συρράξεων, τόσο σε κάθε 

ξεχωριστή κοινωνία, όσο και στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. 

-Να καλλιεργηθεί ο διαθρησκειακός (διομολογιακός) διάλογος 

με την συμβολή και των διεθνών Οργανισμών, σημαντικό στοιχείο για 



την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και για την υπέρβαση των 

διεθνών συρράξεων.  

 

-Να παρασχεθούν εγγυήσεις για το ανεπίτρεπτο της παραβίασης 

των νομίμων δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. 

-Να υπάρχει διαρκής μέριμνα για την πλήρη τήρηση του νομίμου 

δικαιώματος κάθε πολίτη για ανεξιθρησκία, χωρίς την οποία δεν μπορεί 

να εξασφαλιστεί σε πλήρη βαθμό η θρησκευτική ελευθερία. 

-Να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη της πολιτικής που αφορά στη 

θρησκεία και στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας σε κάθε χώρα, εντός 

πολιτισμένου πεδίου δικαίου. 

          -Να αξιοποιηθούν, για την επίλυση των προβλημάτων, οι 

δυνατότητες και των μέσων μαζικής ενημέρωσης όχι  μόνο σε κάθε 

χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Δ.Σ.Ο., κατόπιν προσεκτικής παρατήρησης και ολοκληρωμένης εκτίμησης 

των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο: 

• Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των περιπτώσεων 

χρήσης βίας στην διαδικασία διευθέτησης των διεθνών σχέσεων, σε 

ευαίσθητες περιοχές του κόσμου όπως τα Βαλκάνια, το Κόσοβο, η 

Μέση Ανατολή και η Κύπρος  

• Καλεί τους Χριστιανούς Ορθοδόξους Βουλευτές, όλων των 

Κοινοβουλίων, να συνεργασθούν, με στόχο την μετάδοση των αρχών 

της ‘Ορθοδοξίας’ ως βασικών στοιχείων αλληλοκατανοήσεως, 

ειρηνικής συνυπάρξεως και ευημερίας των λαών.  

• Δηλώνει ότι παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εφαρμογή των 

αρχών του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεωρεί ότι η όποια νομιμοποίηση μονομερών 

αποσχιστικών ενεργειών ευρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση προς τις 

ανωτέρω αρχές.  
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