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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
κ. DULE, Vangjel, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
κ. PANDAZOPOULOS, John 
Βουλευτής 
 
 
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
κα. PANDUREVIĆ, Aleksandra 
Βουλευτής 
κ. RODIĆ, Dragutin  
Βουλευτής 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
κ. SIDEROV, Volen, βουλευτής 
Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. DIMITROV, Todor 
Βουλευτής 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
κ. GOGUADZE, Giorgi 
Βουλευτής 
 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
κ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, Μιχαήλ 
Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, Αναστάσιος, Βουλευτής 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΕΜΙΝΙΔΗΣ, Σάββας 
Ταμίας της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΕΣΘΟΝΙΑ 
κ. VELMAN, Vladimir, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κ.  KORB, Valeri, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
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Η.Π.Α. 
κ. KATSIANTONIS, Thomas 
Πολιτειακός Βουλευτής στο New Hampshire   
 
 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
κ. HADDAD, Redha, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ZUREIKAT, Abdullah 
Βουλευτής 
κ. AL-TWAL, Baha'a  
Γραμματέας  
 

 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
κ. MILIUTIN, Alexandr, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. SHCHEGELSKY, Gleb 
Βουλευτής 

 
 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
κ. MENEGAKIS, Costas  
Βουλευτής 

 
 

ΚΥΠΡΟΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Λευτέρης, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΒΟΤΣΗΣ, Άγγελος, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.   
κα ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Γεωργία 
Γραμματέας  

 
 
ΛΕΤΟΝΙΑ 
κ. KLEMENTIEV, Andrei, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κ. MIRSKIS, Sergejs, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
κα POLYANSKAYA, Galina, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
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ΛΙΒΑΝΟΣ 
κ. MOUKHEIBER, Ghassan, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. MAJDALANI, Atef 
Βουλευτής 
 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
κ. ALEKSIĆ, Budimir 
Βουλευτής 
κ. LABUDOVIĆ, Emilo 
Βουλευτής 
 
 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
κ. CEBAN, Ion 
Βουλευτής 
 
 
ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
κ. SSEKIKUBO, Theodore 
Βουλευτής 
 
 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
κ. BOLDYREV, Yurij 
Βουλευτής 
κα. BIDENKO, Tatiana  
Γραμματέας 
 
 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
κ. KOKALY, Fuad, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
κ. CZYKWIN, Eugeniusz, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
κ. IGNAT, Miron, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κα GEORGIAN, Daniela 
Γραμματέας 
 
 
 



ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
κ. POPOV, Sergei, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
κα MIZULINA, Elena, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κ. NILOV, Jaroslav 
Βουλευτής 
κ. SABLIN, Dimtry 
Βουλευτής 
κα KUZMINA, Irina 
Γραμματέας  
κα KAMINSKAYA, Elena, 
Γραμματέας   
 
 
ΣΕΡΒΙΑ 
κ. ČOTRIĆ, Aleksander, Βουλευτής 
Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. MILICEVIC, Nikola  
Γραμματέας 

 
 

ΣΟΥΔΑΝ 
κ. ISKANDΕR, Joseph Makin 
Βουλευτής 

 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 
κ. FOLDYNA, Jaroslav  
Βουλευτής 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. 
 -      καθ. ALEXEEV, Valery 
 -      Δρ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ, Κώστας 
 
 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ  
 

- κ. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ, Μιχαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών  

 
- κ. RAPTAKIS, Leonidas, τέως Γερουσιαστής της πολιτείας Rhode Island των 

ΗΠΑ 
 
 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 
 

- Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Πράγας, Μητροπολίτης Τσεχίας και 
Σλοβακίας  κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
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- Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, εκπρόσωπος της Αυτού 
Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 

 
- Αντιπρόεδρος του τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του 

Πατριαρχείου Μόσχας ηγούμενος π. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Εκπρόσωπος του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλου 

 
- κ. KAMIŃSKI, Michał Tomasz, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 
- κ. KHUMALO, Marwick, Μέλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, 

Πρόεδρος  της Μόνιμης Επιτροπής του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου για 
Συνεργασία,  Διεθνείς Σχέσεις και Επίλυση Συγκρούσεων 
 

- Σεβ. Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Συντονιστής δραστηριοτήτων της 
Δ.Σ.Ο. στην Αφρική, σύνδεσμος της Δ.Σ.Ο. με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 
 

- Δρ. QUAWAS, Audeh, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) 
 

- κ. ZVEREV, Peter, Υπεύθυνος Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας  
 

- κ.  TOROPYGIN, Andrei, Εκπρόσωπος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας 
 

- κ. BORTSOV, Nikolai, Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ένωσης Ρωσίας – 
Λευκορωσίας 
 

- κ. STRELCHENKO, Sergei, Υπεύθυνος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας 
 

- κ. SHUMIANTSEV, Alexandr, Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας 
 

- κ. KRAYCHEV, Svilen, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
(PABSEC) 
 

- κ.. AHMAD, Nazim, Εκπρόσωπος του Δικτύου Ανάπτυξης Αγά Χάν στην 
Πορτογαλία 
 

- Δρ. DHALLA, Paul, Συντονιστής των Διπλωματικών Σχέσεων του Δικτύου 
Ανάπτυξης Αγά Χάν 

 
- κ. STATHAKIS, Teodoro, Σύνδεσμος της Δ.Σ.Ο. με τη Λατινική Αμερική 

 
- κ. CHRÁST, Ondřej, Εξωτερικές και Οικουμενικές Σχέσεις, Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Τσεχίας 
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Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. 
-      κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία 
-      κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη 
 
 
Βουλή των Ελλήνων 

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

 
Διερμηνείς 
      -      κα ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, Μαρία 
      -      κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος 
      -      κ. ΠΑΤΕΛΗΣ, Δημήτριος  
      -      κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Περικλής 
      -      κα.POKRAJAK, Dragana 
      -      κα ANDREEVA, Apostolitsa 
      -      κ. DVOŘÁK, Milan  
      -      κα VRBOVCOVÁ, Nina 
       -     κ. SRDANOVIĆ, Vlade  
 
 
Τεχνικοί  
κ.  ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ, Ιωάννης 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
κα. KUZEVA, Petya 
κ. CONEV, Momchil 
κα VARNACHEVA, Elena 
κα ZEMLIANSKICH, Tatiana 
κα RAKOVSKAYA, Larisa 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 
 
19:00 - Επίσημη Τελετή Έναρξης  

 
 - Χαιρετισμοί – μηνύματα. 

 
20:30 - Πέρας τελετής έναρξης. 

 
 - Αναμνηστική φωτογράφηση.  

 
20:45 - Παράθεση δεξίωσης από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της 

Δ.Σ.Ο. βουλευτή κ. Sergei Popov και τον Γενικό Γραμματέα της 
Δ.Σ.Ο. κ. Μιχαήλ Παντούλα προς τιμή των συνέδρων (στους χώρους 
της Γερουσίας).  
 

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 
Oι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Radisson 
Blu Alcron (αίθουσα Crystal Ballroom) 
 
09.30 - Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 

της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Popov. 
 

 - Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος: «Προκλήσεις δημοκρατίας 
σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». 
 

 - Εισήγηση από τον κ. Michał Tomasz Kamiński, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του κεντρικού θέματος. 
 

 - Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. καθηγητή κ. Valery 
Alexeev με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα προβλήματα 
της δημοκρατίας». 
 

 - Εισήγηση από τον κ. Leonidas Raptakis, τέως Γερουσιαστή της 
πολιτείας Rhode Island των ΗΠΑ επί του κεντρικού θέματος. 
 

 - Εισήγηση από τον κ. Μιχαήλ Σπουρδαλάκη, Καθηγητή του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Οικονομική κρίση και 
συρρίκνωση της δημοκρατίας.  Προκλήσεις και προοπτικές". 
 

10.45 – 11.00 - Διάλειμμα για καφέ. 
 

 - Εισήγηση από τον κ. Lubomir Zaorálek Αντιπρόεδρο της Βουλής 
της Τσεχικής Δημοκρατίας επί του κεντρικού θέματος. 
 

 - Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. Δρα Κώστα Μυγδάλη με 
θέμα: «Δημοκρατικοί θεσμοί και νέες τεχνολογίες». 
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 - Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος. 
 

14.00 - Γεύμα στο εστιατόριο «Kolkovna Savarin». 
 

17.30 - Συνέχεια των εργασιών στο ξενοδοχείο Radisson Blu Alcron 
(αίθουσα Crystal Ballroom) 
 

 - Εισηγήσεις – παρεμβάσεις επί του κεντρικού θέματος. 
 

 - Διάλειμμα για καφέ. 
 

 - Εισηγήσεις – παρεμβάσεις επί του κεντρικού θέματος.  
 

19.00 - Λήξη των εργασιών. 
 

 - Επίσκεψη στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου. 
 

21.30 - Δείπνο στο εστιατόριο «VIKARKA Slevana Hall».  
 

 
 

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 
 
09.30 - Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 

της Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Popov. 
 

 - Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον Γενικό Γραμματέα κ. 
Μιχαήλ Παντούλα. 
 

 - 
 
Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης έτους 2011 – 2012 από τον 
Ταμία και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Σάββα Εμινίδη. 
 

 - Αποτελέσματα οικονομικού ελέγχου. 
 

 - Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 – 2012 και 
απαλλαγή ευθύνης των υπευθύνων.  
 

 - Εκλογές οργάνων της Δ.Σ.Ο. 
 

 - Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 
2012 – 2013 από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.  
 

 - Έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2012 
– 2013. 
 

 - Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012 
– 2013 από τον Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της 
Δ.Σ.Ο. 
 

11.00 – 11.15 - Διάλειμμα για καφέ. 
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 - Παρουσίαση – Συζήτηση – Υιοθέτηση ψηφισμάτων της 19ης Γενικής 

Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.  
 

14.30 - Ολοκλήρωση των εργασιών της 19ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
 

15.00 - Γεύμα σε ποταμόπλοιο / ξενάγηση. 
 

20.30 - Δείπνο στο εστιατόριο «Mlynec». 
 

  
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012 
 
 - Αναχωρήσεις συμμετεχόντων.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

«Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» 
 
 

ΤΡΙΤΗ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
Πράγα 

 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
 

 
Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Μακαριώτατε, αξιότιμε επικεφαλής της Επιτροπής 
της Γερουσίας της Τσεχίας, αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας κύριε Μιχαήλ Παντούλα, αξιότιμε κύριε Milos Zeman, 
πρώην Πρωθυπουργέ της Δημοκρατίας της Τσεχίας, αξιότιμοι Κοινοβουλευτικοί-
μέλη των Εθνικών Αντιπροσωπειών στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. 
Ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, σας χαιρετίζω όλους στην Τελετή Έναρξης της 19ης Γενικής Συνέλευσης 
της Δ.Σ.Ο., στην οποία συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες των Κοινοβουλίων 
του Ανατολικού Χριστιανισμού, για να συζητήσουν κρίσιμα θέματα που αφορούν 
στη Δημοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και στις προκλήσεις του σύγχρονου 
κόσμου.  
Θα συζητήσουμε επίσης τον προγραμματισμό του έργου της Δ.Σ.Ο. για το επόμενο 
έτος, το οποίο θα είναι επετειακό. Θα ακούσουμε την έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα, την απολογιστική έκθεση, και επίσης θα έχουμε την εκλογή της 
σύνθεσης των νέων Οργάνων της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη μεγάλη συμμετοχή στη 19η Γενική Συνέλευση. Έχουν 
έρθει Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι 26 Κοινοβουλίων όλων των ηπείρων: από την 
Αυστραλία, την Αλβανία, τη Λευκορωσία, τη Βουλγαρία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
από την Ελλάδα, τη Γεωργία, την Ιορδανία, το Καζακστάν, τον Καναδά, την Κύπρο, 
τη Λετονία, το Λίβανο, τη Μολδαβία, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Πολωνία, τη 
Ρωσική Ομοσπονδία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, το Σουδάν, τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, 
την Ουγκάντα, το Μαυροβούνιο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Εσθονία.  
Σήμερα συμμετέχουν εδώ επίσης εκπρόσωποι πολλών Διεθνών Οργανισμών, με τους 
οποίους η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας έχει ξεκινήσει πολύ στενή 
συνεργασία. Υπάρχουν επίσης παρατηρητές κάποιων Διεθνών Οργανισμών. 
Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον κύριο Khumalo, εκπρόσωπο του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου. Παρευρίσκεται εδώ εκπρόσωπος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, εκπρόσωπος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας, εκπρόσωπος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Παρευξεινίου Οικονομικής Συνεργασίας, 
εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο κύριος Quawas, 
εκπρόσωποι Πατριαρχείων και Εκκλησιών, Πρέσβεις πολλών κρατών. 
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Η συνάντησή μας αυτή υλοποιείται στη φιλόξενη γη της Τσεχίας, στην οποία 
έδρασαν οι αδελφοί από τη Θεσσαλονίκη, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι οποίοι 
ξεπέρασαν τα σύνορα, τα πολιτισμικά εμπόδια, και σήμερα έχουμε μπροστά μας το 
ζήτημα της κρίσης, του τρόπου υπέρβασης της κρίσης και διαφύλαξης της 
δημοκρατίας. Οι Σλοβάκοι και οι Τσέχοι ήταν από τους πρώτους Σλαβικούς λαούς, 
που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία και διδάχτηκαν την εκκλησιαστική Σλαβονική 
γραφή από τους μεγάλους Φωτιστές των Σλάβων, τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, οι 
οποίοι ήρθαν στις χώρες μας το 863. Όπως θα γνωρίζετε, το επόμενο έτος θα είναι 
επετειακό και θα αφορά στο έργο των Αγίων αυτών στη γη της Τσεχίας. 
Οι πολιτικοί της Τσεχίας, η κοινή γνώμη της Τσεχίας, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
παρακολουθεί τα ζητήματα της Πανευρωπαϊκής Συνεργασίας, καθώς επίσης και την 
προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των χωρών μας. 
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τους διοργανωτές αυτής της 
συνάντησης, τους εκπροσώπους της Γερουσίας της Τσεχίας, οι οποίοι δημιούργησαν 
τις βέλτιστες συνθήκες για τη συζήτηση κρίσιμων, περίπλοκων θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. 
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους νεοεκλεγέντες κοινοβουλευτικούς, μια και σε 
πολλές χώρες είχαμε προσφάτως εθνικές εκλογές, με αποτέλεσμα την ανανέωση της 
σύνθεσης των εθνικών αντιπροσωπειών, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο της Δ.Σ.Ο. 
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη Διεθνή Γραμματεία, και 
ιδιαίτερα στο γενικό Γραμματέα, για το μεγάλο προπαρασκευαστικό έργο που 
ανέπτυξε για την προετοιμασία αυτής της Γενικής Συνέλευσης και για τις προτάσεις 
που έκανε αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Επίσης, να ευχαριστήσω τους κοινοβουλευτικούς των χωρών-μελών της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, οι οποίοι έμπρακτα προωθούν τις 
αξίες και αρχές της οργάνωσής μας, συμβάλλοντας στην υπόθεση της ενδυνάμωσης 
των δεσμών μεταξύ των χωρών και λαών μας.  
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και όλες, γόνιμες εργασίες, διατύπωση 
νέων ιδεών και προτάσεων. 
Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο για την κήρυξη της έναρξης των εργασιών της 
Γενικής μας Συνέλευσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και Συνταγματικών 
Υποθέσεων, κύριο Miroslav Antl.  
MIROSLAV ANTL: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
Αγαπητοί Πατέρες, Αξιότιμοι Κοινοβουλευτικοί, μέλη του Διπλωματικού Σώματος, 
Κυρίες και Κύριοι,  
επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώ εκπροσώπους 
της Ορθοδοξίας, διότι το 2011 σε ένα κτίριο της Γερουσίας της Τσεχίας συναντήθηκα 
με μία αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πατριάρχη Ρουμανίας, τον Προκαθήμενο 
της Ορθοδοξίας στη Ρουμανία, και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ήταν μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα συνάντηση τότε. Πολύ συχνά επίσης συναντώ τον Αρχιεπίσκοπο 
Τσεχίας και Σλοβακίας.  
Είναι μεγάλη τιμή σήμερα να ομιλήσω και να σας χαρετίσω όλους εδώ εξ ονόματος 
των μελών της Γερουσίας, και επίσης, εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων 
της Γερουσίας της Τσεχίας. Είμαστε όλοι εκπρόσωποι των λαών των χωρών μας. Και 
δεν ασχολούμαστε μόνο με νομοθετικό έργο, αλλά κάνουμε πολύ συχνά και 
αναλύσεις αναφορικά με το κατά πόσον το έργο μας συνάδει προς τις συνταγματικές 
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αρχές των χωρών μας, ή κατά πόσον το έργο μας συνάδει προς τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, επίσης, κατά πόσον συνάδει προς τις αποφάσεις των 
συνταγματικών δικαστηρίων. 
Θα ήθελα λοιπόν να σας χαιρετίσω όλους σε αυτό το κτίριο της Γερουσίας της 
Τσεχίας, σε ένα από τα αρχιτεκτονικά διαμάντια του Τσέχικου μπαρόκ.  
Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της σύγχρονης εποχής είναι η διαφύλαξη της 
χριστιανικής ταυτότητας, των χριστιανικών αξιών. Η συνεργασία μεταξύ των 
Χριστιανών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση μιας κοινής στάσης 
απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η οικονομική κρίση 
και οι προκλήσεις για τη δημοκρατία, δηλαδή το βασικό θέμα συζήτησης στις 
εργασίες της 19ης Γενικής Συνελεύσεώς σας. Είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, και 
είναι σημαντική η συνάντηση των Κοινοβουλευτικών από τόσο πολλές χώρες. Τα 
θέματα αυτά που συζητάτε είναι παγκόσμια και έχουν αρνητικές επιδράσεις στις 
χώρες μας. Αναφέρομαι σε αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία και την πολιτική σε 
κάθε χώρα ξεχωριστά. Και βεβαίως, να μην λησμονούμε την ενίσχυση της δυσφορίας 
των πολιτών προς αυτά που συμβαίνουν. Θεμέλιο αυτών των συναντήσεων μεταξύ 
Κοινοβουλευτικών είναι πολύ συχνά οι άτυπες φιλικές επαφές και συζητήσεις, κάτι 
που είναι πολύτιμο για μια εποικοδομητική συνεργασία. Υπογραμμίζω τη διατύπωσή 
μου. Αναφέρομαι στη συνεργασία μας. Θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι 
σημαντική και για μας και για το μέλλον της συνεργασίας με εσάς – αναφέρομαι στην 
Άνω Βουλή της Τσεχίας.  
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις συζητήσεις σας και καλή διάθεση. Εύχομαι να υπάρχει 
φιλική ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο της Γερουσίας μας και, βεβαίως, στην ιστορική 
πόλη της Πράγας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.    
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κύριε Antl για το θερμό σας χαιρετισμό και για την 
κήρυξη της ενάρξεως των εργασιών της Ολομελείας μας.  
Και τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο μεγάλο μας φίλο, Αρχιεπίσκοπο 
Τσεχίας και Σλοβακίας κύριο Χριστόφορο. 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ: 
Μακαριότατε, Κυρίες και Κύριοι, Αδελφοί και Αδελφές, σας χαρετίζω εξ ονόματος 
της τοπικής Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας και της Ιεράς Συνόδου 
στην Αίθουσα Τελετών του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας.  
Προσκαλέσαμε τους Ορθοδόξους εκπροσώπους Κοινοβουλίων διαφόρων χωρών, για 
να ασχοληθούν από κοινού με τα προβλήματα, τα οποία εγείρονται ενώπιον των 
δημοκρατικών αρχών των κοινωνιών μας. Η Πράγα, όπως λέμε, είναι η πόλη των 100 
Πύργων. Είναι ένδοξη και ως προς το πλήθος των Χριστιανικών ναών. Το 882 
ανεγέρθη ο πρώτος ναός από τον Borivoj και τη σύζυγό του, που ήταν οι πρώτοι 
ιερομάρτυρες μεταξύ των Σλάβων. Σύμφωνα με την παράδοση, την ευλόγησε και τη 
θεμελίωσε ο Άγιος Μεθόδιος ο Ισαπόστολος, ο οποίος βάπτισε την ιερομάρτυρα 
Ludmila και την έθεσε υπό την προστασία του.  
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι αρχές του Χριστιανισμού στην Πράγα και στη 
σημερινή Τσεχική Δημοκρατία τέθηκαν τον 9ο αιώνα από τον Κύριλλο.  
Κατά το 10ο αιώνα, ως αποτέλεσμα μεταβολών, επικράτησε η Δυτική Λατινική 
Εκκλησία, η οποία επέτυχε την επιβολή της δικής της τάξεως στα διοικητικά 
ζητήματα της Εκκλησίας. Παρ’ όλα αυτά, η ιεραποστολή του Κυρίλλου παρέμεινε ως 
μια παράδοση. Αυτό φαίνεται και από το κίνημα των Χουσιτών το 12ο αιώνα και στη 
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συνέχεια από τη Μεταρρύθμιση. Η Τσεχική Δημοκρατία στις αρχές του 20ού αιώνα 
διακήρυξε την προσήλωσή της στην πνευματική κληρονομιά του Κυρίλλου και του 
Μεθοδίου. Διακήρυξε μία νέα κρατική εορτή, την 5η Ιουλίου, την παραμονή της 
εκτελέσεως στην πυρά του Jan Gursev. Είναι μία τελετή και προς τιμήν του Κυρίλλου 
και του Μεθοδίου, των οποίων η μνήμη τιμάται την 11η/24η (Ιουλιανό/Γρηγοριανό 
Ημερολόγιο) Μαΐου σε όλο τον κόσμο. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία μας τιμά αυτήν την 
επέτειο με προσκύνημα στο αρχαίο Σλαβικό οχυρό στη Νότιο Μοραβία. Είναι ο 
τόπος στον οποίον έζησαν και κήρυξαν στον καιρό τους ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. 
Θα κλείσουμε τα 1.150 χρόνια εορτασμού αυτής της επετείου το επόμενο έτος, όπως 
σημείωσε και ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος. Μια επέτειος κατά την οποίαν τιμούμε 
το γεγονός ότι αυτοί οι δύο Άγιοι κατευθύνθηκαν στη γη μας. Στη Νότιο Μοραβία, με 
τη συμμετοχή όλων των τοπικών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και των Πατριαρχείων, 
θα τιμήσουμε και πάλι αυτήν την επέτειο. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι ο 
Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος 
υποσχέθηκε να παρευρεθεί. Το γεγονός όμως ότι οι Ορθόδοξοι Βουλευτές από όλον 
τον κόσμο επέλεξαν την Πράγα ως τόπο διεξαγωγής της Ετήσιας Ολομελείας τους, 
μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πέρασαν 1.150 χρόνια από τότε 
που ο Ηγεμών έστειλε απεσταλμένους του στην Κωνσταντινούπολη με την 
παράκληση να αποσταλούν οι Άγιοι Φωτιστές μας. Γι’ αυτό ανακηρύξαμε το 2012 
Έτος του Αγίου Ηγεμόνος Rastislav.     
Τιμούμε, λοιπόν, τις πνευματικές εκείνες αξίες. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι ιδέες 
της δημοκρατίας που γεννήθηκαν στην Αρχαία Ελλάδα. Μέχρι τώρα, είναι ορθό ότι ο 
δήμος, ο λαός είναι ο φορέας της βουλήσεως του λαού: Φωνή λαού, οργή Θεού, όπως 
λέει η γνωστή Λατινική ρήση. Η Ορθοδοξία διατηρεί τις αρχαίες Χριστιανικές 
παραδόσεις, δεδομένου ότι ο λαός των πιστών καταλαμβάνει αναντικατάστατη θέση 
υπό τη σκέπη του Θεού.  
Είμεθα πεπεισμένοι ότι η Ολομέλειά σας θα εμβαθύνει στη συνειδητοποίηση των 
βαθύτατων αξιών της Χριστιανικής Ανατολής. Η οικονομική κρίση, όπως και όλες οι 
υπόλοιπες κρίσεις, έχει ως αίτιο την υποτίμηση ή και την παντελή απουσία των 
ηθικών πνευματικών αξιών, άνευ των οποίων ο Χριστιανικός μας πολιτισμός, καθώς 
επίσης και οι εδραζόμενοι στο Χριστιανισμό Ευρωπαϊκοί κρατικοί θεσμοί θα έχουν 
ένα θολό μέλλον. 
Ας ευλογεί λοιπόν ο Κύριος τη συνάντησή σας, και ας σας συνοδεύει με την αγάπη 
του για τον άνθρωπο. Η Διάσκεψη της Πράγας θα καταγραφεί με χρυσά γράμματα 
στην ιστορία της Ολομελείας σας. Και σε εμάς, στην Τσεχία και τη Σλοβακία, θα 
προσκομίσει πνευματική εγρήγορση και τη χαρά της φιλικής σας παρουσίας στον 
κύκλο των δημοκρατικών κρατών όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε Μακαριώτατε για τα θερμά σας λόγια για την 
Ολομέλειά μας. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι όλων των χωρών που προσήλθαν εδώ, 
προσήλθαν με ιδιαίτερη χαρά, ώστε να παρευρεθούν στις παραμονές αυτής της 
επετείου στη γη της Τσεχίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ολομέλειά μας θα διεξαχθεί στο 
υψηλότερο επίπεδο.  
Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας κύριο Μιχαήλ Παντούλα. 
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Νομικών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων της Γερουσίας της Τσεχίας, 
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Μακαριώτατε κ. Χριστόφορε, πνευματικέ ποιμένα της τοπικής εκκλησίας και διάδοχε 
του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, 
Σεβαστοί εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας και του Πατριαρχείου Μόσχας, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Γαλλίας 
κ. Εμμανουήλ, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μοζαμβίκης κ. Ιωάννη και Γέροντα π. 
Φιλάρετε, 
Εξοχότατε κ. Milos Zeman, πρώην Πρωθυπουργέ της Τσεχίας, 
Εκλεκτοί παρατηρητές Διεθνών Οργανισμών, 
Εξοχότατοι κύριοι Πρέσβεις, 
Ελλογιμότατοι κύριοι εισηγητές, 
Αγαπητοί συνάδελφοι σύνεδροι, 
Με τιμή και χαρά σας υποδεχόμεθα στην τελετή έναρξης των εργασιών της 19ης  
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσής μας, ευχαριστώντας από βάθους 
καρδίας για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. 
Ο σκοπός της συνάντησής μας στην Πράγα είναι διττός. Κατά πρώτον, όπως είπε και 
ο αγαπητός Πρόεδρος, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία, την παρουσία και δράση της διεθνούς κοινοβουλευτικής οργάνωσής μας 
στο σύγχρονο κόσμο των ραγδαίων αλλαγών και ανατροπών και να εκλέξουμε τη νέα 
ηγεσία για την επόμενη διετία. Πρόκειται, προφανώς, για εσωτερική υπόθεση. 
Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο εξόχως σημαντικό, και ήδη τονίστηκε. Το κεντρικό 
θέμα που επιλέξαμε να διαπραγματευτούμε στη φετινή Γενική Συνέλευση είναι 
μείζονος σημασίας, και φέρει τον τίτλο: «Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». Προσβλέπουμε, αρχής γενομένης από σήμερα, στη 
διεξαγωγή γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου και στην κατάθεση ρηξικέλευθων 
προτάσεων στην κατεύθυνση υπέρβασης της οικονομικής κρίσης, και όχι μόνο, που 
βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα στους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ζωής, που συγκλόνισαν ήδη συθέμελα τις ιστορικές βάσεις της σύγχρονης 
δημοκρατίας. 
Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, 
Είναι κατάδηλο ότι αναζητούμε θεσμικές άμυνες και επιθετικές πολιτικές προς 
απόκρουση των ασύμμετρων απειλών που δέχονται οι λαοί τους οποίους 
εκπροσωπούμε. Ζούμε σε συνθήκες ριζικών ανακατατάξεων στο πεδίο των 
παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων, ανακατατάξεις που οδήγησαν 
σταδιακά στον αχαλίνωτο καπιταλισμό, στο φονταμενταλισμό των αγορών, στην 
ασυδοσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και εν τέλει στην επί θύραις 
οικονομική κατάρρευση. 
Οι διαβρωτικοί άνεμοι της παγκοσμιοποίησης συρρίκνωσαν, σταδιακά αλλά σταθερά, 
την εθνική κυριαρχία και κατ’ επέκταση τους ενοχλητικούς κοινωνικούς και 
δημοκρατικούς ελέγχους, και ενίσχυσαν πρωτόγνωρες μορφές «ιδιωτικής» εξουσίας 
υπό την κάλυψη ποικοιλώνυμων διεθνών οργανισμών για την αμφισβήτηση 
πολιτικών και κοινωνικών κατακτήσεων. Η κρίση έθιξε βαθύτατα την ίδια τη 
νομιμοποιητική βάση του κράτους, δηλαδή την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 
Η σύγκρουση που διεξάγεται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο είναι σύνθετη και 
περίπλοκη. Γύρω από αυτή διατάσσονται πλήθος κοινωνικών και πολιτικών 
δυνάμεων. Η σύγκρουση αυτή δεν αφορά μόνο την υπεράσπιση ή την αμφισβήτηση 
της πολιτικής αυτονομίας του εθνικού κράτους. Αφορά την αυτονομία της ίδιας της 
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πολιτικής, τη βασική προϋπόθεση δηλαδή, της επιβίωσης της πανταχόθεν και 
ποικιλοτρόπως βαλλόμενης σύγχρονης δημοκρατίας. 
Δεν είναι προφανώς στις προθέσεις μου να προκαταβάλω το περιεχόμενο των 
εισηγήσεων και των τοποθετήσεων των συνέδρων επί του κεντρικού θέματος της 
Γενικής Συνέλευσης. Επιθυμώ, απλώς, να καταθέσω προς προβληματισμό εντελώς 
συνοπτικά, σχεδόν τηλεγραφικά, μερικά ζητήματα, όπως η γνησιότητα της 
αντιπροσώπευσης, η προστασία των αδυνάτων και της κοινωνικής συνοχής, ο 
συμμετοχικός εμπλουτισμός των κανόνων δημοκρατικής νομιμότητας κρίσιμων 
αποφάσεων, η κατανόηση της δυναμικής των γεγονότων που δημιουργούν τα 
κινήματα πολιτικής καινοτομίας, η ακύρωση των ολιγοπωλίων των μέσων 
ενημέρωσης που κατά κανόνα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπλοκής, η πολιτική 
αυτονομία των υπερεθνικών θεσμών πέραν των αντίστοιχων εθνικών, για την 
αποκατάσταση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, και πολλά 
άλλα, για να μη μακρηγορώ.  
Είναι αυτονόητο ότι σε περιβάλλοντα οξύτατης οικονομικής κρίσης τείνουν να 
κυριαρχήσουν οι κραυγές ενός διάχυτου λαϊκισμού. Η δαιμονοποίηση του 
Ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος οδηγεί σε πολιτικό επαρχιωτισμό, φοβικά 
σύνδρομα, απομονωτισμό, στείρο εθνικισμό και φυγή προς τα πίσω. Αυτού του 
είδους οι συμπεριφορές δεν δημιουργούν διεξόδους υπεράσπισης της σύγχρονης 
δημοκρατίας, αντιθέτως ανοίγουν διάπλατα δρόμους για την κατάλυσή της. Η 
υποχώρηση της δημοκρατίας που ως λέξη, ως έννοια και ως πολιτική πράξη 
γεννήθηκε και καταξιώθηκε στην αρχαία Αθήνα, θα αποτελέσει, εφόσον το 
επιτρέψουμε, τη ντροπή της γενιάς μας. 
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
Ευχαριστώντας το Μακαριώτατο κ. Χριστοφόρο για την πολύτιμη συμβολή του στη 
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων της Γερουσίας, το Γερουσιαστή κ. Miroslav Antl, για τη 
θερμή του φιλοξενία σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, και όλους τους προσκεκλημένους 
για την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας, εύχομαι σε όλους σας ευχάριστη διαμονή στην 
πανέμορφη Πράγα και γόνιμη παρουσία στις εργασίες της 19ης Γενικής μας 
Συνέλευσης. Στους εκλεκτούς φίλους, τον Πρόεδρο κ. Popov και τον κ. Νεράντζη 
που θα με διαδεχθεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα, και στο σύνολο της νέας 
ηγεσίας της Δ.Σ.Ο. εύχομαι ειλικρινώς κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. 
Αποχωρώντας από την Οργάνωσή μας, το πολυτιμότερο που έχω να καταθέσω είναι 
η ευγνωμοσύνη μου προς το σύνολο των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών που 
συγκροτούν τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας για την εμπιστοσύνη που 
έδειξαν προς το πρόσωπό μου κατά την παρελθούσα περίοδο.  
Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. 
Καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης. 
S. POPOV: Θα ήθελα ο ίδιος προσωπικά και εκ μέρους των μελών της Συνελεύσεώς 
μας, να ευχαριστήσω τον Μιχαήλ Παντούλα, ο οποίος προς το παρόν παραμένει 
Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, για το έργο 
του, το οποίο είναι ιστορικής σημασίας. Ίσως ήταν μικρής χρονικής διάρκειας, αλλά 
όλοι βιώσαμε την τεράστια ενεργητικότητα αυτού του ανθρώπου, την τεράστια 
πολιτική εμπειρία του και την τεράστια θετική συμβολή του στις δραστηριότητές μας. 



