
 

 

 

 

Βηρυτός, Λίβανος, 3 – 4 Απριλίου 2018 

 

Διεθνές Συνέδριο 

«Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για 

τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή: 

Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου» 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Εμείς οι κοινοβουλευτικοί - εκπρόσωποι των λαών από Κοινοβούλια των 

λαών του Ορθόδοξου Χριστιανικού και Μουσουλμανικού Κόσμου, που συνήλθαμε 

σήμερα εδώ στην Βηρυτό, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, της 

Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σε μια ιστορική στιγμή ιδιαίτερα 

κρίσιμη για την Μέση Ανατολή. 

Mε ενεργείς εστίες εμφυλίου πολέμου και καταστροφών στη Συρία, και της 

απόπειρας βίαιου διαμελισμού της εκ μέρους τρίτων χωρών. 

Με δεδομένες τις άκαιρες πολιτικές αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας των 

Η.Π.Α. για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και την 

συνεχιζόμενη κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. 

Με ανοικτό το ζήτημα της απαγωγής του Μητροπολίτη Παύλου της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας και του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη 

Gregorios Yohanna Ibrahim του Χαλεπίου, των οποίων η τύχη για 5η συνεχή 

χρονιά αγνοείται, 

Εκφράζουμε αρχικά την ανησυχία μας και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας για 

όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της Μέσης Ανατολής, καταδικάζοντας με τον 

πιο κατηγορηματικό τρόπο τις συμπεριφορές αυτές. 

Υπενθυμίζοντας τους μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτικούς αλλά και 

θρησκευτικούς δεσμούς που μας ενώνουν, 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εποικοδομητικό πολιτικό αλλά και 

διαθρησκειακό διάλογο στη σημερινή εποχή, 

Επιθυμώντας να συνεισφέρουμε στην εμπέδωση της έννοιας της διεθνούς 

ειρήνης και ασφάλειας και προάγοντας πολιτικές για την ειρήνη σήμερα και στο 

μέλλον. 

  

  

  

 



 

 

 

 

Φροντίζοντας να εξαλείψουμε το φαινόμενα θρησκευτικού 

φονταμενταλισμού και βίαιου εξτρεμισμού, που μαστίζουν περιοχές 

του κόσμου, 

Διακηρύττουμε ότι: 

Ο κοινοβουλευτισμός, ως θεσμός εκπροσώπησης των πολιτών 

και χώρος διαμόρφωσης και έκφρασης των αιτημάτων τους, αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα διαμεσολάβησης μεταξύ των λαών και των 

ηγεσιών τους, πολιτικών, και θρησκευτικών. Ως εκ τούτου, με σεβασμό 

στο διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο, την ανοχή στην 

διαφορετικότητα, και την διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τα κοινοβούλια οφείλουν να οικοδομούν μια διαρκή 

σχέση εμπιστοσύνης με τις κοινωνίες των πολιτών. 

Οι σχέσεις των κοινοβουλίων των δημοκρατικών χωρών με τους 

εκπροσώπους του πολιτισμού και τις θρησκευτικές ηγεσίες πρέπει να 

βασίζονται στην διαφάνεια και την λογοδοτική ευθύνη. Ταυτόχρονα, 

εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την έλλειψη τέτοιου δια- 

θρησκευτικού διαλόγου σήμερα στη Μέση Ανατολή, εκφράζουμε την 

ελπίδα μας για την επανεκκίνησή της, καταβάλλουμε προσπάθειές για 

τη δημιουργία Forum διαλόγου μεταξύ των κοινοβουλευτικών θεσμών 

και των θρησκευτικών κοινοτήτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

Μέσω του κοινοβουλευτισμού επιδιώκεται η εξάλειψη κάθε 

μορφής διακρίσεων και προς αυτό το σκοπό, τα κοινοβούλια θα 

λαμβάνουν τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση 

του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της ρητορικής μίσους. Η 

υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων για νέους 

με εστίαση στην κριτική γνώση των θρησκευτικών παραδόσεων και 

των δημοκρατικών αρχών της κοινωνικής συνοχής, μπορεί να έχει 

αποφασιστικό ρόλο σε αυτό. 