18 
 

Του εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 
έργο του. 
Τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την ανάγνωση του χαιρετιστήριου 
μηνύματος του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
Εξοχότατοι, Θεοφιλέστατε, Πανοσιολογιότατε, έχω την τιμή για άλλη μια φορά να 
παρευρίσκομαι στις εργασίες της Συνελεύσεώς σας και να μεταφέρω το μήνυμα της 
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
προς αυτήν τη Γενική Συνέλευση. 
«Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, οι μετέχοντες των Εργασιών της 19ης Γενικής 
Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας,  
Μετ’ αγάπης πατρικής χαιρετίζομεν τας εργασίας της συνελεύσεως ταύτης, η οποία 
πραγματοποιείται εν Πράγα και επαναφέρει την δυναμικήν παρουσίαν και συμβολήν 
αυτής εις τον Διεθνήν Διάλογον.  
Βεβαίως, η συνέλευσις υμών αύτη συγκαλείται εις δυσκόλους ιστορικάς ώρας. Η 
οικονομική κρίσις αποδεικνύεται οξυτάτη και διαρκής. Θίγει διαδοχικώς πάσας τας 
χώρας του πλανήτου ημών. Η Ελλάς δοκιμάζεται όλως ιδιαιτέρως. Η αδυναμία αυτής 
ως και ενίων ετέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αντιμετωπίσουν τας 
οικονομικάς δυσκολίας, οδηγεί εις σοβαράς κοινωνικάς κρίσεις και αντιπαραθέσεις. 
Εις την Ευρώπην αναδεικνύονται πολιτικά ερωτήματα, άτινα εθεωρούντο ως ανήκοντα 
εις το παρελθόν, ιδιαιτέρως μετά το τέλος του λεγομένου «Ψυχρού Πολέμου»: 
ξενοφοβία, άνοδος ακραίων πολιτικών δυνάμεων, εθνικοί εγωισμοί κλπ. Έτι χείρον, εις 
την Γηραιάν Ήπειρον, περιοχαί αίτινες κατέχουν περίοπτον θέσιν διά την 
Θρησκευτικήν Ιστορίαν και Γεωγραφίαν σπαράσσονται υπό εμφυλίων συγκρούσεων και 
βιαίων αντιπαραθέσεων. Επί πλέον, οι ήδη απομειωμένοι διαβιούντες εις αυτά 
πληθυσμοί, οι μαρτυρούντες την Ιστορίαν, απειλούνται υπό εξαφανίσεως. 
Ο κόσμος ημών κατέστη δυσανάγνωστος. Το εθνικόν κράτος, το πλαίσιον της 
δημοκρατικής εκφράσεως, ως τούτο ανεπτύχθη εις την Δύσιν, πλευροκοπείται 
πανταχόθεν. Αι προσπάθειαι διά την αντιμετώπισιν των συνεπειών εκ του κλονισμού 
τούτου, ως η ευρωπαϊκή ενοποίησις ή η ενίσχυσις των διεθνών θεσμών, αίτινες 
εδημιούργησαν μεγάλας ελπίδας εις το παρελθόν, φαίνονται ότι εγγίζουν τα όριά των. 
Ανεξέλεγκτοι δυνάμεις απειλούν τας οικονομικάς, οικολογικάς και γεωπολιτικάς 
ισορροπίας. Εις το παρόν Συνέδριον θα εμβαθύνητε εις μίαν εκ των όψεων των νέων 
τούτων απειλών. Θα απασχολήση υμάς η διευρυνομένη ανισορροπία μεταξύ των 
δημοκρατικών νομιμοποιημένων δυνάμεων της πολιτικής και των τυφλών, ούτως 
ειπείν, δυνάμεων της αγοράς, αίτινες διαθέτουν αύξουσαν ισχύν, παρ’ ότι εκφράζουν 
την θέλησιν και τα συμφέροντα ενός ελαχίστου ποσοστού του διεθνούς πληθυσμού.  
Εντός της βαρείας ταύτης ατμοσφαίρας, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας δύναται να φανεί 
πολύτιμος, καθώς εδράζεται επί του ιστορικού χρόνου, εντός «μακράς διαρκείας», 
συμφώνως προς όρον τινά της προσφάτου ιστορικής επιστήμης. Η εμπειρία της 
Ορθοδόξου παραδόσεως δύναται να υποδείξει κατευθύνσεις προς άμβλυνσιν του 
αισθήματος αδυναμίας και απογνώσεως. Καθίσταται απαραίτητον όπως διευρυνθή το 
πλαίσιον εντός του οποίου γίνεται αντιληπτή η νομιμοποίησις των συλλογικών 
υποκειμένων. Το παράδειγμα της Ορθοδοξίας, των θεσμών και των παραδόσεων 
αυτής, δεικνύει ότι το δημοκρατικόν εθνικόν κράτος δεν είναι η μοναδική οδός προς 



19 
 

την νομιμοποιημένην έκφρασιν της συλλογικότητος. Η σύγχρονος πολιτική επιστήμη και 
αι διεθνείς σχέσεις έχουν πολλά να διδαχθούν εκ της συσσωρευμένης εμπειρίας, ήτις 
περικλείεται εις τον τρόπον λειτουργίας του ορθοδόξου κόσμου.  
Η πνευματική και ηθική διάστασις συνιστούν μιαν πηγήν νομιμοποιήσεως ισχυροτέραν 
εκ των τυπικών δημοκρατικών διαδικασιών, αίτινες σήμερον τίθενται υπό 
αμφισβήτησιν εκ των λεγομένων τυφλών δυνάμεων της αγοράς. Επομένως, η ισχύς των 
απειλητικών δυνάμεων είναι σχετική, καθώς αύται ουχί μόνον στερούνται τυπικής 
νομιμοποιήσεως, αλλά εδράζονται αποκλειστικώς και μόνον επί τυπικών κριτηρίων. 
Το ιστορικόν βάθος της εμπειρίας ημών των Ορθοδόξων επιτρέπει, αν μη την ανέξοδον 
αισιοδοξίαν, τουλάχιστον την σχετικοποίησιν των αδιεξόδων και των απειλών. Η 
αποστολή υμών, ως εκλεγμένων εκφραστών της λαϊκής βουλήσεως, αποτελεί βεβαίως 
τον καθ’ ημέραν αγώνα διά την βελτίωσιν των σχέσεων ισχύος μεταξύ πολιτικής και 
οικονομίας. Εκ παραλλήλου, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχετε επίσης την βούλησιν να 
αγωνισθήτε διά τα πνευματικάς και ηθικάς αξίας, αίτινες αφ’ εαυτών νοηματοδοτούν 
την συλλογικήν ύπαρξιν. Ο αγών ούτος εμπνέει πίστιν διά την υπέρβασιν της τρεχούσης 
κρίσεως και την μετατροπήν αυτής εις ευκαιρίαν προς πνευματικήν και ηθικήν 
αναγέννησιν. 
Καταθέτοντες τας σκέψεις ταύτας εις τας εργασίας της Συνελεύσεώς σας, ευχόμεθα τον 
άνωθεν φωτισμόν προς ευόδωσιν αυτών και εξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων, τα 
οποία διαδιδόμενα ημπορούν να συμβάλουν εις την ανάπτυξιν θετικού προβληματισμού 
περί του μέλλοντος των ανθρωπίνων κοινωνιών και του διεθνούς διαλόγου. 
Η χάρις του Θεού είη μετά πάντων υμών.» 
S. POPOV:  Σας ευχαριστούμε Σεβασμιώτατε για το θερμό χαιρετιστήριο μήνυμα 
του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παρακαλούμε να του μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες 
μας για αυτό το μήνυμα, και σας ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά. Ενθυμούμαστε 
την πολύ θερμή υποδοχή στη διάρκεια των εργασιών μας στο Παρίσι. Σας 
ευχαριστούμε για την τότε πολύ θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε.  
Και τώρα, επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την ανάγνωση χαιρετιστήριου 
μηνύματος του Μακαριότατου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης 
Αφρικής Θεοδώρου Β΄ από το Σεβασμιώτατο Επίσκοπο Μοζαμβίκης κ. Ιωάννη. 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της 
Δ.Σ.Ο., Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιότατε, Κύριε Γενικέ, Εντιμότατοι εκπρόσωποι, 
Εξοχότατοι, Κυρίες και Κύριοι,  
Μεταφέρω το μήνυμα του Μακαριότατου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β΄ για την 19η Γενική Συνέλευση στην Πράγα. 
«Ελλογιμότατοι και σεβαστοί συμμετέχοντες εις την 19ην Γενικήν Συνέλευσιν της 
Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, χάρις και έλεος εφ’ υμάς και ειρήνη 
παρά του Δωρεοδότου Θεού. 
Διά του παρόντος Πατριαρχικού Γράμματος, χαιρετίζουμε τις εργασίες της 19ης γενικής 
Συνελεύσεως της Δ.Σ.Ο., η οποία πραγματοποιείται στην όμορφη πόλη της Πράγας, ως 
μία δημιουργική ευκαιρία περισυλλογής και γονίμου προβληματισμού για την πορεία 
που ακολουθεί σύμπασα η ανθρωπότητα. Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί και το βάθος 
των ερωτημάτων, ως και η επίνοια και η διάκριση των συσκεπτομένων. 
Ποιμαίνοντες, Χάριτι Θεού, επί επταετία την πληγωμένη ήπειρο της Αφρικής, βιώνουμε 
καθημερινά την έκταση των ποικίλων προβλημάτων που εντείνει η ανισοκατανομή των 
πόρων, η εκμετάλλευση των τοπικών κοινωνιών και η προκλητική και μονομερής 
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συσσώρευση του πλούτου. Οι κακές επιλογές των πολλάκις διεφθαρμένων κυβερνήσεων 
σε συνδυασμό με πολεμικές συγκρούσεις σκοπιμοτήτων, περιβαλλοντικούς λόγους, 
εξάντληση των φυσικών πόρων και, κυρίως, την απομείωση της αξίας του ανθρώπου, 
οδηγούν τους λαούς σε απόγνωση. Ενισχύεται συνεπώς το μεταναστευτικό πρόβλημα, 
εντείνεται η κάθε λογής εκμετάλλευση και παράνομη δραστηριότητα, μετασχηματίζεται 
στα χρηματιστήρια του κόσμου ο κοπιώδης αγώνας των πολλών σε αμύθητο πλούτο για 
τους λίγους, συσσωρεύεται εν τέλει η απόγνωση και η αγανάκτηση και εξευτελίζεται 
ουσιαστικώς κάθε έννοια και αρχή της Δημοκρατίας.  
Δυστυχώς, το μέτρο της σημερινής μας εποχής καθίσταται ο homo economicus, ο 
άνθρωπος που ορίζεται πλέον με οικονομικά κριτήρια και όχι ως εικόνα Θεού. Η 
δράση ή η αξιοποίησή του περιορίζεται μόνο στα εγκόσμια μεγέθη, παραθεωρώντας 
κάθε έννοια υπερβατικότητος. 
Ανατρέχοντας όμως στην ιστορική παρουσία του Θεανδρικού προσώπου του Ιησού, θα 
διαπιστώσουμε ότι ανέτρεψε τη διαδρομή της πάσχουσας ανθρωπότητας κατά τρόπο 
επαναστατικό. Κι αυτό διότι σε ένα κόσμο όπου κυριαρχούσε το δίκαιο του 
ισχυροτέρου, ο Υιός του Θεού ήρθε να αμφισβητήσει το νοσηρό κατεστημένο της 
εποχής Του και να ταυτιστεί με τους αδυνάμους και τους αδικουμένους. 
Σκόπιμα λοιπόν και συνειδητά στράφηκε προς εκείνους που είχαν κοινωνικώς 
απορριφθή και απομονωθή, είχαν καταστεί θύματα εκμεταλλεύσεως των κρατούντων, 
είχαν διαχωρισθή σε ομάδες με εθνοφυλετικά, οικονομικά, ταξικά και θρησκευτικά 
κριτήρια. Διακήρυξε ευθαρσώς την ισότητα των προσώπων ως πλασμάτων του κοινού 
Δημιουργού των πάντων, στηλίτευσε τις κάθε είδους διακρίσεις, καυτηρίασε την 
συσσώρευση του πλούτου ως ατομικού αγαθού, αντιτάχθηκε στην απαξίωση του 
προσώπου αποκαθιστώντας την μοναδικότητα, την ιερότητα και την ανεκτίμητη αξία 
του ως Θείου δημιουργήματος. 
Αγαπητοί μου,  
υπό αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει στη 
σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα μία γενική κρίση αξιών που διογκώνεται από τη 
δυσμενή οικονομική κατάσταση. Θεωρεί ότι για να αντιπαλέψει η Δημοκρατία την 
παρούσα χωλαίνουσα συγκυρία, πρέπει να πιστέψει και πάλι στις αξίες της, 
εμπλουτισμένες όμως από το χριστιανικό ιδεώδες του ασκητισμού, της φιλαδελφείας, 
του θυσιαστικού φρονήματος, της αξιοκρατίας, της εντιμότητος, του αλληλοσεβασμού, 
της ειρήνης και της καταλλαγής. Αν ως πρόσωπα αναθεωρήσουμε τις ως σήμερα θέσεις 
και επιλογές μας και αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, τότε ως σύνολο μπορούμε να 
ατενίσουμε το μέλλον με ελπίδα και προοπτική υπερβάσεως του νοσηρού 
ατομοκεντρισμού και των συνεπειών του. 
Προσευχόμενοι, λοιπόν, διαπύρως όπως όλοι αδιακρίτως μεταμεληθούμε για τις 
αστοχίες του παρελθόντος, επευλογούμε τις εργασίες της 19ης Γενικής Συνελεύσεώς σας, 
ευχόμενοι πλήρη επιτυχία στη σημαντικότατη αυτή πρωτοβουλία σας και διατελούμε 
μετά πολλών πατρικών ευχών και Πατριαρχικών ευλογιών. Ο Αλεξανδρείας 
Θεόδωρος» 
S. POPOV: Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τα θερμά λόγια της Αυτού 
Θειοτάτης Μακαριότητος Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας, τις ευχαριστίες μας 
για τη θερμή χαιρετιστήρια επιστολή του.  
Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την εκφώνηση του χαιρετιστήριου 
μηνύματος της Αυτού Μακαριότητος του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των 
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Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου από τον Αντιπρόεδρο του τμήματος Εξωτερικών 
Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου της Μόσχας ηγούμενο π. Φιλάρετο.  
Παρακαλώ. 
Π. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ: Μακαριότατε, κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, έχω το καθήκον 
και τη χαρά να αναγνώσω το χαιρετιστήριο μήνυμα της Αυτού Μακαριότητος του 
Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου. 
«Εγκαρδίως χαιρετίζω τους συναθροισθέντες σήμερα στην πρωτεύουσα της Τσεχίας 
βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων, δημόσια πρόσωπα, εκπροσώπους ακαδημαϊκών 
κύκλων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.   
Το θέμα που επιλέξατε προς συζήτηση, «Προκλήσεις δημοκρατίας σε περιόδους 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης», προϋποθέτει ολόπλευρη διερεύνηση των 
σημαντικότερων προκλήσεων που εγείρονται σήμερα ενώπιον της παγκοσμίου κοινότητος.  
Η Ορθόδοξος Εκκλησία επανειλημμένως έχει επιστήσει την προσοχή του κόσμου στο 
γεγονός ότι η οικονομική στασιμότητα δεν εκφράζεται μόνον σε μαθηματικά 
διαγράμματα, σε πτωτικές τάσεις χρηματιστηριακών δεικτών αλλά και στην αύξηση της 
ανεργίας και τη γενικότερη μείωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων. Επιπλέον, η 
στασιμότητα στις παραγωγικές σχέσεις είναι η εξωτερική πλευρά της βαθύτατης κρίσης 
αξιών που δοκιμάζει σήμερα την ανθρωπότητα. Οι πηγές βρίσκονται στη λησμονιά της 
βιβλικής αρχής που περιγράφει τη δέουσα τάξη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις σε 
οποιαδήποτε ανθρώπινη κοινότητα. Αναφέρει «Και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι 
άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». Η αγνόηση αυτής της αρχής παροτρύνει 
τον εγωισμό, τον καταναλωτισμό και τον ηδονισμό, καθιστώντας πολλούς από τους 
συγχρόνους ανθρώπους ανίκανους να θέσουν εύλογους λελογισμένους περιορισμούς 
στις φιλοδοξίες τους προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. 
Οι αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία μαρτυρούν επίσης την κατάπτωση όλου του 
δημοκρατικού συστήματος διοίκησης. Ταυτοχρόνως, οι παρούσες δυσκολίες 
δημιουργούν κίνητρα για να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την εμφάνιση 
καταστάσεων στις οποίες οι σκοποί των χρηματοπιστωτικών ελίτ τελικώς φαίνεται να 
απέχουν πολύ από τις ανάγκες και τις προσδοκίες της πλειονότητας του πληθυσμού, ενώ 
η ευημερία ενός έθνους καθίσταται αντικείμενο χειραγωγήσεων από έναν στενό κύκλο 
ανθρώπων.  
Είμαι πεπεισμένος ότι η επιτυχής υπέρβαση της κρίσεως είναι εφικτή μόνον αν 
εδράζεται στις παραδοσιακές πνευματικές και ηθικές αξίες. Χώρες στις οποίες το 
μεγαλύτερο μέρος του λαού ασπάζεται την Ορθοδοξία καλούνται να δώσουν στον 
κόσμο το παράδειγμα της οικοδόμησης της οικονομίας και της δημοκρατικής του 
διακυβέρνησης σύμφωνα με τις Χριστιανικές αρχές και ιδεώδη. Ευελπιστώ ότι οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν στην Ολομέλειά σας θα βρουν την πραγμάτωσή τους σε 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και στη δημόσια πολιτική.  
Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες γόνιμες εργασίες και εποικοδομητικό διάλογο. Το 
Άγιο Πνεύμα να ευλογεί τις εργασίες σας. Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών 
Κύριλλος» 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας λόγια εξ ονόματος της Αυτού 
Μακαριότητος. Διαβιβάστε του τις ευχαριστίες μας και την ελπίδα μας ότι θα 
προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ευχές του. 
Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στο Βουλευτή της Τσεχικής Δημοκρατίας 
κύριο Jaroslav Foldyna. 
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J. FOLDYNA: Μακαριώτατε, Εξοχότατε, Κυρίες και Κύριοι, Αδελφοί και Αδελφές, 
ως Βουλευτής της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, με 
τον πλέον εγκάρδιο τρόπο σας υποδέχομαι εδώ στην Τσεχική Δημοκρατία. Σήμερα η 
χώρα μας δεν είναι Ορθόδοξη, και αυτό μαρτυρά και το γεγονός ότι είμαι ο μόνος ο 
οποίος δηλώνω την ένταξή μου στην Ορθόδοξη Εκκλησία από όλους τους Βουλευτές 
του Κοινοβουλίου μας. 
Όπως και ο Μακαριώτατος Χριστόφορος υπόμνησε, υπάρχουν βαθύτατες 
χριστιανικές παραδόσεις στη χώρα μας, οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από την 
εποχή του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, δηλαδή από τον 9ο αιώνα. Όλοι τρέφουν 
σεβασμό προς αυτές τις ρίζες σε όλη την κοινωνία, και η σημασία αυτών των ριζών 
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο αυτή την εποχή, όταν όλη η Ευρώπη προσκρούει 
σε ορισμένες απώλειες όσον αφορά την ίδια της την ταυτότητα. Βλέπετε, η ταυτότητα 
του Χριστιανισμού κατά τον 9ο αιώνα, την εποχή του Κυρίλλου και του Μεθοδίου, 
είναι ένα ελπιδοφόρο θεμέλιο επί του οποίου μπορεί να ανεγερθεί όχι μόνον εδώ στην 
Τσεχική Δημοκρατία αλλά και σε όλες τις χώρες προελεύσεώς σας, το κτίριο της 
Δημοκρατίας. Ακριβώς γι’ αυτό επιλέξατε και το αντίστοιχο θέμα της συνεδριάσεώς 
σας. Αναφέρεστε στην αναγκαιότητα τρόπον τινά διευθετήσεως της οικονομικής 
κρίσεως, η οποία είναι και κρίση ταυτότητας της Ευρώπης.  
Γι’ αυτό, τα όσα συμβαίνουν στην Τσεχία, στη Μοράβια, στη Σελλασία, μπορούν να 
γίνουν πηγές εμπνεύσεως προς αναζήτησιν απαντήσεων επί των ζητημάτων τα οποία 
εγείρονται από εσάς. Είμαι ιδιαιτέρως περιχαρής διότι στη χώρα μας μπορούμε να 
υποδεχθούμε τους εκπροσώπους κοινοβουλίων από 26 διαφορετικές χώρες του 
κόσμου. Για εμάς, για όλους τους Χριστιανούς στη δημοκρατία μας, μεγάλη πηγή 
εμπνεύσεως είναι το γεγονός ότι εσείς διακηρύσσετε ανοικτά την ένταξή σας στην 
παράδοση του Χριστιανισμού και των αξιών του.  
Εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στην Ολομέλειά σας, ούτως ώστε να επιτύχετε σημαντικά 
μηνύματα προς την Ευρώπη και όλον τον κόσμο. Φέρουμε την ευθύνη να επιδείξουμε 
ότι οι αξίες του Χριστιανικού κόσμου επ’ ουδενί λόγω δεν συνιστούν φραγμούς για 
τη σύγχρονη κοινωνία. Τουναντίον, μπορούν να είναι αφετηριακά σημεία για το νέο 
κόσμο. Σας ευχαριστώ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τα πολύ θερμά σας λόγια. Θεωρώ ότι όλοι οι 
κοινοβουλευτικοί κατανοούν πολύ καλά την ευθύνη τους για το έργο με το οποίο 
καταπιάνονται, και θα ήθελα να σας ενημερώσω για το γεγονός ότι όλα τα έγγραφα, 
όλα τα ψηφίσματα που εγκρίνουμε στις Γενικές μας Συνελεύσεις είναι επίσημα 
έγγραφα που συνάδουν προς αντίστοιχα του ΟΗΕ, της UNESCO, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. Εδώ πράγματι υπάρχει τρόπον τινά μια 
συλλογική δραστηριότητα. Εμείς βεβαίως ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τη 
διατύπωση μιας Ορθόδοξης αντίληψης των διαφόρων προβλημάτων. 
Θα δώσω το λόγο για την ανάγνωση του χαιρετιστήριου μηνύματος του Προέδρου 
της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κυρίου Sergey Naryshkin από το 
μέλος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κύριο Jaroslav Nilov. 
J. NILOV: Αξιότιμα μέλη του Προεδρείου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των Ορθόδοξων 
Εκκλησιών, αξιότιμοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, 
μέλη του διπλωματικού σώματος, κυρίες και κύριοι, 
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Θα ήθελα να σας χαιρετίσω εκ μέρους του Ρωσικού Κοινοβουλίου, και επιτρέψτε μου 
να αναγνώσω το μήνυμα του Προέδρου της Κρατικής Δούμας κυρίου Sergey 
Naryshkin. 
«Προς τους συμμετέχοντες των εργασιών της 19ης Γενικής Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  
Συγκεντρωθήκατε στην Πράγα για να συζητήσετε πολύ φλέγοντα ζητήματα που αφορούν 
σήμερα τον Ορθόδοξο κόσμο. Στις σύγχρονες συνθήκες, είναι πολύ σημαντικό η 
διεθνής κοινή γνώμη να ακούσει προσεκτικά το λόγο ενός Οργανισμού, ο οποίος 
δραστηριοποιείται βάσει πνευματικών, θρησκευτικών αρχών και αξιών. Η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του 
σύγχρονου κόσμου για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων, προτείνοντας 
αφετηρίες για μια εποικοδομητική συνεργασία. Ελπίζουμε το έργο σας να συνεχιστεί και 
στο μέλλον σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Εύχομαι στις εργασίες της 19ης Γενικής 
Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας γόνιμες εργασίες. Sergey 
Naryshkin». 
Εκ μέρους μου, θα ήθελα κι εγώ να χαρετίσω όλους τους συμμετέχοντες, να ευχηθώ 
εποικοδομητική δραστηριότητα, και να μας δίνει ο Θεός δύναμη και ενέργεια και τη 
βούληση για να κάνουμε αγαθά έργα. Ευχαριστώ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα και παρακαλούμε να μεταβιβάσετε 
στον κύριο Naryshkin τις ευχαριστίες μας για τα καλά του λόγια. Τώρα, εκ μέρους 
της Βουλής των Ελλήνων, θα ομιλήσει ο αγαπητός μας φίλος, ο κύριος Νεράντζης. 
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Σεπτή των Επισκόπων χορεία, Πανοσιολογιότατε, Εκπρόσωποι 
κάθε Αρχής και εξουσίας της χώρας που μας φιλοξενεί, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γενικέ 
Γραμματέα, Εκλεκτά μέλη της Συνελεύσεως, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι, 
Η Βουλή των Ελλλήνων, όπως αυτή προέκυψε από τις εντελώς πρόσφατες προ 
δεκαημέρου εκλογές, η οποία θα συγκροτηθεί σε σώμα ακριβώς μεθαύριο, απευθύνει 
στα μέλη της παρούσας Συνέλευσης εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό. Εκτιμά και 
αναγνωρίζει το πολυσχιδές έργο το οποίο πραγματοποιεί η Συνέλευση αυτή, ιδιαίτερα 
κάτω από τη χαλεπή συγκυρία υπό την οποία διατελούμε. Είναι ιδιαίτερα υπερήφανη 
ότι μεταξύ όλων αυτών που συγκροτούν την παρούσα Συνέλευση υπάρχουν 
διακεκριμένοι Έλληνες Βουλευτές, οι οποίοι αναλίσκονται στην κυριολεξία για την 
επίτευξη ενός αποτελέσματος συμφώνου προς τις αρχές σας. Από την άλλη πλευρά, 
εύχεται και ελπίζει ότι θα διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος πάνω σε ένα τόσο κύριο 
και καίριο θέμα σαν και αυτό που επιλέξατε, και θα εξαχθούν ασφαλή 
συμπερέσματα. 
Και τέλος, η Βουλή των Ελλήνων ανυπομονεί να σας καλωσορίσει στην επόμενη 
Ετήσια Τακτική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Ελλάδα και συμπίπτει με τη 
συμπλήρωση 20 ετών από της συστάσεως της Οργανώσεως αυτής.  
Είθε ο Θεός να φωτίζει τους δρόμους μας, να ηνιοχεί τα βουλήματά μας, και να 
κατευθύνει τα ενεργήματά μας στους δρόμους του καλού. Καλή επιτυχία.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κύριε Νεράντζη. Θα ήθελα να επισημάνω, αξιότιμοι 
συνάδελφοι, ότι σήμερα στην Τελετή Ενάρξεως των εργασιών μας βρίσκονται 
εκπρόσωποι του Ιδρύματος Αγά Χαν και τους χαιρετίζουμε ως επίτιμους 
συμμετέχοντες στην Ολομέλειά μας. Θα επιθυμούσα να δώσω το λόγο για την 
ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος του Γενικού Γραμματέως του Παγκοσμίου 
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Συμβουλίου Εκκλησιών Αιδεσιμότατου Δόκτορα Olav Fykse Tveit από το μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Δρ. Audeh Quawas. 
A. QUAWAS: Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Τσεχίας και Σλοβακίας & Μητροπολίτη 
Πράγας κ. Χριστόφορε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ που 
εκπροσωπείτε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, 
Σεβασμιώτατε Επίσκοπε Μοζαμβίκης κ. Ιωάννη που εκπροσωπείτε τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας, πατέρα Φιλάρετε που εκπροσωπείτε τον Μακαριώτατο 
Πατριάρχη Μόσχας, κύριε Miroslav Antl, Πρόεδρε της Επιτροπής Νομικών και 
Συνταγματικών Υποθέσεων της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, κύριε 
Jaroslav Foldyna, μέλος του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Αξιότιμε 
κύριε Sergei Popov, Πρόεδρε της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Αξιότιμε κύριε Μιχαήλ Παντούλα, Γενικέ Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Εξοχότατοι, μέλη του διπλωματικού σώματος, αξιότιμα 
μέλη αυτής της συνέλευσης, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι και συμμετέχοντες,  
Είναι μεγάλη χαρά μου που έχω αυτήν την ευκαιρία να απευθύνω μήνυμα στη 19η 