Τα Κοινοβούλια μας θα επιδιώκουν να ενδυναμώνουν το νομικό 

και κανονιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί: 

(α) στην εξασφάλιση της αναγκαίας συμβατότητας της εθνικής 

νομοθεσίας με τα σημαντικότερα παγκόσμια κείμενα προστασίας 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

(β) στην προώθηση της ταυτότητας εθνικών, πολιτιστικών, γλωσσικών, 

θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων και του δικαιώματος τους να ζουν 

σε κοινότητα με άλλους, 

(γ) στον διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 



 

 

 

 

 

Τα Κοινοβούλια μας θα προάγουν τα μέτρα που θα οδηγήσουν 

στη δημιουργία αντιπροσωπευτικότερων και αποτελεσματικότερων 

κοινοβουλευτικών σωμάτων. Μέτρα που ενισχύουν αυτήν την προοπτική, μεταξύ 

άλλων, είναι: 

(α) η καθιέρωση ελάχιστης ποσόστωσης εκπροσώπησης για τους μειονοτικούς 

πληθυσμούς θρησκευτικού ή άλλου τύπου, σε επιτροπές με κοινοβουλευτικό και 

νομοπαρασκευαστικό έργο όπου αυτό είναι δυνατόν, 

(β) η μελέτη των επιπτώσεων των προτεινόμενων από τις Κυβερνήσεις νομοθεσιών 

και οικονομικών ενισχύσεων σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, 

(γ) η λήψη μέτρων όπως οι κοινές κοινοβουλευτικές ομάδες εργασίας, η δημιουργία 

νομοθετικού πλαισίου συνέργειας, ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών 

μεταξύ των πολιτικών σωμάτων για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, 

(δ) η ενίσχυση των παραδοσιακών θρησκειών, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην 

ιστορική πορεία της κάθε χώρας. Σε αυτές μπορεί να προσδίδεται ειδικό θεσμικό 

καθεστώς που θα επιβεβαιώνει τον θεσμικό τους χαρακτήρα. 

Για την προάσπιση των ανθρωπίνων και δη των θρησκευτικών δικαιωμάτων 

τα Κοινοβούλια θα λαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως: 

(α) διάθεση πόρων για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ζητήματα πολιτισμού 

και θρησκείας, 

(β) πρόσβαση των μειονοτήτων σε όλα τα κοινοβουλευτικά σώματα, για να 

εκφράζουν τις ανάγκες τους και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους, 

(γ) σχεδιασμό προνοιακής πολιτικής για τις μειονοτικές ομάδες. 

Προκειμένου να προστατεύεται η ελευθερία για τη διατήρηση των 

υπαρχουσών θρησκευτικών πεποιθήσεων, τα Κοινοβούλια θα μεριμνούν για την 

προστασία της θρησκευτικής ταυτότητας των πολιτών τους διασφαλίζοντας το 

δικαίωμα στη θρησκευτική παιδεία στα σχολεία, τη θρησκευτική πρόσβαση σε 

δημόσια καθιδρύματα, καθώς και την παρουσία τους στα κρατικά και ιδιωτικά Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

Τα Κοινοβούλια θα επιδιώκουν την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 

θρησκειών με ενέργειες όπως: 

(α) η ενίσχυση, χρηματική και άλλη, από διεθνείς πηγές σε διεθνείς 

κοινοβουλευτικές οργανώσεις και έγκυρα Διεθνή fora που να υποστηρίζουν το 

διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο, 

(β) η ενεργοποίηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την επίλυση 

διαθρησκειακών συγκρούσεων, 



 

 

 

 

 

(γ) η υποστήριξη διαθρησκειακών πρωτοβουλιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

των άλλων, 

(δ) η οργάνωση και η διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, διημερίδων, διασκέψεων 

και συνόδων με κεντρικό θέμα τον διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο, 

(ε) η δημιουργία ενός μόνιμου και μεικτού κοινοβουλευτικού σώματος με στόχο 

την ενημέρωση και τον συντονισμό δράσεων, 

(στ) η αποστολή ομάδων παρατηρητών ή ομάδων για την ειρήνευση σε κοινωνίες 

εξερχόμενες βίαιων συγκρούσεων με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