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, η οποία 
διεξάγεται στην Πράγα της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Υπάρχει παράδοση η οποία έχει 
καθιερωθεί στην πάροδο των ετών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να 
εκπροσωπείται στις Γενικές σας Συνελεύσεις. Ως Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών, μετά από κάθε συνέλευση διαβάζω με μεγάλο ενδιαφέρον το 
τελικό σας ανακοινωθέν το οποίο αντικατοπτρίζει τη συζήτηση που έλαβε χώρα στη 
διάρκεια των Γενικών σας Συνελεύσεων και παρέχει κατευθύνσεις για την προσέγγιση 
των υπό εξέταση θεμάτων από μία Ορθόδοξη προοπτική. 
Φέτος επιλέξατε ως θέμα της Γενικής σας Συνέλευσης «Προκλήσεις δημοκρατίας σε 
περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». Πρόκειται πράγματι για θέμα επίκαιρο και 
φλέγον, το οποίο απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη. Κινδυνεύει η δημοκρατία, όταν η 
παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει τόσο πολλές χώρες και τόσα έθνη; Μπορούμε να 
διατηρήσουμε ανέπαφες τις αξίες της δημοκρατίας, όταν η ζωή δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων παίρνει αρνητική τροπή λόγω της οικονομικής κρίσης και όταν ολόκληρη η 
οικονομία αρκετών κρατών είναι βαθιά χρεωμένη και σχεδόν καταρρέει; Μπορούμε 
εμείς, ως κοινωνία των πολιτών, ως πολιτικοί και ως εκκλησίες να αναλύσουμε 
πραγματικά πώς έγινε και φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση και να εντοπίσουμε 
κατάλληλες λύσεις προκειμένου να διασώσουμε την οικονομία και να διασφαλίσουμε το 
σεβασμό προς τις αξίες της δημοκρατίας; Αυτά είναι λίγα μόνο από τα ερωτήματα τα 
οποία χρήζουν επειγόντως απάντησης. 
Είμαι βέβαιος ότι η Συνέλευσή σας, με βάση τις γνώσεις και την ανάλυση των 
κεντρικών ομιλητών, την εμπειρία σας ως πολιτικών και την Ορθόδοξη σοφία, μπορεί 
να προτείνει πρόσφορες λύσεις για την κρίσιμη πρόκληση η οποία θίγεται στο θέμα της 
Συνέλευσης. 
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη Συνέλευσή σας. Διατελώ υμέτερος εν Κυρίω 
Olav Fykse Tveit, Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών» 
Και εγώ ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών, εκπροσωπώντας τη δική μου Εκκλησία, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο 
των Ιεροσολύμων, μεταφέρω και από το δικό μας Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ τους 
χαιρετισμούς του προς τη Συνέλευσή σας.    
Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 
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S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας λόγια εκ μέρους μιας τόσο 
αξιοσέβαστης Οργανώσεως, με την οποία έχουμε πολυετή συνεργασία. 
Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο σε μία σειρά επιπλέον προσώπων διεθνών 
οργανώσεων. Θα επιθυμούσα να δώσω το λόγο στον κύριο Marwick Khumalo για 
την ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. 
M. KHUMALO: Σεβασμιώτατοι, Κύριε Miroslav Antl, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη 
Πράγας κ. Χριστόφορε, κύριε Πρόεδρε της Δ.Σ.Ο., κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
συνάδελφοι κοινοβουλευτικοί, κυρίες και κύριοι,  
Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του 
Παναφρικανικού Κοινοβουλίου ο οποίος σας ζητά να τον συγχωρήσετε που δεν 
μπορεί να παρευρεθεί, είχε μία άλλη υποχρέωση πολύ σοβαρή στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, μου έχει αναθέσει να σας μεταφέρω τη συμβολή του στο θέμα αυτής της 
συνάντησης.  
Επιτρέψτε μου λοιπόν εκ μέρους του Προέδρου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου 
και όλων των μελών του να εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και ειλικρινή 
εκτίμηση για αυτή την τιμητική πρόσκληση που μας απευθύνατε για να μοιραστούμε 
αυτές τις αξιομνημόνευτες στιγμές σχετικά με τις «Προκλήσεις δημοκρατίας σε 
περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». 
Κυρίες και κύριοι, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο είναι όργανο της Αφρικανικής 
Ένωσης που ιδρύθηκε από το Πρωτόκολλο της Συνθήκης, που ιδρύει την Αφρικανική 
Οικονομική Κοινότητα. Ο Κοινοβουλευτικός θεσμός για όλη την ήπειρο 
δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη που υπεγράφη στην Abuja στις 3 Ιουνίου του 1991, 
που έθεσε σαφώς τα θεμέλια για τα όργανα που θα δημιουργούνταν αργότερα. 
Σήμερα 47 κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο 
της Συνθήκης Ίδρυσης της Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας, που σχετίζεται με 
το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, το οποίο εγκαινιάστηκε επισήμως στις 18 Μαρτίου 
2004 στην Addis Ababa της Αιθιοπίας, και του οποίου η έδρα βρίσκεται στο Midrand 
του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική. 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Συνθήκης Ίδρυσης της Αφρικανικής Οικονομικής 
Κοινότητας, στόχοι του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου είναι, μεταξύ άλλων, να 
προωθεί τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Αφρική, 
να συμβάλλει σε ένα μέλλον μεγαλύτερης ευημερίας για τους λαούς της Αφρικής, 
προάγοντας τη συλλογική αυτάρκεια και οικονομική ανάκαμψη αυτή καθεαυτή. 
Με βάση τις διατάξεις της Συνθήκης, συστήνονται ορισμένες Επιτροπές. Έχουμε την 
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων που επικουρεί το Κοινοβούλιο 
στο ρόλο του της θέσπισης ορθών οικονομικών, νομισματικών και επενδυτικών 
πολιτικών στην Αφρική. Για αυτό το σκοπό, η Επιτροπή διεξάγει συζητήσεις για την 
τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της για την Αφρική. Οι 
οικονομικές κρίσεις είναι συνηθισμένα γεγονότα. Ωστόσο, η τωρινή παγκόσμια 
οικονομική κρίση είναι μεγαλύτερης κλίμακας, διότι είχαν προηγηθεί άνευ 
προηγουμένου χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, όπως η ανάπτυξη νέων παραγώγων 
και η εκτεταμένη απορρύθμιση. Ως αποτέλεσμα, τόσο οι δανειστές όσο και οι 
δανειζόμενοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, όπου είναι δύσκολο να αξιολογήσουν 
το τίμημα και τον αντίκτυπο των νέων τύπων κινδύνου που επιφέρουν αυτές οι 
καινοτομίες στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή η κρίση συσσωρεύεται από το 2007. 
Η αλληλοσύνδεση των χρηματοοικονομικών αγορών και συστημάτων ως αποτέλεσμα 
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της παγκοσμιοποίησης σημαίνει ότι τα μεγαλύτερα κεφάλαια και οι κίνδυνοι είναι 
κοινά μεταξύ των χρηματοπιστωτικών θεσμών σε όλο τον κόσμο. Στην περίπτωση 
αυτή, η αποτυχία ενός χρηματοπιστωτικού θεσμού ή μίας αγοράς επηρεάζει τους 
άλλους είτε μέσω της άμεσης σύνδεσης αντισυμβαλλομένων/επενδυτών είτε μέσω 
της γενικότερης αβεβαιότητας σχετικά με την φερεγγυότητα, στο πλαίσιο της 
ασύμμετρης πληροφόρησης. 
Κυρίες και κύριοι, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας κρίσης και οι 
εναλλακτικές λύσεις για την Αφρική; Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πολλοί 
οικονομολόγοι έχουν μιλήσει για μεγαλύτερες πιθανότητες οικονομικής ύφεσης στην 
Αφρικανική Ήπειρο λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς η Αφρικανική 
Ήπειρος, όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, νιώθει τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής 
της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας. Σύμφωνα με την Antoinette Sayeh, 
Διευθύντρια του Αφρικανικού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η 
οικονομική ανάπτυξη στην Αφρικανική ήπειρο αναμένεται να επιβραδυνθεί από το 
6,5% το 2007 στο 6% το 2008 και το 2009. Η ανάπτυξη στην Υποσαχάριο Αφρική 
μπορεί να μειωθεί λόγω των χαμηλότερων κεφαλαιακών εισροών, της χαμηλότερης 
παγκόσμιας ανάπτυξης και των χαμηλότερων τιμών των εμπορευμάτων. Χωρίς 
αμφιβολία, η οικονομική επιβράδυνση στην Αφρικανική Ήπειρο έχει κοινωνικές 
επιπτώσεις, όπως απώλεια θέσεων εργασίας, διακοπή της εκπαίδευσης, επιδείνωση 
της υγείας και αύξηση της φτώχιας. Είναι επείγουσα ανάγκη οι Αφρικανικές χώρες να 
ανταπεξέλθουν γρήγορα σε αυτά τα σοκ, που μπορεί να συνεπάγονται υψηλό κόστος 
τροφίμων και καυσίμων, ως αποτέλεσμα αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Η Economist Intelligence Unit (Μονάδα Ανάλυσης του Economist), επί 
παραδείγματι, προειδοποίησε ότι η ύφεση θα μπορούσε να μετατρέψει την πρόσφατη 
παύση της δημοκρατίας σε υποχώρηση. Και ο Larry Diamond  έγραψε, σχετικά με τη 
δημοκρατία, ότι λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενδέχεται η κατάσταση να 
επιδεινωθεί, πριν αρχίσει να βελτιώνεται. Και τώρα που τα χρόνια περνούν, τι 
δείχνουν τα αποτελέσματα; Παρ’ όλο που η οικονομική κρίση έχει σίγουρα 
προκαλέσει ευρύτατες οικονομικά δεινά, φαίνεται ότι οι δημοκρατίες, ακόμα και 
αυτές που παλεύουν, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση την οποία 
πολλοί είχαν προβλέψει.  
Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το μήνυμα που έχω από τον Πρόεδρο του 
Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος πραγματικά θα ήθελε να παρευρίσκεται. 
Μια και απουσιάζει όμως, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτές τις 
εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με 
το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ενθυμούμαι την επίσκεψή μας το 2005, όταν είχαμε 
ανιχνεύσει τις πρώτες δυνατότητες διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Σε όλο αυτό 
το διάστημα κάναμε σημαντικά βήματα, είχαμε πολλά κοινά συνέδρια και 
εκδηλώσεις, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις ευχές σας και το 
χαιρετιστήριο μήνυμά σας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο για την ανάγνωση του 
μηνύματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης αυτής, 
τον κύριο Kraychev. 
S. KRAYCHEV: Κύριε Πρόεδρε, Εξοχότατοι, Κυρίες και Κύριοι, εκ μέρους της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
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(PABSEC), θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους μας 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την ευγενική πρόσκληση που 
μας απηύθυναν να συμμετέχουμε στη συνάντησή σας. 
Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τη Συνέλευσή μας. Θεσπίστηκε το 1993 ως 
κοινοβουλευτική διάσταση της ΟΣΕΠ, και η PABSEC αποδείχθηκε μοναδικό 
πολιτικό φόρουμ διακοινοβουλευτικού διαλόγου στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. 
Η PABSEC έχει διαδραματίσει αναντικατάστατο ρόλο στην κινητοποίηση των 
προσπαθειών των εθνικών κοινοβουλίων με σκοπό την προώθηση των αξιών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των πλουραλιστικών κοινωνιών και των 
οικονομιών της ελεύθερης αγοράς. 
Από της ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, σημαντικό στοιχείο στην ατζέντα της 
PABSEC είναι η αλληλεπίδραση με άλλες κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Για το 
λόγο αυτόν, έχουμε θεσπίσει στενές σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη 
Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης 
Ρωσίας-Λευκορωσίας, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Κοινότητας (IPA EURASEC), κτλ. 
Όπως ήδη γνωρίζετε, στις 23 Μαΐου στο Ερεβάν τα μέλη της Συνέλευσής μας 
αποφάσισαν να παραχωρήσουν στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας το 
καθεστώς του Παρατηρητή στην PABSEC. 
Κυρίες και Κύριοι,  
Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου, στο σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών, αποτελεί 
παράδειγμα περιοχής με έντονη πολιτισμική ποικιλομορφία, η οποία χαρακτηρίζεται 
από πολλές ιστορικές ρίζες, παραδόσεις και θρησκείες. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να 
δοθεί στο ρόλο των θρησκειών. Οι θρησκείες επιτελούν υπέρτατο ρόλο διότι 
συνιστούν συνήθως το ηθικό θεμέλιο της κοινωνίας. Οι παραδόσεις, τα ήθη και οι 
ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στις θρησκείες εδώ και αιώνες. Οι θρησκείες 
διαμορφώνουν τις πράξεις της πλειονότητας των ανθρώπων στον κόσμο σήμερα, και 
άρα αποτελούν ζωτικό κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας μας. Αναμφίβολα η 
θρησκευτική ελευθερία είναι θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων και των κοινοτήτων.  
Κύριε Πρόεδρε, Εξοχότατοι,  
Μετά την απόφαση της Συνέλευσής μας, είναι αυτονόητο πως οι σχέσεις μεταξύ των 
δύο Κοινοβουλευτικών μας Συνελεύσεων έχουν φτάσει σε ένα νέο επίπεδο 
συνεργασίας, και ελπίζω ότι το μέλλον θα μας φέρει περισσότερες ευκαιρίες να 
ενισχύσουμε το διάλογο και την αλληλεπίδρασή μας προς όφελος των χωρών μας. 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία αυτού του είδους ανοίγει ευρύτατες 
δυνατότητες για να αναπτύξουν οι Οργανώσεις μας εκατέρωθεν ωφέλιμη συνεργασία, 
να προωθήσουν τις δημοκρατικές αξίες και να συμβάλουν στη σταθερότητα και την 
ευημερία των χωρών-μελών μας. Θα στηρίξουμε πλήρως οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
ή ενέργεια προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και των 
σχέσεών μας. 
Θα κλείσω λέγοντας ότι πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι πολύ σημαντικό η 
συνεργασία μεταξύ των Συνελεύσεών μας να στηρίζεται από όλες τις χώρες. Καθιστά 
τα Εθνικά Κοινοβούλια πιο αποτελεσματικά, και η αλληλεπίδραση μεταξύ Εθνικών 
Κοινοβουλίων ανοίγει το δρόμο για να έρθουν οι χώρες μας πιο κοντά η μία στην 
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άλλη, ενισχύει την κοινοβουλευτική διπλωματία και δημιουργεί ατμόσφαιρα 
συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σταθερότητας. 
Σας ευχαριστώ για την ευγενή προσοχή σας και εύχομαι γόνιμες εργασίες και κάθε 
επιτυχία στις συζητήσεις. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Μας ξεπεράσατε λίγο, γιατί είχατε 
τη Γενική σας Συνέλευση το Μάιο. Σας ευχαριστούμε γιατί σε αυτή τη Γενική σας 
Συνέλευση του Μαΐου αποφασίσατε να μας παραχωρήσετε το καθεστώς του 
παρατηρητή στις εργασίες σας. Νομίζω ότι αύριο στη διάρκεια των εργασιών μας και 
εμείς θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, για την παροχή στη δική σας Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του καθεστώτος του παρατηρητή, δεδομένου ότι οι σχέσεις μας, οι οποίες 
έχουν διέλθει από διάφορα στάδια, καταμαρτυρούν την ύπαρξη αμοιβαίας 
κατανόησης και καλής συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. 
Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στο Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, τον κύριο Zverev, 
εκπρόσωπο μιας οργάνωσης με την οποία έχουμε ήδη μονογράψει τη συμφωνία 
συνεργασίας, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξει και η υπογραφή αυτής της 
συμφωνίας σε επίπεδο κορυφής. 
P. ZVEREV: Αξιότιμοι Κοινοβουλευτικοί, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου 
εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Κοινότητας να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Γενικό 
Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, και επίσης να 
ευχαριστήσω τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Τσεχίας για τη δυνατότητα που μας 
δώσατε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. 
Η δική μας Διακοινοβουλευτική Συνέλευση την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ 
σήμερα εδώ ασχολείται κυρίως με οικονομικά θέματα. Μπορώ επίσης να επισημάνω 
ότι στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της οικονομικής 
κρίσης, κάναμε ήδη σημαντικά βήματα. Στο πλαίσιο της Οργάνωσής μας, έχουμε 
προχωρήσει στην τελωνειακή ένωση, η οποία ήδη λειτουργεί. Καταφέραμε λοιπόν 
στο χώρο τριών χωρών να καταργήσουμε τους τελωνειακούς φραγμούς, κάτι που μας 
επέτρεψε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών κατά 30%. 
Δημιουργήσαμε έναν ενιαίο τελωνειακό χώρο, έχουμε κοινούς ενιαίους δασμούς, 
έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας δικαστήριο, μία τράπεζα, ένα αποθεματικό ταμείο 
με 10 δις δολάρια, το οποίο αξιοποιείται για την υποστήριξη επενδυτικών 
προγραμμάτων στις χώρες που συμμετέχουν στην τελωνειακή ένωση.  
Όλα αυτά μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσουμε 
τους μισθούς των εργαζομένων, και βεβαίως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 
ανεργίας.  
Είναι πασιφανές βεβαίως ότι τα καθαρά οικονομικά προβλήματα δεν έχουν ακόμη 
αντιμετωπιστεί πλήρως. Γιαυτό και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα που θα 
συζητήσετε στη Γενική σας Συνέλευση, δηλαδή οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής 
που είναι μεγάλες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού, να έχουμε 
ανταλλαγή εμπειρίας σε διάφορα πεδία και κατευθύνσεις του έργου μας. Και, σε 
συνάρτηση με αυτό, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη τη δυνατότητα να 
συμμετέχουμε στις δικές σας εργασίες. Έχουμε ήδη κάνει τα απαραίτητα βήματα 
προς τούτο: οι επικεφαλής των Κοινοβουλίων μας συμφώνησαν στην ανάπτυξη 
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σχέσεων με το δικό σας θεσμό. Τώρα, αναφορικά με το μέλλον της συνεργασίας μας, 
νομίζω ότι η οικονομική κρίση πρώτα απ’ όλα απειλεί τις ηθικές, πνευματικές αξίες.  
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κύριο Zverev, και για το γεγονός ότι βρήκατε το 
χρόνο να μας επισκεφθείτε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα σχέδια τα 
οποία θα μας απασχολήσουν από κοινού. 
Αξιότιμοι συνάδελφοι, φίλοι, αξιότιμοι φιλοξενούμενοι, η Τελετή Ενάρξεως φτάνει 
στο τέλος της. Προγραμματίσαμε μιάμιση ώρα εργασίας, καθ’ ότι οι δύο επόμενες 
ημέρες θα παράσχουν τη δυνατότητα σε όλους όσοι επιθυμούν να ομιλήσουν. Έχουμε 
πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις. Θα επιθυμούσα λοιπόν 
ειλικρινά να ευχαριστήσω την ηγεσία της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, 
εσάς προσωπικώς, και για την πρόσκληση και για τη θαυμάσια διοργάνωση, για τη 
φιλοξενία σας, που όλοι δοκιμάσαμε εδώ σήμερα. Για άλλη μία φορά λοιπόν να 
εκφράσω τις ευχαριστίες μας σε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και 
στην Τελετή Έναρξης και στις Εργασίες της Ολομελείας μας. Αδιαμφισβήτητα, 
βρισκόμαστε σε μία περίπλοκη συγκυρία και οι προκλήσεις που εγείρονται ενώπιον 
των χωρών μας καθιστούν σαφές το γεγονός ότι χωρίς διάλογο, χωρίς ενοποίηση, 
ολοκλήρωση, χωρίς διαρκείς συνεργασίες σε αυτόν τον πολυσύνθετο κόσμο, είναι 
πολύ δύσκολη η επιβίωση. Και πολλές χώρες οι οποίες παρευρίσκονται 
προσέκρουσαν πρακτικά σε αυτές τις βαρύτατες οικονομικές προκλήσεις. 
Νομίζω ότι ο διάλογος τον οποίο ξεκινήσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε τις δύο 
επόμενες ημέρες θα μας επιτρέψει από την άποψη των Ορθοδόξων παραδόσεών μας 
και των Χριστιανικών αξιών μας να βρούμε ορισμένες συστάσεις, επιθυμίες, ευχές 
στα Κοινοβούλιά μας, στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ως προς την επιλογή των 
κατευθύνσεων εκείνων στις οποίες θα μπορούμε να προσανατολιζόμαστε. 
Για άλλη μία φορά λοιπόν σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή συμμετοχή σας 
στην Τελετή Ενάρξεως. Κηρύσσω τη λήξη της Τελετής Ενάρξεως. Θα υπάρξει μία 
δεξίωση παρατιθέμενη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. στους 
χώρους της Γερουσίας. Θα έχουμε επίσης και μία αναμνηστική φωτογραφία.  
Αύριο καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος άμεσα στις εργασίες της 
Ολομελείας μας που θα ξεκινήσουν στις 09.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ όλους για την 
προσοχή και τη συμμετοχή σας.    
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ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 
Προεδρεύων S. POPOV: Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας, σάς δείχνουμε 
τους αριθμούς των καναλιών διά των οποίων θα γίνεται η διερμηνεία. Το ρωσικό 
κανάλι είναι το πρώτο, το αγγλικό το δεύτερο, το τρίτο για την ελληνική γλώσσα και 
για την τσεχική το τέταρτο κανάλι.   

Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες της 
Διακοινοβουλευτικής μας Συνελεύσεως. Σήμερα θα έχουμε μια μακρά Ημερήσια 
Διάταξη.  

Στην πρώτη συνεδρία θα ακούσουμε τους βασικούς εισηγητές, ειδικά 
προσκεκλημένους να ομιλήσουν επί του βασικού θέματος της Γενικής Συνελεύσεως, 
μετά θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην Ημερήσια Διάταξη εν σχέσει με το κείμενο που 
έχετε λάβει ήδη. Κατόπιν παρακλήσεως των Ελλήνων συναδέλφων, και βάσει 
προτάσεως της Γραμματείας, η Απολογιστική Έκθεση και οι εκλογές που σχεδιάζαμε 
να τις κάνουμε αύριο, θα γίνουν σήμερα μετά το διάλειμμα, δεδομένου ότι κάποιοι 
συνάδελφοι θα πρέπει να αναχωρήσουν σήμερα, και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για 
μας σε πλήρη απαρτία να διαβαστεί η Απολογιστική Έκθεση, η Έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα και του Ταμία και, κατόπιν, να έχουμε τις εκλογές των νέων οργάνων.  

Τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό της περαιτέρω 
δραστηριότητάς μας θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και αύριο, σε συνάρτηση 
με τη γενική συζήτηση επί του βασικού θέματος. Αυτά όλα θα γίνουν μετά το γεύμα 
και αύριο. Αυτές είναι κάποιες μικρές αλλαγές για τις οποίες θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι στη 
19η Γενική Συνέλευση συμμετέχουν πάρα πολλές αντιπροσωπείες από 26 
Κοινοβούλια. Σε ορισμένες εθνικές αντιπροσωπείες έγιναν αλλαγές στη σύνθεσή τους 
και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να χαιρετήσω τους νέους συναδέλφους, που 
για πρώτη φορά συμμετέχουν στις εργασίες μας. Είναι παρόντες προσκεκλημένοι 
εκπρόσωποι διάφορων θεσμών, δεν είχαν όλοι χθες τη δυνατότητα να αναγνώσουν 
χαιρετιστήρια μηνύματα, σήμερα, όμως, θα τους δώσουμε οπωσδήποτε αυτή τη 
δυνατότητα να αναγνώσουν χαιρετιστήρια μηνύματα εκ μέρους των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν.  

Τώρα περνάμε στην εισήγηση επί του βασικού θέματος, δηλαδή «Προκλήσεις 
Δημοκρατίας σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». Το θέμα, πτυχές του 
οποίου έχουμε ήδη συζητήσει επανειλημμένως στο τελευταίο διάστημα - είχαμε και 
άλλες ημερίδες, συνέδρια, τα πρακτικά των οποίων μπορείτε να λάβετε στην είσοδο 
της αίθουσας κατά την εγγραφή σας - το θέμα της παρούσης Γενικής Συνέλευσης 
είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι φλέγον, και φρονώ ότι χρειάζεται από κοινού να 
αναλύσουμε τις διαστάσεις της κρίσης, υπό το πρίσμα όχι μόνο των χριστιανικών 
αξιών μας αλλά και υπό το πρίσμα του δυναμικού της Δημοκρατίας και των 
δυνατοτήτων να ασκήσουμε συλλογική επίδραση στις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα που 
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου 
πολλών κυβερνήσεων και ηγεσιών των χωρών του κόσμου.  

Δεδομένου ότι, επίσης, θα έχουμε την εκλογή της νέας ηγεσίας της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, θα αλλάξει, επίσης, η σύνθεση όλων 
των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, σας έχουμε μοιράσει ένα 
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ερωτηματολόγιο. Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα συγκεκριμένα σημεία, να 
απαντήσετε σε αυτό, ούτως ώστε να έχει η Γραμματεία μια γενική εκτίμηση 
αναφορικά με το ενδιαφέρον συμμετοχής σε διάφορες Επιτροπές, να διατυπώσετε τις 
επιθυμίες σας δραστηριοποίησης σε διάφορα πεδία, σε διάφορες Επιτροπές της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Αυτή τη μορφή του ερωτηματολογίου δεν την 
χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά, υπάρχουν εδώ πέρα πολύ χρήσιμα στοιχεία που θα 
θέλαμε να έχουμε. Θα σάς παρακαλούσαμε, λοιπόν, να δώσετε την απαραίτητη 
προσοχή σε αυτό το ερωτηματολόγιο, να το συμπληρώσετε, να απαντήσετε 
αντικειμενικά στα ερωτήματα που σας έχουμε θέσει.  

Τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για τη βασική εισήγηση στο 
Κοινοβουλευτικό, Mέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Kaminski, ο οποίος 
θα ομιλήσει επί του βασικού θέματος.  
M.T. KAMINSKI: Σας ευχαριστώ πολύ. Η εισήγησή μου θα γίνει στην αγγλική 
γλώσσα.  
Αξιότιμοι Κοινοβουλευτικοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Συνερχόμαστε σε δύσκολους καιρούς για πολλούς πολίτες της Ευρώπης. Για 
πολλούς, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σημαίνει ότι έχουν χάσει τις 
δουλειές τους, τις επιχειρήσεις τους, τις οικονομίες μιας ζωής… Αλλά, το πλέον 
λυπηρό είναι ότι πολλοί έχουν χάσει την ελπίδα. Ο καπιταλισμός κάνει κύκλους, και 
οι αγορές άλλοτε παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις και άλλοτε πτωτικές, άλλοτε 
ανακάμπτουν, και άλλοτε παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ό,τι χάνεται, μπορεί να 
ανακτηθεί. Η ελπίδα, όμως, δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται από μία ηλεκτρονική 
ένδειξη σε κάποια οθόνη του χρηματιστηρίου. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο 
κρατάμε μέσα μας με ευλάβεια αλλά, όταν χαθεί, είναι δύσκολο να ξανακερδηθεί. 
Όταν, λοιπόν, μιλάμε για προκλήσεις δημοκρατίας, θα πρέπει το θεμέλιο των 
προσπαθειών μας να είναι η επαναφορά της ελπίδας των Ευρωπαίων πολιτών. Και 
δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό, παρά μέσα από τις αξίες μιας 
πίστης που είναι η ίδια η ενσάρκωση της ελπίδας: ο Χριστιανισμός. 
Οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους ότι οι χώρες τους μπορούν να ανανεωθούν με 
δημοκρατικό τρόπο και αρχίζουν να πιστεύουν σε ριζοσπαστικές λύσεις. Είναι το ίδιο 
που είχε κάνει ο Άθεος Κομμουνισμός στο μεγάλο Ρωσικό Έθνος. Τότε, πολλοί 
άνθρωποι πίστευα ειλικρινά ότι η βία ενάντια στο Θεό μπορούσε να τους οδηγήσει 
στην ευημερία. Κάτι παρόμοιο συνέβη στη Ναζιστική Γερμανία, αλλά εκεί οι 
άνθρωποι πίστευαν ότι ο Χριστιανισμός έπρεπε να εγκαταλειφθεί για διαφορετικό λόγο 
από ότι οι Μπολσεβίκοι. Πίστευαν ότι ο Χριστιανισμός ήταν καθολικός, ενώ δική τους 
επιδίωξη ήταν να κάνουν το έθνος τους μεγαλύτερο, ισχυρότερο και απόλυτο. Ήταν το 
έθνος που έπρεπε να είναι υπεράνω όλων. Και αυτή η ιδέα, επίσης, αποδείχθηκε 
εσφαλμένη. Επομένως, και τα δύο ολοκληρωτικά καθεστώτα νόμιζαν ότι μπορούσαν 
να υπάρξουν χωρίς τον Χριστιανισμό. Και, όπως γνωρίζουμε καλά, ο Κομμουνισμός 
είχε τραγικές συνέπειες για τη Ρωσία.  
Ως Πολωνός, πάντοτε υπογραμμίζω ότι τα κομμουνιστικά εγκλήματα, δεν θα έπρεπε 
ποτέ να παρεμποδίσουν τις σχέσεις Πολωνίας-Ρωσίας, διότι το πρώτο θύμα του 
κομμουνισμού ήταν το Ρωσικό έθνος. Επομένως, και οι πολίτες της Ρωσίας υπήρξαν 
θύματα του αθεϊσμού. Σήμερα, ο επιβαλλόμενος από το κράτος αθεϊσμός δεν αποτελεί 
πλέον σοβαρή απειλή. Μία άλλη μορφή αθεϊσμού όμως είναι μεγάλη απειλή. Ο Nicolai 
Berdyaev έγραψε: ''Την πιο τρομερή μορφή αθεϊσμού τη βρίσκουμε όχι στη μαχητική 



32 
 

και παθιασμένη πάλη ενάντια στην ιδέα του ίδιου του Θεού αλλά στον πρακτικό 
αθεϊσμό της καθημερινής ζωής, στην αδιαφορία και την απάθεια. Αυτές τις μορφές 
αθεϊσμού τις συναντάμε συχνά μεταξύ αυτών που τύποις είναι Χριστιανοί." Πιστεύω 
ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία είναι η υπέρβαση αυτής της 
αδιαφορίας, αυτού του "πρακτικού αθεϊσμού της καθημερινής ζωής". Για να 
επιτευχθεί, όμως, αυτό, πρέπει οι Χριστιανικές αξίες να έρθουν στο προσκήνιο του 
πολιτικού μας συστήματος. 
Ως εκλεγμένος αξιωματούχος, πιστεύω ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι απλά μία 
διαδικασία ή ένα σύνολο κανόνων. Πρέπει να ενέχει και ένα ηθικό στοιχείο. 
Δημοκρατία δεν είναι μόνο το να πηγαίνεις στην κάλπη και να ρίχνεις το ψηφοδέλτιό 
σου. Επιπλέον, οι δημοκρατίες συχνά επιδεικνύουν πολλά παραπτώματα: λαϊκισμός, 
εξαπάτηση και διαφθορά είναι λίγα μόνο παραδείγματα. Ο Χριστιανισμός, όμως, και 
οι Δέκα Εντολές προσφέρουν έναν δίκαιο τρόπο οικοδόμησης μίας δημοκρατίας, που 
θα ικανοποιεί πραγματικά τις ανάγκες των ανθρώπων. Οι Χριστιανικές αξίες 
συμβάλλουν στη συνύφανση και σύνδεση των κοινωνιών μας. Μας ενώνουν εν 
αλληλεγγύη, ώστε να βοηθούμε τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή εποχή, όπου οι Ευρωπαίοι θέτουν υπό 
αμφισβήτηση το κύρος της δημοκρατίας και τα θεμέλια του συστήματος της 
ελεύθερης αγοράς. 
Οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους στο σύστημα διακυβέρνησής μας, διότι νιώθουν 
ότι τους κορόιδεψαν, ότι τους γέλασαν και τους εξαπάτησαν. Αναρωτιούνται, "γιατί 
να ψηφίσουμε πολιτικούς, να διορθώσουν ένα πρόβλημα, εφ’ όσον είναι εκείνοι που 
το προκάλεσαν;" Οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα τους στο σύστημα της ελεύθερης 
επιχειρηματικότητας, διότι οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που υποτίθεται ότι 
εφαρμόζονταν, δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση από 
την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Θέλαμε να πιστέψουμε στην τελειότητα των αγορών. 
Πιστέψαμε ότι, αν αφήνονταν χωρίς παρακολούθηση, θα βοηθούσαν τους πάντες να 
ευημερήσουν. Μην με παρεξηγήσετε: Πιστεύω ακράδαντα ότι λιγότερη 
διακυβέρνηση, λιγότερη ρύθμιση είναι καλύτερη από περισσότερη διακυβέρνηση 
και υπέρμετρη ρύθμιση. Ο Ronald Reagan είπε κάποτε:  "Η άποψη των κυβερνήσεων 
για την οικονομία θα μπορούσε να συνοψισθεί σε λίγες σύντομες φράσεις: Αν κινείται, 
φορολόγησέ το. Αν συνεχίσει να κινείται ρύθμισέ το νομοθετικά. Και αν σταματήσει 
να κινείται, επιδότησέ το." Μερικές φορές δεν είμαι σίγουρος αν μιλούσε για τις 
ΗΠΑ… ή την Ε.Ε.; Αλλά, για να μιλήσουμε απολύτως σοβαρά, υπάρχει σήμερα ένα 
αίσθημα μεταξύ πολλών πολιτών στην Ευρώπη ότι τελευταία κάτι δεν πήγε καλά, ότι 
κάπως σαν να χαθήκαμε στο δρόμο, ότι όλα αυτά στα οποία πιστεύαμε δεν είναι πια 
αληθινά.  
Όταν παρατηρώ αυτά τα αισθήματα απελπισίας, βλέπω να πηγάζουν από δύο 
πράγματα: πρώτον, ξεχάσαμε ότι οι αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο δεν είναι, στην 
πραγματικότητα, ανεξέλεγκτες δυνάμεις. Είναι αυτό που εμείς τα κάνουμε να είναι. 
Εμείς τα διαμορφώνουμε. Δεύτερον, στην πάλη για τον πλούτο, ξεχάσαμε τις ηθικές 
συνέπειες των πράξεών μας, σκεφτήκαμε μόνο τον εαυτό μας και ξεχάσαμε το 
γείτονά μας. Θυμάμαι τα περίφημα λόγια του Berdyaev: "Το ψωμί για τον εαυτό μου 
είναι θέμα υλικό. Το ψωμί για το γείτονά μου είναι θέμα πνευματικό." Κατά τη γνώμη 
μου, η κρίση που διερχόμαστε σήμερα (η κρίση της ίδιας της δημοκρατίας), μπορεί να 
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ξεπεραστεί μόνον αν την αντιμετωπίσουμε όχι ως θέμα υλικό αλλά ως ζήτημα 
πνευματικό. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Και τώρα τον λόγο έχει ο 
Καθηγητής Κύριος Valery Alexeev, Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, με θέμα «Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα προβλήματα της 
δημοκρατίας».  
V. ALEXEEV: Σας ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε 
κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι,  
Το θέμα της διασκέψεώς μας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά 
μόνο την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ο ίδιος ο θεσμός της Δημοκρατίας 
σήμερα, καθημερινά, χρειάζεται να προασπίζεται ως δικαίωμα για την ύπαρξή του, να 
παλεύει για τη διατήρηση στα πλαίσια μιας χρονίζουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής οικονομικής κρίσης, στη βάση απειλητικών προβλημάτων: 
διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συγκρούσεις στους δρόμους σε όλη την ήπειρο.  
Σήμερα τίθεται στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο πρόβλημα κοινωνικο- οικονομικού 
χαρακτήρα αλλά πολιτικά συνθήματα τα οποία καλούν σε μια εξουσία, η οποία θα 
διασφαλίσει περισσότερο εκδημοκρατισμό για όλη την κοινωνικοπολιτική πρακτική.  

Σήμερα στην Αυστρία, που είναι μια από τις πλέον προωθημένες χώρες της 
αστικής Ευρώπης, υπάρχει ένας διάλογος οξύς για την άμεση δημοκρατία. Εδώ 
γίνεται λόγος για τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής των πολιτών και όχι 
διαμεσολαβημένα μέσω κομμάτων, να επιδρούν στην εξουσία της χώρας και, 
συνολικά, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευνόητο ότι αυτή η ευρεία 
διαμαρτυρία προέκυψε στη βάση της κρίσης του ίδιου του θεσμού της υφιστάμενης 
αστικής δημοκρατίας, η οποία προκαλεί, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή της 
Ευρώπης αλλά και στη Ρωσία, όλο και μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνης από τις 
μάζες. Αυτό μαρτυρούν οι μειώσεις των προσελεύσεων στις εκλογές, όλο και 
περισσότερες φορές, δέκα και δεκαπέντε τοις εκατό των πολιτών, που έχουν 
δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στις εκλογές, αποφασίζουν για τα πράγματα, 
γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αποκαλείται Δημοκρατία και απόλυτα δίκαιος 
μηχανισμός εξουσίας. Η χειραγώγηση της βουλήσεως των εκλεκτόρων πείθει το λαό 
για την αποχή από τις δημοκρατικές λειτουργίες.  

Η ευρεία επίθεση στη Δημοκρατία αρχίζει να εκτυλίσσεται εκ μέρους των 
Αρχών που συνδέονται με το μεγάλο κεφάλαιο, ιδιαίτερα σε βεβαρυμμένες συνθήκες 
χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Οι δρόμοι διεξόδου από την κρίση φαίνεται ότι 
βρίσκονται σε μια πρωτοφανή χρηματική βοήθεια στο πιστωτικό σύστημα στις 
τράπεζες, μετακυλώντας το κόστος στους φτωχότερους, στους ανθρώπους του λαού, 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα σύμπτωμα σοβαρής νόσου όλου του 
κοινωνικοπολιτικού συστήματος στον κόσμο. Στα πλαίσια του αγώνα για το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρειάζεται καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Αναλυτές της ERNEST & YOUNG πραγματοποίησαν σε 43 χώρες έρευνα 
μεταξύ 1.750 διοικητών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου το σαράντα τοις εκατό 
παραδέχτηκε ότι συμμετέχει σε συστήματα διαφθοράς ή είναι έτοιμο να συμμετάσχει 
για το καλό του επιχειρείν, όπως λένε, και θέλουν ενίσχυση εκ μέρους του κράτους 
από αυτό. Στους πλοιάρχους, θα λέγαμε, της οικονομίας, υπάρχει μια καταστροφική 
απουσία ηθικών κανόνων και αυτό είναι βασικό, θεμελιώδες ζήτημα της 
Δημοκρατίας. Στην Ευρω-ολοκλήρωση βλέπουμε προβλήματα τα οποία δεν 
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μπορούσαν να διανοηθούν ο Άντεναουερ, ο Σούμαν και άλλοι που στα τέλη της 
δεκαετίας του ’40 και τη δεκαετία  του ’50 βλέπουν τις σημερινές εκφάνσεις της 
καθημερινής επίθεσης εναντίον της δημοκρατίας, ακόμα και του ίδιου του 
Κοινοβουλευτισμού. Από τη δημοκρατία μένει μόνο μια εξωτερική μορφή, ενώ 
απαλείφεται η ουσία.  

Ωστόσο, αξιότιμοι συνάδελφοι, εκτός δημοκρατίας, όλη η διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως είδαμε και στο 
προηγούμενο σχέδιο της πολυπολιτισμικότητας στην οποία αναφερθήκαμε 
επανειλημμένα. Όταν η πολυ-πολιτισμικότητα άρχισε να εισάγεται στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μορφή διαταγμάτων, η ελεύθερη δικτατορία των 
αποδεκτών αυτής της αντίληψης πέρασε σε μια εκκοσμίκευση της ανεκτικότητος και 
της ανεξιγνωμίας, σε μια μορφή πλουραλισμού αρκετά αμφίβολη, παραδείγματος 
χάριν η ελευθερία συνειδήσεως της ιδιωτικότητας κλπ. Ανέκυψε μια κατάσταση, η 
οποία είναι ευθέως αντίστροφη προς τις διακηρύξεις. Ένας νέος ολοκληρωτισμός με 
όλες τις απορρέουσες από εδώ συνέπειες. Η Ευρώπη κατέστη πολύ ευάλωτη, η 
πολυπολιτισμικότητα άρχισε να κλονίζει την παραδοσιακή Ευρωπαϊκή παράδοση και 
τον πολιτισμό.  

Λένε ότι η δημοκρατία είναι, πρωτίστως, μια διαδικασία. Είναι μια 
διαδικασία, η οποία, όμως, δεν πρέπει να καταπνίγει την ουσία. Δεν πρόκειται για ένα 
εξωτερικό μοντέλο συμπεριφοράς αλλά για θεμελιώδεις αρχές. Οι αρχές, όμως, είναι 
ηθική κατηγορία. Τουτέστιν, η αυθεντική δημοκρατία είναι μια αξιακή κατηγορία, η 
οποία συνίσταται σε ένα πλαίσιο θεμελιωδών ηθικών παραδόσεων και αξιών. Γι’ 
αυτό τίθεται το ζήτημα της χριστιανικής δημοκρατίας που εδράζεται στις 
χριστιανικές, πνευματικές και πολιτισμικές αξίες, που είναι μη συμβατή με τον 
ολοκληρωτισμό και τη συμπεριφορά του ολοκληρωτισμού.  

Η Δημοκρατία σήμερα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, διότι της στερείται το 
βασικό της όργανο. Έχουμε μια κατάπτωση των παραδοσιακών, πνευματικών και 
ηθικών, πολιτισμικών αξιών. Η κοινωνία των πολιτών υφίσταται μια κατεργασία από 
παγκόσμιας κλίμακας μέσα μαζικής χειραγώγησης, γίνεται ένας 
μεταπρογραμματισμός, θα λέγαμε, των συνειδήσεων. Σε ένα μανιχαϊκό πλαίσιο, 
καλό-κακό, το αμάρτημα θεωρείται αρετή και ούτω καθεξής. Η δημοκρατία, που 
στερείται σαφών κατευθύνσεων και προσανατολισμών, είναι καταδικασμένη σε 
εκφυλισμό. Είναι γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, ωστόσο στην πρακτική 
έχουμε μια απευθείας αντίφαση με τις αυθεντικές αξίες.  

Ο Φιλελευθερισμός και η Δημοκρατία φαίνεται ότι έχουν χωρίσει τις 
κατευθύνσεις τους επί μακρόν. Υπάρχει μια έλλειψη ανεκτικότητας στην αντίληψη 
του άλλου. Γίνεται λόγος για έναν φιλελεύθερο νεο-ολοκληρωτισμό.  

Η Χριστιανοφοβία είναι ένα νέο ανησυχητικό φαινόμενο. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρούμε ότι κι εμείς οι Ορθόδοξοι και τα αδέλφια μας οι Καθολικοί 
γινόμαστε θύματα Χριστιανοφοβίας, όταν ευρωπαϊκές κατασταλτικές Αρχές υπό την 
πίεση διαφόρων φιλελεύθερων προγραμμάτων, προβαίνουν ουσιαστικά σε διωγμούς 
εναντίον Χριστιανών. Υπάρχει τεράστιος αριθμός δικαστικών διώξεων για το ότι 
φορούν παραδείγματος χάριν το σταυρό τους ή έχουν εικονίσματα στα σχολεία. 
Ακόμα και έργα τέχνης με θέματα του Ευαγγελίου σε διάφορα ψηφιδωτά, 
τοιχογραφίες, θεωρούνται προβληματικά.  
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Είναι γνωστό ότι η πλειονότητα των χωρών της λεγόμενης παραδοσιακής 
Ευρώπης αρνούνται την πολυπολιτισμικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αντιχριστιανική κατεύθυνση αυτής. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η δημοκρατία δεν 
μπορεί να εννοείται εκτός των θεμελιωδών βάσεων του χριστιανικού πολιτισμού.  

Για την Ευρώπη, η προστασία του Χριστιανισμού ήταν θέμα αρχής, διότι δεν 
ενίσχυε μόνο τον εαυτό της. Όλη η ευρωπαϊκή ιστορία της εποχής μας βρίθει 
παραδειγμάτων προστασίας του Χριστιανισμού, τόσο στην ίδια την ήπειρο όσο και 
σε άλλα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, σήμερα η Ευρώπη είναι αδιάφορη για τις τύχες 
του Χριστιανισμού, όχι μόνο στον οίκο της αλλά και εκτός της ηπείρου. Ως 
αποτέλεσμα της λεγόμενης Αραβικής Ανοίξεως και άλλων γεγονότων στην Εγγύς 
Ανατολή, τα τελευταία χρόνια στις χώρες και στις περιοχές της Βορείου Αφρικής 
έχουμε χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι και εκατομμύρια Χριστιανούς, 
που καταπιέζονται. Στο Πανεπιστήμιο του GurJon, η Ασία ισχυρίζεται ότι 
χρειάζονται προστασία οι χριστιανικοί πληθυσμοί σε αυτές τις χώρες, η Ευρώπη 
όμως σιωπεί, θέτοντας τον εαυτό τους σε τεράστιες δοκιμασίες. Η σημερινή 
Χριστιανοφοβία είναι αποτέλεσμα του φιλελευθερισμού και του μεταμοντερνισμού, 
που συνδιαμορφώθηκε και με τη συμμετοχή της Σχολής της Φρανκφούρτης. Ο 
Theodor Adorno, ο Max Horkheimer, ο Herbert Marcuse και η μηδενιστική 
αναθεώρηση των βάσεων της ευρωπαϊκής πολιτισμικής παραδόσεως, δεν 
δημιούργησαν μόνο το μεταμοντέρνο αλλά και την Χριστιανοφοβία, ως εκφυλιστική 
ιδεολογία του νέο-φιλελευθερισμού.  
Οι εκπρόσωποι της Σχολής της Φρανκφούρτης έκαναν τα πάντα για να 
υπονομεύσουν τις αντιλήψεις της σύγχρονής κοινωνίας για τις παραδοσιακές, τις 
παραδεδεγμένες αξίες. Ο Χριστιανισμός κηρύχθηκε βασική πηγή όλων των δεινών. Η 
επιθετική αντιχριστιανική διάθεση οδηγεί τον φιλελευθερισμό σε μια νέα 
ολοκληρωτική ουσία και αυτό είναι εκπληκτικό, διότι οι ιδεολόγοι της Σχολής της 
Φρανκφούρτης θεωρούνται γκουρού της τωρινής νεοφιλελεύθερης ελίτ, είναι τα 
τέκνα της δεκαετίας του εξήντα, που, όπως λέει ο σοσιαλ-συντηρητικός Peter 
Buchen, είναι η πλέον προνομιακή γενιά της ιστορίας. Πείστηκαν, όμως, ότι ζουν 
στην κόλαση, εξ ου και η διαμαρτυρία τους κατά της νυν πραγματικότητος και η 
φυγή τους στην αντιχριστιανική μεταμοντέρνα ιδεολογία, που είναι στη βάση της 
ολοκληρωτική και αντιδημοκρατική. Η αποστασιοποίηση της νυν άρχουσας τάξης 
από τις βασικές αξίες είναι ουσιαστικά άρνηση της δημοκρατίας και του νοήματος 
της, είναι ένας δρόμος προς το ολοκληρωτικό χάος.  
Στην πραγματικότητα, εάν οι κυβερνήσεις αρνούνται την προάσπιση των βασικών, 
των θεμελιωδών αξιών και των θεσμών που εδράζονται σε αυτούς, τότε είναι 
αδιανόητο πώς μπορούν να προασπιστούν τον εαυτό τους, δηλαδή το ίδιο το κράτος, 
την πολιτεία που εδράζεται στο θεμέλιο της παράδοσης και της συνέχειάς της. Ως εκ 
τούτου, το κράτος παραμένει σε μια εκτεθειμένη κατάσταση, το μόνο που μπορεί να 
κάνει είναι να προσφύγει στον νεο-ολοκληρωτισμό. Αυτό μπορεί να αποτραπεί από 
την κοινωνία των πολιτών, που είναι γέννημα της δημοκρατίας και που αντικειμενικά 
ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της δημοκρατίας ως θεσμού βασικών αξιών. Εάν η 
νυν άρχουσα τάξη αρνείται τη δημοκρατία και ωθείται στην αντι-δημοκρατία, εν 
τοιάυτη περιπτώσει η κοινωνία των πολιτών έχει το δικαίωμα, παρακάμπτοντας το 
κράτος, παρακάμπτοντας την πολιτεία και τιθέμενη εναντίον της πολιτείας, να 
βρίσκει διεξόδους από την κρίση. Διότι, η παρούσα κρίση είναι μια κρίση 
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ταυτότητας, η οποία εδράζεται στις χριστιανικές αξίες και στη δημοκρατία, που έχει 
την καταγωγή της στα θεμέλια της ευρωπαϊκής αυτοσυνειδήσεως. Η φυγή στο νεο-
ολοκληρωτισμό είναι η μελλοντική πραγματικότητα που μας απειλεί.  
Περί του νέο-ολοκληρωτισμού ως πιθανού σεναρίου έγινε λόγος περί τα τέλη της 
δεκαετίας του ενενήντα, του περασμένου αιώνα. Περί αυτού του φαντάσματος έχω 
αναφερθεί και εγώ, η ταπεινότητά μου, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, όπως και ο 
κύριος Παπαθεμελής. Ο Σέρβος κοινωνιολόγος Zoran Vidojevic έθεσε τον όρο «νεο-
ολοκληρωτισμός», ο οποίος σήμερα έχει ευρεία χρήση ως κοινά αποδεκτός ορισμός. 
Και εγώ θεωρώ ότι ο ολοκληρωτισμός είναι εμμονική στάση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού στις περιπτώσεις απαρνήσεως των χριστιανικών αξιών. Στην ιστορία της 
Ευρώπης είχαμε τέτοια προηγούμενα μερικές φορές. Σήμερα, βρισκόμαστε ενώπιον 
μιας τέτοιας απειλητικής προκλήσεως, που αφορά τον εκφυλισμό του νεο-
φιλελευθερισμού. Για την επίθεση του νεο-ολοκληρωτισμού έχει ετοιμαστεί η βάση, 
όχι μόνο με τον μονοδιάστατο άνθρωπο του Marcuse, αυτή τη Βίβλο των νεο-
φιλελευθέρων, αλλά και από άλλες καταστάσεις, παραδείγματος χάριν από την 
ολοκληρωτική επιβολή των πολυεθνικών χρηματοπιστωτικών εταιριών, που εκατό 
τοις εκατό χειραγωγούν τις μάζες και την ατομική συνείδηση με τα παγκόσμιας 
εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως.  
Η καταστροφή της δημοκρατίας και η διαμόρφωση της λεγόμενης «νέας ανθρώπινης 
μάζας», ανίκανης για αυτο-οργάνωση στη βάση θεμελιωδών αξιών, γοητεύει την 
άρχουσα ελίτ και την σύρει να αρνηθεί την δημοκρατία και να περάσει στο νέο-
ολοκληρωτικό καθεστώς. Τα πρώτα βήματα ήδη διεξάγονται. Απαρνούνται την 
πολυπολιτισμικότητα, έχουμε αύξηση των κρατουμένων και συλληφθέντων, έχουμε 
την λεγόμενη δημοσιονομική πειθαρχία, παραδείγματος χάριν στην Ελλάδα αλλά και 
σε μια σειρά άλλων χωρών της ηπείρου, έχουμε αυξανόμενο το ρόλο των 
αστυνομικών κατασταλτικών αρχών, έχουμε απαγορεύσεις σε μαζικές διαμαρτυρίες 
του πληθυσμού, πόλεμο κατά των μεταναστών, έχουμε μία ηρωοποίηση της 
εξέγερσης των μοναχικών και εκλεκτών αυτόκλητων, γεγονός που δείχνει ότι είναι 
αδύνατον να έχουμε τάξη. Κατά αυτόν τον τρόπο διαγράφεται ένας δρόμος από την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο νεο-ολοκληρωτισμό μέσω της καταστολής της 
δημοκρατίας και της άρνησης των βασικών αξιών του χριστιανικού πολιτισμού.  
Υπάρχει, βέβαια, και μια άλλη αντίληψη, η οποία μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα 
στρατόπεδο της Ευρώπης κατά του επιτιθέμενου Ισλάμ, διαδίδονται και τέτοιες 
απόψεις. Οι Αραβικές Επαναστάσεις άνοιξαν στις χώρες αυτές τις πύλες προς την 
Ευρώπη, ενισχύθηκε ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, που αποκαλείται συνήθως 
«αντίστροφη παγκοσμιοποίηση». Υπονομεύεται, λοιπόν, η ολότητα της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Στη θέση της προβάλλουν διάφορες περιφερειακές κοινότητες 
υποπολιτισμών, σεξουαλικών μειονοτήτων, μεταμοντέρνα κριτήρια τα οποία 
υπονομεύουν το μηχανισμό κοινωνικοποίησης, που συνεκδοχικά υπονομεύει την ίδια 
τη δημοκρατία και οδηγεί στο χάος και στην αναρχία. Ενώπιον αυτής της απειλής, 
μάλλον πολλοί θα επιθυμούν να έχουν ένα ισχυρό χέρι, μια σιδηρά πυγμή.  
Η μορφή της χειραγώγησης σήμερα γίνεται αρκούντως εκλεπτυσμένη, ο κόσμος δεν 
έχει ένα σχέδιο. Ο Μαρξισμός έχει υποχωρήσει, ο φιλελευθερισμός εκφυλίζεται, η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χάνει τους πόρους της. Συνεπώς, έχουμε μια στροφή στον 
νεο-ολοκληρωτισμό. Ενώπιον αυτών των ζοφερών προοπτικών, εγείρεται το ζήτημα, 
αντίστοιχα με τη φάση της νίκης του φασισμού στην Ευρώπη, της αναγέννησης της 
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πραγματικής δημοκρατίας, στη βάση των χριστιανικών αξιών. Δεν υπάρχουν άλλοι 
πόροι για την Ευρώπη.  

Τίθεται το ζήτημα της νέας προσέλευσης, της δεύτερης παρουσίας, θα λέγαμε, 
της χριστιανικής δημοκρατίας, όχι όμως στη νεο-συντηρητική βάση της πλατφόρμας 
του συντηρητισμού. Η χριστιανική δημοκρατία οφείλει σήμερα να προωθείται στη 
βάση νέων πολιτικών πλατφορμών, που προασπίζονται τα συμφέροντα της μισθωτής 
εργασίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι μόνον αυτοί αντικειμενικά έχουν 
συμφέρον για την προώθηση των ζητημάτων της κοινωνίας των πολιτών, των 
βασικών αξιών παραδοσιακών συστημάτων νοηματοδότησης της ζωής στη βάση μιας 
υγιούς κοινωνικοποίησης και αυτο-οργάνωσης του κοινωνικού.  

Ο συντηρητισμός, ο οποίος έχει να συμβιβαστεί με την άθλια πολιτική 
ορθότητα, δεν μπορεί να λειτουργεί ως κινητήρας της κατάστασης. Υπάρχει ένα 
σύνθημα που λέει «Ας είστε πραγματιστές, να απαιτείτε το ιδεώδες». Δεν υπάρχει 
τίποτα πιο πρακτικό από μια σωστή θεωρία.  

Ο Χριστιανισμός είναι μια ιδεολογία που εδράζεται σε υψηλά ιδεώδη, χωρίς 
ιδεώδη η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει. Η χριστιανική δημοκρατία στο πολιτικό 
πεδίο έχει πολλά επιτυχή αποτελέσματα. Παραδείγματος χάριν στην Γερμανία, στη 
βάση του έργου του Konrad Adenauer, ήταν μια εναλλακτική οδός στον φασιστικό, 
ναζιστικό ολοκληρωτισμό. Στη Γαλλία, ο Robert Schuman έδωσε μια προοπτική μετά 
τις καταστροφικές επιπτώσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, να προωθηθεί ο 
ανθρωπισμός και η κοινωνική δικαιοσύνη, το πολιτικό πρόγραμμα της Γαλλικής 
χριστιανικής Δημοκρατίας, που επέτρεψε νίκες μεταπολεμικά, εκτός από ορισμένες 
αριστερές αντιλήψεις, όπως αξιοπρεπής διαβίωση κλπ, προάσπιση του πολιτισμού και 
της παιδείας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε ότι η επιτυχία της 
χριστιανικής δημοκρατίας στην Ευρώπη έχει τεθεί με όρους, κατά τους οποίους δεν 
μπορεί να έχει συγκεκριμένη οργανωτική βάση χωρίς να έχει μια άμεση εξάρτηση 
από έναν μηχανισμό. Εδράζεται, λοιπόν, σε ορισμένες θεμελιώδεις χριστιανικές 
αξίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, η χριστιανική δημοκρατία στα πρόσωπα των ηγετών 
γίνεται μια θεμελιώδης κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως και της 
επιτυχούς πραγμάτωσης. Η απόσπαση από τις βασικές χριστιανικές, δημοκρατικές 
αξίες οδηγεί σε καταστροφική χρεοκοπία. Αυτό είναι το μάθημα της Ιστορίας. Σας 
ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κύριε Καθηγητά για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία 
σας. Τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την παρουσίαση εισήγησης στον 
πρώην Γερουσιαστή από την Πολιτεία του Rhode Island τον κύριο Λεωνίδα Ραπτάκη, 
ο οποίος θα μιλήσει επί του βασικού θέματος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε 
Ραπτάκη.  
Λ. ΡΑΠΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Popov. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
Συνάδελφοι Βουλευτές, Κυρίες και κύριοι,  
Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για τη 19η Γενική Συνέλευση της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  
Από της ιδρύσεώς της, η Δ.Σ.Ο. εργάζεται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν τα Ευρωπαϊκά έθνη και οι χώρες όλου του κόσμου. 
Συνερχόμενοι στη βάση της κοινής Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης, μπορούμε 
να αναπτύξουμε προσεγγίσεις προς τα θέματα αυτά βάσει των κοινών Ορθόδοξων 
παραδόσεων και δομών μας. 
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Ποτέ στο παρελθόν η ανάγκη αυτή δεν ήταν μεγαλύτερη από σήμερα και το θέμα 
αυτής της Συνέλευσης δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. 
Όσοι από εμάς έχουν την τύχη να ζουν σε δημοκρατίες, συνήθως προσεγγίζουν τις 
εκλογές αδιάφορα και επιδερμικά. Σπανίως οι εκλογές προσλαμβάνουν τη 
σπουδαιότητα γεγονότος ζωής ή θανάτου. Σπανίως τις βλέπουμε ως ιστορικούς 
υδροκρίτες, που θα έχουν ουσιώδη ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντός μας. 
Οι πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα προαγγέλλονταν ως η σημαντικότερη 
ψηφοφορία στην ιστορία του έθνους. Διασαλπίζονταν ως οι εκλογές που θα 
καθόριζαν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. 
Γεγονός είναι ότι, είτε είναι εδώ στην Ελλάδα είτε αλλού, οι εκλογές είναι ουσιώδους 
σημασίας. Είναι έκφραση της δημόσιας βούλησης. Ενίοτε απειλούν αυτούς που είναι 
στην εξουσία. Κάποιες φορές παράγουν αποτελέσματα, τα οποία δεν ταιριάζουν σε 
αυτά που επεδίωκαν οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης και οι λήπτες των 
αποφάσεων. Και μερικές φορές, δεν αποφέρουν μία ξεκάθαρη κατεύθυνση και έναν 
προφανή δρόμο προς τα εμπρός.  
Οι εκλογές, όπως και η ίδια η δημοκρατία, ενίοτε ενδέχεται να μην είναι και πολύ 
καθαρές. Εμείς, όμως, που συγκεντρωνόμαστε εδώ σε αυτήν τη συνέλευση, πρέπει να 
ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατική διεργασία και θα 
ενθαρρύνουμε όλα τα έθνη να προχωρήσουν μπροστά, κατά τρόπο ο οποίος θα 
προάγει την ελεύθερη και ανοιχτή έκφραση της δημόσιας βούλησης. 
Είναι γεγονός ότι το πώς βλέπουν τις Ελληνικές εκλογές οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 
πώς τις βλέπει η Γερμανία, το πώς τις βλέπουν οι ‘αυθεντίες’ των ΜΜΕ, θα 
δημιουργήσει σημαντική συζήτηση και τίτλους στις ειδήσεις και τον τύπο αλλά 
τελικά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τις βλέπουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι. 
Η Αμερική θέλει σταθερότητα. Και στην παγκόσμια οικονομία, σταθερότητα 
σημαίνει έθνη στα οποία οι κυβερνήσεις ακολουθούν τη σωστή πορεία, οι οικονομίες 
είναι ισχυρές και οι άνθρωποι αισθάνονται σιγουριά και αγοράζουν καταναλωτικά 
αγαθά.  
Η Αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, τα 
ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά – στη δική μου πολιτεία του Rhode Island το ποσοστό 
ανεργίας είναι 11%, το οποίο μερικά χρόνια πριν θα ήταν αδιανόητο.  
Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ευμετάβλητη. Τις τελευταίες εβδομάδες ήταν σε 
πτωτική πορεία και η τάση είναι να μειωθεί περαιτέρω εν όψει των ανησυχιών για 
την Ευρωπαϊκή οικονομία και τη σταθερότητα των κρατών της Ε.Ε. Η λέξη που 
εντυπωσιάζει σήμερα είναι η «λιτότητα» και κάθε φορά που υπάρχει κάποια ένδειξη 
από χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία ή η Ιταλία ότι ο κόσμος θα αντισταθεί στα 
μέτρα λιτότητας που απαιτεί η Ε.Ε., η χρηματιστηριακή αγορά αντιδρά αρνητικά και 
επηρεάζεται η Αμερικανική οικονομία. 
Με άλλα λόγια, κάθε φορά που έχει λόξυγκα η Ελλάδα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι 
τρέχουν να της δώσουν αντι-όξινο Alka-Seltzer ή ένα καλό δραστικό ποτό.  
Και στη δυναμική αυτή προστίθεται το γεγονός ότι είναι έτος εκλογών στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, επομένως εντείνεται η τάση προώθησης της σταθερότητας. Δεν είναι 
εποχή που μπορεί να περιμένει κανείς από την Αμερικανική κυβέρνηση να 
υποστηρίξει νέες ιδέες ή νέες προσεγγίσεις σε άλλες χώρες. 
Όσο τα μάτια του κόσμου ήταν στραμμένα στις εκλογές στη Ελλάδα, γίνονταν 
εκλογές και στην Αίγυπτο. Οι εκλογές αυτές απογοήτευσαν πολλούς, διότι η έκβασή 
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τους φάνηκε να αναιρεί τα αποτελέσματα της «Αραβικής Άνοιξης», των εξεγέρσεων 
που έλαβαν χώρα πέρυσι από την Τυνησία ως τη Λιβύη και την Αίγυπτο. 
Παρά την ανατροπή του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο και τις ημέρες διαδηλώσεων που 
κατέβασαν τους Αιγυπτίους στους δρόμους και φάνηκε να προσφέρουν τη 
δυνατότητα μιας νέας άνθισης της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα, οι εκλογές εκεί 
έδωσαν την εντύπωση μιας δεύτερης σκέψης… μιας ανούσιας άσκησης. 
Το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου είχε απορρίψει τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων κοινοβουλευτικών εκλογών και είχε παραδώσει την εξουσία στο 
στρατό, παρά τις υποσχέσεις ότι ως την 1η Ιουλίου θα είχε τοποθετηθεί νέος 
Πρόεδρος. Η διεξαγωγή Προεδρικών εκλογών, χωρίς να υπάρχει Σύνταγμα και 
Κοινοβούλιο, δεν ισοδυναμούσε με υπόσχεση για αλλαγή. Έμοιαζε με μία ωμή 
άσκηση – εκλογές για την ανάδειξη ενός Προέδρου, ο οποίος δεν θα είχε καμία 
εξουσία σε σύγκριση με τους στρατιωτικούς ηγέτες, που είχαν τη δυνατότητα να 
συλλαμβάνουν πολίτες ακόμα και για αδικήματα τόσο ασήμαντα, όπως π.χ. για 
παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Ως αποτέλεσμα των εκλογών, φαινόταν να κερδίζει ο υποψήφιος της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας αλλά ο στρατός της Αιγύπτου δήλωσε ότι εκείνος θα 
αποφασίσει το αποτέλεσμα των εκλογών και θα δώσει την Προεδρία στο δικό της 
υποψήφιο, συνεχιστή του καθεστώτος του Μουμπάρακ, το οποίο τελικά δεν συνέβη. 
Αυτό ξανακατέβασε τους ανθρώπους στους δρόμους για διαδηλώσεις. Γεμίζουν την 
Πλατεία Ταχίρ απαιτώντας να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα των εκλογών, ακόμα 
και αν αυτό θα σήμαινε ίσως την εγκατάσταση ενός καθεστώτος εχθρικού προς την 
Αμερική και τα συμφέροντά της.   
Ούτε και η εναλλακτική επιλογή, όμως, είναι καλύτερη για την Αμερική. Αν αφεθεί ο 
στρατός να αποφασίσει το αποτέλεσμα των εκλογών και ουσιαστικά να γυρίσει το 
χρόνο πίσω στην εποχή του Μουμπάρακ, η Αίγυπτος θα οδηγηθεί σε ακόμα 
εντονότερες διαμαρτυρίες και μεγαλύτερη αστάθεια. Ο λαός αντιστέκεται ήρεμα 
στους στρατιωτικούς ηγέτες, δείχνοντάς τους ότι πρέπει να σεβαστούν το νόμιμο 
αποτέλεσμα των εκλογών.   
Αυτό μας θυμίζει, κυρίες και κύριοι, ότι για να είναι αποτελεσματική η δημοκρατία, 
πρέπει να επενδύσουμε τις εκλογές μας με νόημα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι 
θεσμοί μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών μας και πρέπει να 
προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους μας, να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Αυτό, ίσως, να μην αποφέρει πάντοτε τα αποτελέσματα που επιθυμούν οι ελίτ μέσα 
στις χώρες μας ή στους διαδρόμους τα εξουσίας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αλλά θα το ξαναπώ: η δημοκρατία δεν είναι εύκολη. Μας αναγκάζει να 
ακούμε και να ανταποκρινόμαστε στους πολίτες, τους οποίους υπηρετούμε. Μας 
υποχρεώνει να είμαστε δημιουργικοί και να βρίσκουμε τρόπους να ξεπερνάμε τα 
προβλήματα, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι οι ευκολότεροι ή οι ταχύτεροι τρόποι 
αντιμετώπισής τους. Μας αναγκάζει να εξισορροπούμε αντικρουόμενα συμφέροντα 
και αντίθετες φωνές.  
Και κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, καθώς συζητάμε τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τόσο πολλές από τις χώρες μας, ας έχουμε πρώτα απ’ όλα στο μυαλό 
μας ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και να δώσουμε στο λαό 
το δικαίωμα, όχι μόνο να ακούγεται η φωνή του στην κάλπη, αλλά και να 
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διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται εξ ονόματός του. Αυτός 
είναι ο καλύτερος τρόπος για την προαγωγή της σταθερότητας και την οικοδόμηση 
επιτυχών κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Και επιτρέψτε 
μου τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαήλ Σπουρδαλάκη, Καθηγητή του 
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα ομιλήσει 
επί του θέματος «Οικονομική κρίση και συρρίκνωση της δημοκρατίας. Προκλήσεις και 
προοπτικές». Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.  
Μ. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ διπλά για 
την πρόσκληση. Πρώτα απ’ όλα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να συμβάλω κι εγώ στο 
γενικότερο προβληματισμό σας αλλά, κυρίως, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να μάθω 
και να συμμετέχω στο δικό σας προβληματισμό, εμπλουτίζοντας, ελπίζω – ήδη έχει 
γίνει αυτό – και τη δική μου προβληματική για τις θεματικές οι οποίες μας 
απασχολούν. 
Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. το 2009 κατέληγε στα εξής: «…Οι 
οικονομικές πολιτικές των χωρών σχεδιάζονται, επιβάλλονται και υλοποιούνται από 
εξωθεσμικά κέντρα της οικονομίας και της παραοικονομίας…  Είναι αναγκαίο 
σήμερα, ίσως όσο ποτέ, και αποκτά ιδιαίτερη αξία στην εποχή μας, να 
επαναβεβαιώνουμε το ρόλο του κράτους, οριοθετώντας τον, με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την υποχρέωσή του να διασφαλίσει την ανθρώπινη ελευθερία, σε 
σχέση με τις βλέψεις ομάδων και συμφερόντων που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν 
τον άνθρωπο…» 
Σε αυτή τη λογική, πιστεύω ότι λίγοι είναι εκείνοι που σήμερα θα διαφωνούσαν ότι η 
σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.  Οι 
προκλήσεις όμως αυτές, που έχουν οδηγήσει σε υπονόμευση όχι μόνο την τυπική 
αλλά και την ουσιαστική διάσταση των δημοκρατικών θεσμών, παρόλο που 
βιώνονται με δραματικό τρόπο, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, τα 
τελευταία χρόνια – τα χρόνια της «παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» - 
χρονολογούνται πολύ πριν την κρίση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 και που 
αγκάλιασε με διαφορετικό τρόπο και ένταση ολόκληρο τον πλανήτη.  Με άλλα λόγια 
η πολιτική κρίση, η κρίση που εκδηλώνεται και ως συρρίκνωση της δημοκρατίας, 
προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, για την οποία κυρίως μιλάμε σήμερα.  Αυτό θα 
είναι το πρώτο μέρος των όσων έχω να σας εισηγηθώ σήμερα.  
Στο δεύτερο μέρος θα ήθελα να δείξω το πώς η οικονομική κρίση και, κυρίως, οι 
επιλογές αντιμετώπισής της, βάθυναν την σοβούσα κρίση δημοκρατίας, καθώς έχει 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολιτικών, διοικητικών και θεσμικών αλλαγών 
οδηγώντας δυστυχώς σε «ολοκληρωτικές» ατραπούς, όπως άλλωστε έδειξε με πολύ 
μεγάλη επιτυχία και ο συνάδελφος κύριος Alexeev λίγο πριν. 
Το τρίτο μέρος όσων έχω να σας εισηγηθώ, αποτελεί μια κριτική αναφορά στους 
σημαντικούς θεσμικούς μετασχηματισμούς που αφορούν πολιτικά κόμματα, 
κομματικά συστήματα και τον ρόλο τους στους συνεπαγόμενους μετασχηματισμούς 
των σχέσεων κράτους – κοινωνίας. 
Και τέταρτο, και τελευταίο, θα προσπαθήσω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας 
για πρωτοβουλίες που τα κοινοβούλια, και κυρίως τα ενεργά και προβληματιζόμενα 
μέλη τους, μπορούν να πάρουν για την ανάσχεση της δημοκρατικής συρρίκνωσης. 
Σκέψεις, δηλαδή, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη συγκυρία της 
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παγκόσμια κρίσης.  Με άλλα λόγια, κάποιες προτάσεις για μια στρατηγική 
δημοκρατικής διεξόδου, όπου τα κοινοβούλια μπορεί να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Για να δούμε τα χαρακτηριστικά της οικονομίας πριν την πρόσφατη οικονομική 
κρίση. 
1.  Η ένταση της οικονομικής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης σε παγκόσμια κλίμακα, 
αυτής της διαδικασίας που μάθαμε να ονομάζουμε «παγκοσμιοποίηση» τα τελευταία 
χρόνια, έχει οδηγήσει σε εξελίξεις που θα μπορούσαμε, κατ’ αναλογία με τον 
«καθολικό/ολικό πόλεμο» του Κλαούσεβιτς), όπου ο πόλεμος, όπως ξέρετε, εμπλέκει 
το σύνολο των κοινωνικών υποκειμένων και όχι μόνο τους εμπόλεμους στρατούς, να 
τις περιγράψουμε ως «καθολικό/ολικό καπιταλισμό», όπως άλλωστε κάνει και η 
βιβλιογραφία (C. Leys). 
Αυτό το νέο οικονομικό σύστημα αναπτύσσεται σε παγκόσμια κλίμακα στη βάση της 
λογικής και των πολιτικών της λεγόμενης «ανταγωνιστικής λιτότητας» (competitive 
austerity), καθώς και της συσσώρευσης δια της αποστερήσεως (accumulation by 
dispossession) (D. Harvey).   
Ας δούμε εντελώς επιγραμματικά τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος: 
α) Τα πάντα πλέον μπορούν να γίνουν πεδία κερδοφορίας των επιχειρήσεων, 
περιλαμβανομένων και των μέχρι τώρα πεδίων που αποτελούσαν αποκλειστικότητα 
του δημοσίου, των κυβερνήσεων ή του κράτους. 
β)  Οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται στο όνομα της αποτελεσματικότητας και 
έχουν ένα σταθερό αγοραίο προσανατολισμό και λογική, ενώ δεν στοχεύουν ή, ακόμη 
καλύτερα, δεν νομιμοποιούνται στη βάση ενός οράματος για μια καλύτερη κοινωνία. 
γ) Φαίνεται να εγκαταλείπεται η αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στις αναγκαιότητες 
της συσσώρευσης και της επιχειρηματικής δράσης από τη μια και της κοινωνικής 
ευημερίας και συνοχής από την άλλη, κάτι που στο παρελθόν εξασφαλίζονταν μέσα 
από σειρά πολιτικών και διοικητικών πρωτοβουλιών και συμβιβασμών. Ένα πρότυπο 
που ήθελε την πολιτική εξουσία, όπως αυτή ορίζονταν και ελέγχονταν από την λαϊκή 
κυριαρχία σε σχετική αυτονομία απέναντι στα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα.  
Με τα λόγια του W. Streeck: «Στον Δημοκρατικό καπιταλισμό ως πολιτική οικονομία 
οι κυβερνήσεις σέβονταν πάντα δύο αρχές: α) τις δυνάμεις της αγοράς και την οριακή 
(με την έννοια της οικονομίας) παραγωγικότητα και β) τις συλλογικές δημοκρατικές 
επιλογές». 
δ) Τέταρτο χαρακτηριστικό αυτού του νέου κόσμου, που προηγήθηκε –
επαναλαμβάνω- αυτής της κρίσης: Ακυρώνονται οι «δυσλειτουργίες» που 
προκαλούνται στους φυσικούς νόμους των ορθολογικών σύγχρονων οικονομικών 
αρχών από την επιβίωση εκείνου που ο αείμνηστος E.P. Thomson χαρακτήρισε ως 
«ηθική οικονομία».  Ακυρώνονται οι αρχές της ηθικής οικονομίας που έβαζαν ένα 
φρένο στις αχαλίνωτες δυνάμεις της αγοράς. Τα οικονομικά και ο ορθολογισμός τους 
αναπτύσσονται ως «η  πλέον και η μόνη αποτελεσματική εκκοσμικευμένη θεολογία». 
(E. Hobsbawm, Age of Extremes). 
ε) Θεμελιώδης σταθερά και πρωτεύουσας σημασίας για τον προσανατολισμό των 
δημόσιων / κρατικών πολιτικών αυτού του οικονομικού συστήματος είναι η 
ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινωνικών προγραμμάτων.   
στ)  Η ελεύθερη και η χωρίς περιορισμούς και ελέγχους λειτουργία της αγοράς 
αναδεικνύεται σε υπέρτατη αξία, που υπονομεύει όχι μόνο την εθνική κυριαρχία αλλά 
και τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. 
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η)  Συστηματική πολιτική και κυρίως θεσμική υπονόμευση, εξουδετέρωση και εν 
τέλει περιθωριοποίηση συλλογικής διευθέτησης κοινωνικών συμφερόντων και, 
κυρίως, εκείνων που αφορούν την εργασία αλλά και των γενικότερων κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Διαδικασία και τάση που δεν αφήνει ανέπαφα ακόμη και τα πολιτικά 
δικαιώματα.  
Τέλος, θ) το σύστημα αυτό φαίνεται να επιδιώκει και να προωθεί την «καθολική 
εξατομίκευση», όπου η κοινωνία δεν έχει συλλογικές ανάγκες ή καθολικές 
οικουμενικές αξίες. Αρχή εδώ παραμένει η περίφημη αποστροφή της M. Thatcher 
«δεν υπάρχει κάτι σαν κοινωνία, μόνο άτομα και οι οικογένειές τους». 
Τα παραπάνω ακολουθούνται από ένα λόγο αλλά και πρωτοβουλίες, που οδηγούν σε 
εκείνο που έχει αποκληθεί «νέος συνταγματισμός». Πρόκειται για την διατύπωση 
κανόνων δικαίου αυξημένης ισχύος, που στοχεύουν στην παγίωση και θεσμοθέτηση 
των παραπάνω τάσεων και χαρακτηριστικών. Αυτές οι πρωτοβουλίες συνοδεύονται 
από πρακτικές «εξαίρεσης», που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, οι οποίες όμως 
νομιμοποιούνται στο πλαίσιο της επίκλησης κινδύνων που απειλούν συνήθως 
φαντασιακές ταυτότητες και ταυτίσεις ή ηθικές αξίες ενός συνήθως προ-νεωτερικού 
κόσμου («έθνος», εθνότητα, ανδρισμός, παραδόσεις, κοινωνική ευταξία, κλπ).  
Ένα τέτοιο σύστημα υπονομεύει την πολιτική ως διευθέτηση στο πολιτικό, θεσμικό 
και διοικητικό επίπεδο των κοινωνικών ανισοτήτων, των κοινωνικών συμφερόντων, 
κοινωνικών αιτημάτων, επιδιώξεων και οραμάτων. Οδηγεί τους πολιτικούς θεσμούς 
πολιτικής εκπροσώπησης (δηλ. τα κόμματα, κομματικά συστήματα) αλλά και τους 
θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης (συνδικάτα, κινήματα, ΜΚΟ κ.α.) μακριά από 
την κοινωνία. Προσανατολίζει τον πολιτικό ανταγωνισμό αποκλειστικά στη 
διαχείριση των εκάστοτε κρατικών προταγμάτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους 
τεχνοκράτες σε ύψιστους κριτές, σχεδόν του συνόλου των πολιτικών αποφάσεων. 
Τεχνικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι ευέλικτοι, κοσμοπολίτες, με πρωτόγνωρη 
αυτοπεποίθηση συγκροτούν μια νέα «εξεγερμένη ελίτ», που εντελώς αυτονομημένοι 
από κοινωνικές αναφορές, δεσμεύσεις και πολιτικές αξίες εγκαταλείπουν την ιδέα της 
δημοκρατίας για όλους (όπως έλεγε πριν από μερικά χρόνια ο Christopher Lash) και 
ακυρώνουν την ίδια στιγμή την όποια κοινωνική οπτική για τα κοινά ως παρωχημένη 
ιδέα. Επιθυμία και επιδίωξη αυτών των τεχνοκρατικών ελίτ είναι ένα 
ομογενοποιημένο πολιτικό υποκείμενο / εργαλείο, ένα ομογενοποιημένο πολιτικό 
κόμμα. Ένα κόμμα του κράτους, ένα κόμμα που με τα υπόλοιπα κόμματα του 
πολιτικού ανταγωνισμού, που μοιράζονται την ίδια πρακτική, συγκροτούν εκείνο που 
η βιβλιογραφία αποκαλεί κομματικό καρτέλ ή κόμμα του κράτους και των αγορών. 
Ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο παραμερίζει διαδικασίες και θεσμούς πολιτικής και 
κοινωνικής εκπροσώπησης, υποβαθμίζει τους πολίτες σε πελάτες και υπονομεύει τις 
αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και τις βασικές αξίες ισότητας, οι οποίες 
αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας.  Δημοκρατία 
χωρίς κοινωνία και αρχές στοιχειώδους ισότητας δεν μπορεί να υπάρξει.   
Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις, που είναι ήδη αισθητές σε πολλές κοινοβουλευτικές 
δημοκρατίες, έχουν σημαντικές συνέπειες για την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία 
της δημοκρατίας. Οι εξαιρετικά χαμηλοί δείκτες εμπιστοσύνης σε θεμελιώδεις 
θεσμούς της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, η αποπολιτικοποίηση, η 
αποστράτευση, ο κυνισμός, η απάθεια και, τέλος, η βαθειά κρίση νομιμοποίησης 
δείχνουν πως το δημοκρατικό πολίτευμα δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί με τους 
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όρους και τους θεσμούς ακόμη και του πρόσφατου παρελθόντος, καθώς οδηγείται 
μέσα από μικρότερες ή μεγαλύτερες ανατροπές σε ακύρωση των δεδομένων / 
κεκτημένων πολιτικών διευθετήσεων. 
2.  Για να δούμε πώς η οικονομική κρίση και οι επιλογές που έχουν γίνει, βαθαίνουν 
αυτές τις αντιφάσεις που προϋπήρχαν της κρίσης. Η οικονομική κρίση και, κυρίως, οι 
πολιτικές που έχουν επιλεγεί για την «αντιμετώπισή» της δεν εμπεδώνουν μόνο την 
λιτότητα και μονιμοποιούν την ύφεση αλλά σε συνδυασμό με ό,τι είχε προηγηθεί 
υπονομεύουν περαιτέρω, όπως είπαμε, και την πολιτική και την δημοκρατία. 
Μάλιστα, στο βαθμό που πλέον γίνεται ολοένα και σαφέστερο ότι η κοινωνική 
ένταξη και κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί με συναίνεση που στηρίζεται 
σε πολιτικές με κοινωνικό περιεχόμενο και απεύθυνση – δηλ. σε εκείνες που 
ανταποκρίνονται στο ολοένα οξυνόμενο «κοινωνικό ζήτημα» – το υπονομευμένο 
πολιτικά και δημοκρατικά πολίτευμα καταφεύγει τόσο σε ιδεολογικό έλεγχο και 
αποκλεισμό ή ακόμη στην ωμή βίαιη καταστολή. 
Στο χώρο της διανόησης, η διάκριση και κατά συνέπεια οι αποκλεισμοί δεν γίνονται 
ανάμεσα στους πατριώτες / εθνικόφρονες και κομμουνιστές και συνοδοιπόρους αλλά 
ανάμεσα σε όσους διανοούμενους επιμένουν να εκκινούν και να υπηρετούν αξίες και 
αρχές [“value oriented intellectuals”] και σε όσους εξυπηρετούν ή και υπηρετούν την 
αποτελεσματικότητα των «δεδομένων» κρατικών πολιτικών [“policy oriented 
intellectuals”] (M. Grozier, S. Huntigton, Compayashi, The crisis of democracy). 
Ενώ φαίνεται ότι τα παραπάνω παρουσιάζονται και «δικαιολογούνται» ως 
περιστασιακή και συγκυριακή αναγκαιότητα, εντέλει συγκροτούν μια σταθερή 
δυναμική που τείνει να μονιμοποιήσει την «κατάσταση εξαίρεσης». Πρόκειται για 
μια δυναμική, που συχνά θυμίζει ένα κλίμα όμοιο με την «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης». Μια δυναμική που τείνει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά.  Μια δυναμική 
που φαίνεται να δοκιμάζει εμπράκτως τα όρια της συμβίωσης των εκτός ελέγχου 
αγορών με τη δημοκρατία, όπως τόνισαν και άλλοι ομιλητές. Με τα λόγια και πάλι 
του W. Streek, «η παρούσα κρίση μπορεί μόνο πλήρως να κατανοηθεί από την οπτική 
του συνεχούς και εγγενώς συγκρουσιακού μετασχηματισμού, του κοινωνικού 
μετασχηματισμού που αποκαλούμε δημοκρατικό καπιταλισμό». Δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που πλέον διαβλέπουν ότι ο λεγόμενος «καθολικός / ολικός καπιταλισμός» 
μετασχηματίζεται σε «ολοκληρωτική δημοκρατία». 
3. Για να δούμε λοιπόν τους θεσμικούς μετασχηματισμούς αυτής της δυναμικής. Η 
δυναμική αυτή συνοδεύεται από την εγκατάσταση των πολιτικών κομμάτων πλήρως 
εντός του κράτους, όπου δημιουργούν ένα είδος καρτέλ (Katz & Mair) και 
αναδεικνύονται ως απαραίτητοι θεσμοί για την αναπαραγωγή όλων των πεδίων / 
διαστάσεων του κράτους. Έτσι, τα πολιτικά κόμματα είναι απολύτως απαραίτητα για 
την α) πολιτειακή συγκρότηση β) για την οργάνωση της πολιτικής σκηνής, εκεί που 
συντελείται και διευθετείται πολιτικά η κοινωνική αντιπαράθεση και γ) για την 
διαμόρφωση και υλοποίηση των κρατικών / δημόσιων πολιτικών.  
Με την σειρά της, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί κενά πολιτικής εκπροσώπησης και 
συχνά οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε κρίση εκπροσώπησης. Και τούτο γιατί η 
σταδιακή απομάκρυνση των κομμάτων από την κοινωνία και ο προσανατολισμός του 
ανταγωνισμού και της στρατηγικής τους στην διαχείριση του κράτους δεν τα έχει 
μόνο μετασχηματίσει πλήρως σε κόμματα «καρτέλ» / κόμματα του κράτους αλλά και 
έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό και στον μετασχηματισμό του κράτους, 
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μετασχηματισμό που επιγραμματικά θα περιγράφαμε ως κίνηση από την «Κυβέρνηση 
στην διακυβέρνηση». Γνωρίζουμε πολλοί ότι έχει εξαφανιστεί από το λεξιλόγιό μας η 
λέξη «Κυβέρνηση» (Government) και πια χρησιμοποιούμε τη λέξη “Governance”, 
και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο. Έτσι, η κυβέρνηση από την λειτουργία του 
κυβερνάν μέσα από κεντρικά διευθυνόμενες ιεραρχίες ή και από την διευθέτηση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανταγωνισμών μετατοπίζεται σε νέες σχέσεις ανάμεσα 
στη πολιτική εξουσία και τις κυβερνητικές πρακτικές εκτός κράτους. 
Μετασχηματίζεται δηλ. η κυβέρνηση σε διακυβέρνηση και γίνεται μια δομή, ένα 
πρότυπο και σύστημα διαδικασιών λήψης και υλοποίησης αποφάσεων που στηρίζεται 
στη διάδραση πολιτικών και μη φορέων, όπου το κράτος θεωρείται μόνο ένας από 
αυτούς. 
Η πολιτική, όπως οργανώνεται στο πλαίσιο της διακυβέρνησης, σημαίνει ανταλλαγές 
και σχέσεις ανάμεσα σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις. Η 
πολιτική κρατικοποιείται και, φυσικά, η δημοκρατία πάει περίπατο. 
Παράλληλα, η εξουσία διαρρέει και το κράτος αποκενώνεται: α) Προς τα πάνω (δηλ. 
προς υπερεθνικούς οργανισμούς και συσσωματώσεις), β) Προς τα κάτω (δηλ. προς 
τις τοπικές κοινωνίες κτλ) και γ) Προς τα έξω δηλ. προς την αγορά και τη λεγόμενη 
«κοινωνία των πολιτών» (ΣΔΙΤ, ΜΚΟ κ.α.). 
Όλα αυτά είναι ο λόγος που η κρίση νομιμοποίησης και η κρίση δημοκρατίας ήταν 
μαζί μας πολύ πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αποτελούν 
τις κύριες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η δημοκρατία σήμερα. Οι εξελίξεις αυτές 
συνεπάγονται την υπονόμευση του φιλελεύθερου, του δημοκρατικού και του 
κοινωνικού κεκτημένου των σύγχρονων δημοκρατιών.  
Πρόκειται για ένα σύστημα που αντιμετωπίζει πρωτόγνωρη δυσκολία διασφάλισης 
συναίνεσης. Αφού η συναίνεση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλέον μέσα από την 
αποτελεσματικότητα, δηλαδή μέσα από την θετική ανταπόκριση στο κοινωνικό 
ζήτημα ούτε μέσα από τις διαδικασίες, δηλαδή μέσα από την επέκταση των 
ουσιαστικών πρωτοβουλιών διαβούλευσης. Άρα, η μόνη επιλογή για την εξασφάλιση 
της πολυπόθητης συναίνεσης εξασφαλίζεται πλέον και κυρίως μέσα από την 
εργαλειακή χρήση των ΜΜΕ, καθώς και με τη σκλήρυνση των κατασταλτικών 
πρακτικών του κράτους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
διεκδικήσεων. 
Επιπλέον, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία όπως αυτές εντείνονται και 
παγιώνονται είναι: η επέκταση και παγιοποίηση της πολιτικής αποχής, της πολιτικής 
απάθειας αλλά και του πολιτικού κυνισμού, ένας έντονος αντικομματισμός, 
«κανονικοποίηση» της άκρας δεξιάς, που ευθέως αμφισβητεί τον κοινοβουλευτισμό, 
αστάθεια των κομματικών συστημάτων, ανεξέλεγκτη, χωρίς λογοδοσία, αυτονόμηση 
της εκτελεστικής εξουσίας, συχνή παραβίαση βασικών κανόνων κράτους δικαίου 
ακόμη και εκείνων που έχουν συνταγματική ισχύ, καθώς και η όχι σπάνια λειτουργία 
του πολιτεύματος υπό όρους «εκτάκτου ανάγκης» ή ως χρονίζουσα «κατάσταση 
εξαίρεσης». 
Τέλος, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα πλαίσιο ιδιαίτερα αρνητικό, που αποτελεί 
μια επιπλέον πρόκληση για τους κοινοβουλευτικούς άνδρες και γυναίκες που 
εκφράζουν ή ακόμη και εκκινούν από ένα ιδιαίτερο αξιακό πλαίσιο, όπως είναι εκείνο 
της Ορθοδοξίας. Θεωρώ ότι οι παραπάνω προκλήσεις ορθώνουν ένα μεγάλο εμπόδιο 
για τον επηρεασμό πολιτικών επιλογών από τις αξίες της ορθοδοξίας, που 
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εμπνέονται, όπως γνωρίζουμε,  από την αγάπη, την αλληλεγγύη, την συμπόνια, την 
ανοχή στη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα και την κοινωνική ευαισθησία.  
4. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω, όπως υποσχέθηκα, με κάποιες σκέψεις για 
πρωτοβουλίες που τα κοινοβούλια και, κυρίως, τα ενεργά και προβληματιζόμενα 
μέλη τους μπορούν να πάρουν για την ανάσχεση της δημοκρατικής συρρίκνωσης και, 
γενικά, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην συγκυρία της παγκόσμιας 
κρίσης. Κάποιες σκέψεις για μια στρατηγική δημοκρατικής διεξόδου, όπου τα 
κοινοβούλια μπορεί να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Προτάσεις που μπορούν να είναι 
αποτελεσματικές, πάντα με γνώμονα την αντιμετώπιση της κρίσης εκπροσώπησης, 
ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στο κοινωνικό ζήτημα. Επιγραμματικά: 
- Θα πρέπει να αποφεύγεται η εύκολη γενίκευση, που χαρακτηρίζει τις κοινωνικές 
διεκδικήσεις ως λαϊκιστικές. Αυτό το συχνό σφάλμα παραβλέπει ότι πίσω ακόμη και 
από ακραίες, ενίοτε, κοινωνικές αντιδράσεις κρύβονται αυθεντικά λαϊκά αιτήματα. Ο 
εξ ορισμού «αντι-λαϊκισμός» του κοινοβουλευτικού κόσμου συμβάλλει στην 
περαιτέρω απομάκρυνση του ‘ναού της δημοκρατίας’, του Κοινοβουλίου, από την 
κοινωνία και την δυναμική της. 
- Επίσης, θα πρέπει να προκρίνεται πάντα ένας πολιτικός λόγος που δεν 
αντιλαμβάνεται την δημοκρατία, όπως επίσης παρατήρησε ο συνάδελφός μου κύριος 
Alexeev λίγο πριν, απλώς ως ένα πολίτευμα που στηρίζεται στην τυπική και παθητική 
παρακολούθηση τυπικών διαδικασιών. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο διαδικασία. 
Παρόλο που αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί, η αφήγηση και ο λόγος 
ιδιαίτερα των αιρετών ορθόδοξης προέλευσης και κουλτούρας, θα πρέπει να δείχνει 
ότι η δημοκρατία εκτός από διαδικασία για την ανάδειξη κυβερνήσεων –απολύτως 
αυτονόητο- αποτελεί και συλλογική προσπάθεια για την αναζήτηση και ενός 
ανωτέρου επιπέδου πολιτικής κοινωνίας, πολιτικής διευθέτησης, που προάγει ένα 
ανώτερο, καλύτερο σύστημα αξιών από το υπάρχον.  
- Επίσης, θα πρέπει να εισαχθούν διαδικασίες ενδυνάμωσης του κοινοβουλίου: είτε 
με την επέκταση των νομοθετικών πρωτοβουλιών από την αντιπολίτευση, είτε με την 
αποφυγή νομιμοποίησης μέσω αποκλειστικά ενός «κοινωνικά ουδέτερου» και αξιακά 
αποστασιοποιημένου τεχνοκρατικού λόγου. Ένας τρόπος ανανέωσης της λειτουργίας 
του κοινοβουλίου είναι με την εξασφάλιση της συμμετοχής μαζικών κοινωνικών 
φορέων τόσο στο νομοθετικό όσο και στον ελεγκτικό του ρόλο και λειτουργία. 
- Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνει σεβαστό το «πόθεν έσχες» των 
Βουλευτών, καθώς και των κανόνων που ρυθμίζουν την χρηματοδότηση των 
κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων καθώς των κομμάτων τους. Η οικονομική 
διαφάνεια των δημοκρατικών θεσμών στηρίζει τη δημοκρατία, καθώς συμβάλλει 
τόσο στην αποφυγή λαϊκιστικών αντιδράσεων, όσο και στον έλεγχό της από μεγάλα 
συμφέροντα της αγοράς. 
Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στην 
συγκυρία παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, την έχουν μουδιάσει. Στο χέρι μας, όμως, 
είναι να την ξεμουδιάσουμε, ώστε να μας δώσει την δυνατότητα να προβάλουμε και 
να υλοποιήσουμε το ιδιαίτερα ανθρωπιστικό πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσής μας, 
που θα ξαναφέρει την κοινωνία στο επίκεντρο της πολιτικής. Σας ευχαριστώ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Θεωρώ ότι 
πράγματι ακούσαμε μια πολύ σύγχρονη και οξυδερκή προσέγγιση των προβλημάτων 
της δημοκρατίας. Και για μας τους Κοινοβουλευτικούς έχει μεγάλη σημασία, πώς θα 
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εξελιχθούν οι κρατικές δομές των χωρών μας. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, 
πριν το διάλειμμα, να ακούσουμε ακόμα μια εισήγηση, εκ μέρους του αγαπητού 
φίλου Κοινοβουλευτικού από την Ελλάδα κυρίου Αναστασίου Νεράντζη. Παρακαλώ, 
κύριε Νεράντζη, έχετε το λόγο.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι, 
Θα μου επιτρέψετε στην ούτως ή άλλως σύντομη παρέμβασή μου να αναφερθώ στο 
θέμα σε συσχετισμό με την Ελληνική περιπέτεια. Διότι, όπως ξέρετε, η Ελλάδα 
περνάει μία περιπέτεια η οποία ακουμπάει σε όλο το μήκος και το πλάτος στο θέμα 
που σήμερα εξετάζουμε εδώ, και έχουν αναπτυχθεί ενδιαφέρουσες απόψεις.  
Το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης δεν είναι νέο. Έχει απασχολήσει πολλούς από 
τους παλαιούς, αλλά και τους σύγχρονους διανοητές, και όχι μόνο οικονομολόγους. 
Θα μπορούσα πρόχειρα να αναφέρω τον Ιταλό Ελληνιστή τον Κάνφορα, το 
νομπελίστα Σεν, τον Χάμπερμας και άλλους. Επικαιροποιήθηκε όμως το θέμα 
δραστικά, από και διά των πρόσφατων οξειών οικονομικών κρίσεων σε χώρες της 
Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, και προχθές η 
Κύπρος.  
 Μια βαθυστόχαστη και πρωτοποριακή προσέγγιση του όλου θέματος, με 
προτάσεις διεξόδου, θα ήταν βέβαια κρίσιμη και χρήσιμη. Διαφεύγει όμως του 
σκοπού και των δυνατοτήτων μίας τέτοιας παρεμβάσεως, αλλά και των προσωπικών 
μου φιλοδοξιών. Θα περιοριστώ μόνο στην επισήμανση ορισμένων σημείων: 

 Οι κύριες και καίριες δυσλειτουργίες που εμφανίζονται σήμερα στις 
οικονομίες των κρατών προέρχονται, κατά βάση, από την αρχιτεκτονική του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Συγκεκριμένα, ενώ έχει υιοθετηθεί ενιαίο 
νόμισμα, του οποίου προστατεύεται θεσμικά η διατήρηση της αξίας, δεν έχει 
εν τούτοις συσταθεί μια μορφή –χαλαρή, αν θέλετε- ομοσπονδιακού κράτους. 
Αναπόφευκτο λοιπόν, ως εκ τούτου, είναι η ουσιαστική διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης –από την οικονομική κατ’ εξοχήν πλευρά- να ενεργείται 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη μόνη ενιαία στην ουσία της 
ευρωπαϊκή δομή. Οι τραπεζίτες λοιπόν κρατούν τώρα στα χέρια τους όλη την 
εξουσία, έχοντας δικαίωμα να αποφανθούν αυθεντικά οι ίδιοι ακόμα και ποια 
χώρα ανήκει στην Ευρώπη. Ακούμε συχνά «θα μας διώξουν, θα τους 
διώξουμε, θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε». Στην ουσία δηλαδή, προσκρούομε 
πάνω στην ανισότητα που έχει δομηθεί μεταξύ του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλευτισμού και των αγορών. Το κοινωνικό όμως κράτος, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε και οδεύει μεταπολεμικά, είναι αναμφισβήτητο ότι κινδυνεύει 
άμεσα. Η λιτότητα, την οποία επιβάλλουν κυρίως οι Γερμανοί, γρονθοκοπεί 
μέχρι αναισθησίας τη διατήρηση και λειτουργία του κοινωνικού κράτους. 
Ενώ, οι κραυγές για την άμεση και δραστική μείωση του δημόσιου χρέους 
παραγνωρίζουν ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν και εφόσον το 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της κάθε χώρας θα αυξάνεται, στόχος ο οποίος 
για να προσεγγισθεί χρειάζεται η βιομηχανία και το εμπόριο να μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν με ανεκτά –δεν λέω ευνοϊκά- επιτόκια. 

 Οι Αρχηγοί λοιπόν των κρατών, προκειμένου να επιβάλουν όλους τους 
πολιτικούς στόχους, τους οποίους συμφώνησαν στις Βρυξέλλες, πρέπει να επιτύχουν 
ο καθένας στο Κοινοβούλιο της χώρας του, μια πλειοψηφία, με οποιοδήποτε τρόπο. 
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Αυτή όμως η πλειοψηφία συχνά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συναίνεση που 
βιάστηκε  (συχνά δε και εκβιάσθηκε). Τούτο όμως συνιστά, εκ μέρους των ισχυρών, 
μια «αντιδημοκρατική ηγεμονία» ή, κατά τον Χάμπερμας, ένα «γραφειοκρατικό 
εκτελεστικό φεντεραλισμό». 
 Να λοιπόν το πρώτο πλήγμα που κατάφερε με ειδέχθεια ενάντια στη 
δημοκρατία η παρούσα άγρια οικονομική κρίση. 

Άλλωστε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η συνταγή της μονόπλευρης και στυγνής 
λιτότητας, της αποσάθρωσης του κοινωνικού κράτους και της εξάρθρωσης των 
λειτουργικών ιστών των κοινωνιών, ως της μοναδικής διεξόδου από την κρίση, έχει 
αποτύχει παταγωδώς, αφήνοντας πίσω της συντρίμμια (ύφεση, ελλείμματα, ανεργία, 
περιθωριοποίηση των νέων κ.λ.π.). 

Δεν είναι τυχαίο ότι, από πολύ καιρό, προτού ξεσπάσει επισήμως αυτή η 
κρίση, κορυφαίοι οικονομολόγοι σαν τον Κρούγκμαν και τον Στίγκλιτς υποστηρίζουν 
ότι η υπερσυσσώρευση πλούτου στα χέρια ελαχίστων οδηγεί αναγκαστικά σε 
μετωπική σύγκρουση με την ίδια τη δημοκρατία, αυτό δηλαδή που εξετάζουμε 
σήμερα εδώ. 

Με τους λαούς λοιπόν της Ευρώπης υπό καθεστώς  καταρρεύσεως και την 
ίδια τη δημοκρατία από ουσιαστική συνιστώσα να εκπίπτει σε ασήμαντη 
λεπτομέρεια, είναι προφανές ότι το ύψιστο διακύβευμα όλων εκείνων των δυνάμεων 
που μάχονται ενάντια σ’ αυτήν την κατάσταση (στην Ελλάδα αλλά και αλλού) είναι η 
ίδια η δημοκρατία και το πέρασμά της πάνω από τις αγορές. 
Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να επικαλεσθεί άνετα ότι όλες αυτές οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποτίθεται ότι είναι σωστικές, δηλαδή συνιστούν θεραπεία προς 
εξυγίανση των οικονομιών των αδύνατων κρατών-μελών. Είναι επίσης εξίσου βέβαιο, 
ότι μερικές ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε από καιρό να είναι περισσότερο υπεύθυνες 
στην οικονομική τους διαχείριση. Εντούτοις, παίζει ρόλο καίριο η χρονική συγκυρία, 
το λεγόμενο timing: Η μεταρρύθμιση με βάση ένα χρονοδιάγραμμα που έχει 
εξετασθεί και κοστολογηθεί υπεύθυνα και προσεκτικά, είναι εντελώς διαφορετική και 
σαφώς αποδοτικότερη από εκείνη που έγινε πρόχειρα, βιαστικά, απότομα, σχεδόν 
μηχανικά. Η Ελλάδα, παρ’ όλες τις ευθύνες της, δεν διήρχετο οικονομική κρίση πριν 
από την παγκόσμια ύφεση του 2008 (στην πραγματικότητα, η οικονομία της 
αναπτύσσονταν με 4,6% το 2006 και με 3% το 2007, πριν αρχίσει η συνεχιζόμενη 
ακόμη και σήμερα, δυστυχώς, συρρίκνωσή της).  

Εμείς πιστεύουμε (και υπάρχουν άφθονα ιστορικά παραδείγματα που το 
βεβαιώνουν) ότι η πιο δραστική λύση είναι ο συνδυασμός της μείωσης του 
ελλείμματος με ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Έτσι εξαφανίσθηκαν τα ελλείμματα 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι τέτοιο συνέβη σχετικά πρόσφατα στις ΗΠΑ επί 
Προεδρίας Κλιντον, αλλά και στη Σουηδία, κατά το διάστημα 1994-1998. Σε 
αντίθεση ή κατά παραγνώριση αυτού του κανόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά σήμερα 
από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πρόβλημα να μηδενίσουν, σχεδόν αστραπιαία, 
τα ελλείμματά τους, ενώ παραμένουν παγιδευμένες σε μηδενική ή αρνητική 
οικονομική ανάπτυξη. 

Ίσως, η πιο ανησυχητική πλευρά της τρέχουσας σοβαρής καχεξίας της 
Ευρώπης –που δεν είναι μόνο οικονομική και έχει και αλλού τις ρίζες της, έχει ήδη 
αναφερθεί αυτό- είναι η αντικατάσταση των δημοκρατικών δεσμεύσεων από 
οικονομικές υπαγορεύσεις, τις οποίες εξακοντίζουν οι ηγέτες των δυνατών και της 
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Ευρωπαϊκής Τράπεζας, έμμεσα δε οι οίκοι αξιολογήσεως, οι κρίσεις των οποίων 
πολλές φορές έχουν σημειώσει παροιμιώδεις αποτυχίες. 

Όλοι αυτοί οι περιορισμοί, οι παλινωδίες, οι εκπτώσεις επιτρέπουν σε 
δημαγωγικούς κύκλους κάθε αποχρώσεως να προβάλλουν δυναμικά (και όχι πάντοτε 
με τον νόμιμο τρόπο) ερωτήματα, όπως: “H εποχή του Μνημονίου είναι 
δημοκρατική;”, “δεν σημειώνεται εκτροπή με τη μορφή ενός ιδιότυπου κράτους 
έκτακτης ανάγκης;», ή «πόσο μπορεί να είναι ανεκτή η φαλκίδευση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων;». 

Η δυναμική όμως προβολή τέτοιων ερωτημάτων, ανεξάρτητα από την έκταση 
και την ένταση της βασιμότητάς τους, τραυματίζει την κοινωνική συνοχή, ξεμυαλίζει, 
παρασύρει. 

Εξάλλου, η οικονομική κρίση πλήττει και άλλες εκφάνσεις του δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος: Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται με επιταχυνόμενους 
ρυθμούς, εκατομμύρια ενήλικες και παιδιά αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

Τα φαινόμενα του ρατσισμού και της άκριτης ξενοφοβίας εντείνονται, με 
αποτέλεσμα ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις να έρχονται στο προσκήνιο και να 
επηρεάζουν μεγάλα τμήματα πολιτών. Τα κονδύλια για την εκπαίδευση, τη δημόσια 
υγεία, το περιβάλλον, τις δημόσιες επενδύσεις, την εθνική άμυνα κλπ, εν ονόματι της 
εξυγιάνσεως μειώνονται δραματικά και δραστικά. Με άλλα λόγια, η ίδια δημοκρατία, 
για το βάθεμα και το πλάτεμα της οποίας η Αριστερά και οι υπόλοιποι πάσχιζαν από 
καιρό, πλήττεται από την κρίση, συνδυαστικά, από πολλές πλευρές. 

Και όλα αυτά, μαζί με τα ΜΜΕ, σημαντικά (σε αριθμό και επιρροή), τα οποία 
παραποιούν, διαστρέφουν, προκαλούν φόβο και ανησυχία, περισσότερο και με άλλον 
τρόπο από όσο πρέπει. 

Θα ήμασταν πάντως άδικοι εάν δεν μνημονεύαμε εδώ ότι, κατά την έρευνα 
του Λατινοβαρόμετρου του 2009, που πραγματοποιήθηκε σε 18 χώρες της Λατινικής 
Αμερικής, οι πολίτες αύξησαν την εμπιστοσύνη τους στη δημοκρατία και την 
οικονομία της αγοράς. 
Συνοψίζοντας λοιπόν όλα όσα ανέφερα αναλυτικά πιο πάνω, επισημαίνω ότι: * Η 
δημοκρατία, στις μέρες μας, αντιμετωπίζει πολλούς και ποικίλους κινδύνους, οι 
οποίοι προκύπτουν και από την οικονομική κρίση, που δεν είναι παροδική, ούτε 
ευχερώς οικονομικά βιώσιμη. 
 Πλήττονται οι θεσμοί της, και εκείνη αδυνατεί να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις 

της. 
 Η κρίση έφερε στο προσκήνιο, προκάλεσε, πάντως ζωντάνεψε διάφορες κινήσεις 

πολιτικών και απολιτικών, καθώς και κινημάτων, που ενδημούν στο σώμα της 
δημοκρατίας και πλήττουν τον πολίτη και το πολίτευμα. 

 Πολλά από τα λαμβανόμενα εκάστοτε μέτρα αμφισβητούν την πολιτική, την 
εθνική κυριαρχία, τον διάλογο, τις κοινές ευθύνες και τις επιλογές των κατά 
τόπους κυβερνήσεων, μένοντας προσδεδεμένες σε αποφάσεις και ντιρεκτίβες 
ποικίλων μηχανισμών και κέντρων εξουσίας, που συγκροτούνται από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, οίκους αξιολόγησης, παρατηρητήρια κλπ. 

 Η οικονομική κρίση που κτυπά πισώπλατα τη δημοκρατία και τον απλό πολίτη, 
ανεξαρτήτως χώρας, φυλής, θρησκείας, πρέπει να μας κινητοποιήσει, ώστε να 
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βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να χαραχθούν οι αναγκαίες πολιτικές, προς 
αναθέρμανση, ανάπτυξη της οικονομίας και βαθύτερη δημοκρατία. 

Δύο παρατηρήσεις και δύο υπενθυμίσεις: 
 Θυμίζω την βοήθεια που έδωσε η αστική τάξη για την άνοδο των Ναζί στην 

εξουσία, μετά την κατάρρευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, και το 
σπουδαιότερο ότι, λίγο πριν την κατάρρευσή της, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης 
είχε κατορθώσει να «κουρέψει», να περιορίσει τις υποχρεώσεις της, που 
προέκυπταν από τη συνθήκη των Βερσαλλιών και γονάτιζαν την γερμανική 
οικονομία. Και μία δεύτερη υπενθύμιση που πάει πολύ πιο πίσω:  

 Οι αναπόφευκτες –δυστυχώς όμως και απαραίτητες- «παροχές» λοιπόν της Ε.Ε., 
αυτές που δίνουν οι μεγάλοι προς τους μικρούς για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσεως, πλήττουν ευθέως και θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο το 
δημοκρατικό πολίτευμα των χωρών που επιχορηγούνται. Για να δούμε τι λέει για 
αυτό η αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Το φαινόμενο είναι παμπάλαιο. Ο 
Θουκυδίδης, στο 8ο βιβλίο της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου, 
αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης υπόσχεται στους Αθηναίους τη βοήθεια των Περσών 
του Τισσαφέρνη, με αντάλλαγμα την μεταβολή του Αθηναϊκού Πολιτεύματος. 
Σου παρέχω χρήματα για να αλλάξεις Αθηναίες πολίτη το πολίτευμά σου. Σου 
παρέχω σήμερα χρήματα για να ακολουθήσεις το μοντέλο διακυβέρνησης αυτό 
που θέλω εγώ, ο ισχυρός, ο πλούσιος, ο χορηγός. Και άλλο ιστορικό παράδειγμα: 
Το 322 π.Χ., μετά την τελευταία εξέγερση εναντίον της Μακεδονικής Ηγεμονίας 
στην Ελληνική Χερσόνησο, επιβλήθηκε η αλλαγή του Πολιτεύματος από τον 
Κάσσανδρο, σε βάρος των Αθηναίων, που είχαν πρωτοστατήσει στο ξεσηκωμό. 
Σε τιμωρώ, έχεις ανεξαρτησία γνώμης, ‘μου κουνήθηκες’ λέμε εμείς στην 
Ελλάδας, σου αλλάζω το πολίτευμα. Σε βαθμιαίες αλλοιώσεις των πολιτευμάτων 
οδηγείται η σύγχρονη ανθρωπότητα εξαιτίας της παγκόσμιας και κυρίως 
Ευρωπαϊκής κρίσεως –και αυτό δεν είναι λίγο. Και να πάρουμε και ένα τελευταίο 
παράδειγμα. Λίγο αργότερα από αυτό που ανέφερα προηγουμένως, η Ελλάδα 
μετετράπη πολιτικά σε δορυφόρο της Ρώμης –μιλάω για την αρχαία Ελλάδα και 
την αρχαία Ρώμη- παρόλο που η Ρώμη, όπως είπαν διακεκριμένοι Ρωμαίοι, ήταν 
αυτή που εξελληνίσθηκε. Δηλαδή εξελληνίζεται πολιτιστικά ο επικυρίαρχος και 
από την άλλη πλευρά, πολιτικά ο επικυρίαρχος ασκεί με άνεση τα κυριαρχικά 
του δικαιώματα. Κάτι τέτοιο υπάρχει φόβος να συμβεί και σήμερα, αν δεν 
προσέξουμε, και αυτό δεν είναι διασπορά τρόμου, είναι περιγραφή της 
καταστάσεως, και μάλιστα τεκμηριωμένη και με αδιαμφισβήτητα ιστορικά 
παραδείγματα.  

Εμείς στην Ελλάδα παλεύουμε δυνατά και αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουμε 
αυτήν την κρίση. Υπάρχει μία Κυβέρνηση ευρύτερης συμμετοχής, την οποία 
στηρίζουν τρία κόμματα, και η οποία έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν θα πέσουμε 
αμαχητί. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε Κύριε Νεράντζη για τις πολύ ειλικρινείς αναλύσεις 
των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πράγματι, η συζήτηση που 
ξεκινήσαμε σήμερα είναι εξαιρετικής σημασίας, μιας και υπάρχουν δύο παράλληλες 
τάσεις στο σύγχρονο κόσμο, και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με την 
εξέλιξη της κατάστασης. Η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή που λέει ότι η κρίση αυτή 
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που είδαμε είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης σειράς κρίσεων για διάστημα των 
επόμενων 10-15 ετών, ότι δηλαδή η κρίση του 2008 ήταν μόνο μια πρώτη εκδοχή, 
ένα πρώτο χτύπημα της καμπάνας, μια πρώτη ένδειξη της κατάστασης που θα 
αντιμετωπίσουμε στο προσεχές μέλλον.  
Και μια δεύτερη προσέγγιση, μια δεύτερη αντίληψη, που λέει ότι έχει τελειώσει, έχει 
περάσει η κρίση και είμαστε στις παραμονές μιας νέας περιόδου ανάπτυξης, μας λένε 
ότι έχουν περάσει οι κατακλυσμοί και τα μεγάλα προβλήματα και μας περιμένουν 
εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές. Όλα αυτά, όμως, τα θέματα θα τα συζητήσουμε μετά 
το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ.  
 
Διάλειμμα για καφέ 
 
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα τώρα να 
δώσω το λόγο για ομιλία στον Διδάκτορα Θεολογίας κ. Κώστα Μυγδάλη, Σύμβουλο 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο οποίος θα ομιλήσει επί του 
θέματος «Δημοκρατικοί θεσμοί και νέες τεχνολογίες».  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει εξ ορισμού υπονομευθεί η προσπάθεια την 
οποία έχω καταβάλει για να φτιάξω μια ομιλία αριστερή, μια ομιλία προοδευτική, 
μετά την ομιλία του κυρίου Νεράντζη. Βρίσκομαι σε κατάσταση απολύτου 
απογνώσεως, αλλά θα προσπαθήσω να πω κι εγώ μερικά πράγματα. Αυτά είναι, κύριε 
Πρόεδρε, τα καλά –τέλος πάντων- της οικονομικής κρίσης: μας κάνουν να 
μπερδεύουμε ποιος είναι και ποιος λέει τι, μας κάνουν εν τέλει να καταλήγουμε σε 
κοινές διαπιστώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τον πολιτικό κόσμο.  
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, σε δύο παλαιότερες ομιλίες μου που είχα την τιμή να 
πραγματοποιήσω παρουσία της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο, προσπάθησα να 
καθορίσω τις σχέσεις της χρήσης των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων και τις 
επιπτώσεις ή το μερίδιο ευθύνης που έχει η χρήση τους  στην οικονομική κρίση, την 
οποία διανύει εδώ και τόσα χρόνια η ανθρωπότητα.  

Η πρώτη ήταν, μ διαπίστωση της απώλειας της ικανότητας του κράτους να 
κατευθύνει τη χρηματοοικονομική δυναμική, που αναπτύσσεται βασισμένη  στην 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και στις νέες τεχνολογίες. Να κατευθύνει, δηλαδή, 
την πορεία του κόσμου. Μάλιστα, και σε σχέση με την οικονομική κρίση, τα 
παραδοσιακά αμυντικά μέσα των κρατών εμφανίζονται καταδικασμένα σε αποτυχία, 
μια και η όποια δράση τους σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο βλέπουμε να 
καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από τις προοπτικές αλλά και από τις απαιτήσεις 
αξιοπιστίας των διεθνών αγορών κεφαλαίου. Άλλωστε, η ανάγκη για λιγότερο κράτος 
μετέπεσε τελικά σε μια κατάσταση μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικούς 
θεσμούς (εκτός κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου) αλλά και σε ένα νέο μοντέλο 
δημοκρατίας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως ανεξέλεγκτη  τεχνοκρατική 
διαχείριση. Το αν αυτή τελικά αποβαίνει ενίοτε ωφέλιμη για το κοινωνικό σύνολο, 
αυτό οφείλεται στην ικανότητα των διαχειριστών και όχι σε συγκεκριμένες πολιτικές 
αποφάσεις, ούτε βέβαια σε θεσμικές παρεμβάσεις.   

Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις Ευρώπης και ΗΠΑ δεν 
θέλησαν να παρέμβουν στη χρηματοπιστωτική διαδικασία που περιγράψαμε, για 
λόγους συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης περί της οικονομίας των αγορών.  
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Άλλωστε, τα πρώτα χρόνια όλα πήγαιναν καλά. Αυτά που σήμερα 
ονομάζουμε τοξικά χρηματιστηριακά υποπροϊόντα, μέχρι χθες απέφεραν κέρδη, ήταν 
χαρακτηρισμένα ως έξυπνα χρηματιστηριακά υπερ-προϊόντα, συμβάλλοντα στην 
ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς. Ουδείς ενδιαφερόταν, αν τηρούν τους όρους 
του πιστοληπτικού συστήματος ή αν η διάθεσή τους στην αγορά καλύπτεται από τους 
νόμους του κράτους. 
  Απώλεσαν έτσι λοιπόν οι κυβερνήσεις τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να 
κυριαρχούν στο παιχνίδι των αγορών, εκφράζοντας εν τέλει το δημόσιο συμφέρον, 
απώλεσαν ακόμη τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι εκλεγμένες κυβερνήσεις των 
χωρών και, αντίθετα, πλειστάκις λαμβάνουν αποφάσεις που τους επιβάλλουν 
καταστάσεις, οι οποίες διαμορφώνονται ερήμην των πολιτικών.  

Το δεύτερο που είχα επισημάνει ήταν ότι τα κράτη δεν διαθέτουν ούτε τα 
μέσα ούτε τις δυνατότητες να τιθασεύσουν τον καλπασμό των νέων τεχνολογιών, 
αλλά ούτε και τους τρόπους ακόμη να επιβάλουν κανόνες στη λειτουργία τους, 
κανόνες οι οποίοι βέβαια δεν θα ανακόπτουν την ελεύθερη έρευνα και τις εν γένει 
κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος.  

Από αυτές  τις  διαπιστώσεις θέλω να ξεκινήσω τις σκέψεις μου σήμερα, για 
τις σχέσεις που έχουν ή που θα μπορούσαν να έχουν οι νέες τεχνολογίες με τους 
δημοκρατικούς θεσμούς λειτουργίας της κοινωνίας μας, οι οποίοι θεσμοί υπάρχουν 
προκειμένου να επιβάλλουν λειτουργίες και εκφράσεις της καθημερινής ζωής των 
πολιτών, που στοχεύουν προς το κοινό καλό και που αναδεικνύουν τις κοινές μας 
αξίες ως βάση της κοινωνικής μας καθημερινής ζωής. 

Οι κρίσεις ενίοτε λειτουργούν δημιουργικά, γιατί προκαλούν την εκδήλωση 
των δημιουργικών δυνάμεων των ανθρώπων. Αναμφισβήτητα, και όλοι σπεύδουμε να 
συμφωνήσουμε, η οικονομική κρίση ανέδειξε τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες 
και αγκυλώσεις των δημοκρατικών θεσμών. Γιατί αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι 
δημοκρατικές αξίες, όπως ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατική λειτουργία των 
φορέων έκφρασης της κοινωνίας, βρίσκονται σε κρίση.  

Κρίση, που κατά τη γνώμη μου οφείλεται εκτός των άλλων και στην χωρίς 
κανόνες χρήση των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία νέων χρηματιστηριακών 
προϊόντων υψηλού κινδύνου από διάφορα οικονομικά εξωθεσμικά κέντρα.  

Κατά μεγάλο μέρος, στο ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν διαρκώς 
ανανεούμενες διαχειριστικές δυνατότητες της οικονομίας αλλά και της 
παραοικονομίας, στις οποίες το δημοκρατικό σύστημα εξουσίας αφ’ ενός δεν μπορεί 
να απαντήσει με τον ίδιο επιθετικό τρόπο λόγω θεσμικών κωλυμάτων ή και 
αγκυλώσεων ενίοτε, αφ’ ετέρου δε λόγω αδυναμίας των πολιτικών και των κομμάτων 
να λάβουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου, μια και δεν έχουν άλλωστε την αναγκαία 
εξουσιοδότηση προς τούτο. Μια και δεν αισθάνονται οι ίδιοι ότι έχουν τη θεσμική 
νομιμοποίηση να εμπλακούν σε πολιτικές αποφάσεις υψηλού ρίσκου. Το τι έγινε με 
τα αποθεματικά των Ταμείων αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προς αποφυγή. Το 
γεγονός, δηλαδή, ότι κάποια Ταμεία επένδυσαν σε χρηματιστηριακά προϊόντα 
υψηλού ρίσκου, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να απολέσουν μέρος των χρημάτων 
τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη που δειλά-δειλά  πρόβαλε αυτόν τον καιρό, 
αλλά αρχίζει πια να συζητιέται έντονα, ότι δηλαδή τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη δεν 
διαθέτουν τα διαρκώς ανανεούμενα μέσα πληροφοριών υψηλής τεχνολογίας που 
διαθέτουν οι αγορές, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν με ασφάλεια   τις 
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εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έλληνας πολιτικός στην εύλογη ερώτηση τι 
θέση έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις συνεδριάσεις των ηγετών της 
Ευρωζώνης, απάντησε ότι καλείται προκειμένου να καλύψει την αδυναμία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροφοδοτεί τους ηγέτες με αξιόπιστες και άμεσες 
πληροφορίες. Είναι μια διαπίστωση-καταλύτης, μια διαπίστωση που μας βάζει 
μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος. Αν αυτό ισχύει, κατανοεί κανείς εύκολα το 
μέγεθος του προβλήματος, αλλά επί πλέον και κάτι άλλο. Το πόσο εύκολο είναι ο 
όποιος κρατικός αξιωματούχος να προσχωρήσει στην παρέα των αγορών, με τις 
αναγκαίες ανάλογες οικονομικές απολαβές. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θεσμοί υπερεθνικοί, 
πόσο άραγε εξυπηρετούν τις πολιτικές απόψεις και αποφάσεις των  κυβερνήσεων που 
τα δημιούργησαν και δεν παίζουν έναν οριζόντιο αυτόνομο ρόλο, πολλές φορές σε 
αντίθεση με τις αποφάσεις αυτές; Πόσο δεν εξυπηρετούν τη δικιά τους 
αυτοσυντήρηση και ανακύκλωση της εξουσίας τους και εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
του κοινωνικού συνόλου; Τα όργανα αυτά είναι τα ίδια με τη γραφειοκρατική δομή 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτόνομα, δυναμικά, με ιδία αντίληψη των 
πραγμάτων και μακριά από τις αγκυλώσεις της λαϊκής εντολής.  

Οι νέες τεχνολογίες, άλλωστε, συμβάλλουν διπλά στην περαιτέρω 
αποδυνάμωση της ήδη τραυματισμένης σχέσης πολιτικών και πολιτών, μια και 
παρέχουν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να λαμβάνουν οι πολίτες έναν όγκο 
ανεξέλεγκτων και, συχνά, υποβολιμαίων πληροφοριών που αμφισβητούν τις 
πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν η συντεταγμένη Πολιτεία και οι θεσμικοί 
δημοκρατικοί φορείς της αλλά, επί πλέον, συμβάλλουν στο να παγιδεύονται οι 
πολίτες σε οικονομικού χαρακτήρα παραπληροφορίες και χρηματιστηριακά 
υποπροϊόντα, τα οποία προσφέρουν εύκολο, γρήγορο και ζεστό κέρδος.  

Οι πολίτες σήμερα εμφανίζονται ενημερωμένοι, και μάλιστα και επί απολύτως 
εξειδικευμένων θεμάτων, και απαιτούν λύση την οποία πιστεύουν ότι την γνωρίζουν 
εκ των προτέρων. Πόσο θετικό για τη δημοκρατία και τους θεσμούς είναι  αυτό, μένει 
να αποδειχθεί. Είναι εν τέλει αστείο, άλλα συζητάμε για πράγματα τελείως έξω από 
το γνωστικό μας αντικείμενο, λες και όλοι μας έχουμε τελειώσει το London School of 
Economics. Όπως επισημαίνει ένας νέος χαριτωμένος Ιταλός συγγραφέας, ο Fabio 
Bartolomei: «…Πώς αντιδρούμε, όταν δεχόμαστε την βαρεία προσβολή από έναν 
κρυμμένο πίσω από το γυαλί της τηλεόρασης, που μας αμφισβητεί το δικαίωμα 
απαντήσεων; Είμαστε ίσως γέροι, αλλά όχι τόσο ξεμωραμένοι για να ακούμε 
σιωπηροί τέτοιους παραλογισμούς…». 

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ουσιαστικά υπάρχει κενό εξουσίας και ότι οι 
δημοκρατικοί θεσμοί, τα θεσμικά όργανα των χωρών ουσιαστικά δεν λειτουργούν, 
προκειμένου να προστατέψουν την έννοια του δημοσίου συμφέροντος και εν τέλει 
τους οικονομικά αδύναμους. Δεν λειτουργούν προς το συμφέρον των πολιτών και 
των αδυνάτων. 

Η ανά τετραετία έκφραση εμπιστοσύνης σε μια πολιτική πρόταση φαντάζει 
πολύ μακρινή και αδύναμη, λαμβανομένων υπ’ όψιν των διαχειριστικών κινδύνων 
που μπορεί να εμπεριέχει μια δυναμική απάντηση στην αγορά. Κατά την άποψή μου, 
και με βάση την καθημερινή διακίνηση της πληροφορίας από τα Μ.Μ.Ε και ιδιαίτερα 
την τηλεόραση, και μάλιστα με τις υπερβολές που την συνοδεύουν προκειμένου να 
αποκτήσει την αναγκαία τηλεθέαση, η εξουσιοδότηση η οποία παρέχεται στα 
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κόμματα και στους πολιτικούς με την ανά τετραετία εκλογή νέας Βουλής και με το 
σύστημα των κομμάτων δεν αρκεί. Είναι πολύ λίγη και δεν παρέχει στους πολιτικούς 
τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων με την αναγκαία γι’ αυτούς πολιτική ασφάλεια. 
Ούτε αρκούν οι μέχρι σήμερα θεσμοθετημένες και αποκεντρωμένες βαθμίδες 
εξουσίας, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, αυτού του είδους η αποκέντρωση 
μέχρι σήμερα δεν έχει στοχεύσει σε ζητήματα κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπως η 
οικονομία και η εξωτερική πολιτική, ούτε μάλιστα έχει στοχεύσει σε μια αμεσότερη 
έκφραση γνώμης των πολιτών σε ζητήματα τοπικής διαχείρισης της καθημερινότητας 
και των προβλημάτων της. Εννοώ, δηλαδή, κάθε σκέψη που θα μπορούσε να 
διευρύνει τον χώρο και τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν αποφάσεις, 
προσθέτοντας στους εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς και τους εκλεγμένους 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, διευρύνοντας έτσι τη βάση αυτών που 
λαμβάνουν αποφάσεις, επιμερίζοντας παράλληλα και το μερίδιο ευθύνης, δεν 
πρόκειται να αποδώσει παρά να αποκρύψει το πρόβλημα. 

Η ανάδειξη νέων παραδοσιακού τύπου  κομμάτων με προτάσεις ανάλογες των 
παλαιών και με τα ίδια εργαλεία, δεν προσεγγίζει τη λύση. Παράδειγμα, η παλιά καλή 
ιστορία των θεσμικών εταίρων στη διακυβέρνηση της χώρας. Συνδικάτα, 
παραγωγικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.λ.π. Πόσος ιδρώτας, ενίοτε και αίμα του 
προοδευτικού κόσμου για αυτές τις κοινωνικές κατακτήσεις; Πόσο συνέβαλαν αυτά 
στην υπέρβαση της κρίσης και στην εκλογίκευση των απαιτήσεων των πολιτών; 
Μάλλον σε μια κακώς νοούμενη προστασία κλαδικών αιτημάτων συνέβαλαν, 
εξωραΐζοντάς τα σε λαϊκά και ενίοτε σε εθνικά συμφέροντα.  

Αν αυτό όλο το σκηνικό το συναρτήσουμε με την απαξίωση του κομματικού 
λόγου, ο οποίος άμεσα αμφισβητείται και από τα ίδια ακόμη μέλη των κομμάτων, 
τότε μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη σύγχυση η οποία κυριαρχεί πάνω σε 
αυτό που ονομάζουμε πολιτική άποψη και πολιτική θέση. Όσοι από εμάς έχουμε 
θητεύσει σε κομματικούς χώρους, σε κόμματα ως οργανωμένα μέλη, η περίοδος κατά 
την οποία ο πολιτικός καθοδηγητής, ο ινστρούχτορας, μετέφερε την κομματική 
γραμμή στα μέλη, ανεχόμενος και  κάποια περιορισμένου χρόνου και χαρακτήρα 
συζήτηση, η εποχή λοιπόν αυτή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί . 

Οι εκλογές, επαναλαμβάνω, που συνήθως φαντάζουν ως η μόνη διέξοδος του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν μπορούν να επιλύσουν τέτοιου είδους προβλήματα. 
Πού, λοιπόν, διακρίνω τη λύση; 

Σε αμεσότερη δημοκρατία στηριγμένη στις νέες τεχνολογίες, όπου ο λαός θα 
εκφράζεται πιο συχνά και οργανωμένα, με τεχνολογία αιχμής, με διαδικασίες 
δημοψηφισματικού χαρακτήρα για ζητήματα που τον αφορούν. Αν, δηλαδή, 
υποθέσουμε πως ο κάθε πολίτης είναι εφοδιασμένος με έναν κωδικό, όπου από το 
σπίτι του και μέσα από τις νέες τεχνολογίες εκφράζει τη βούλησή του για θέματα επί 
των οποίων καλείται να εκφρασθεί, κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή  και μόνον 
τότε,  η κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση θα είχε στη διάθεσή της την βούληση των πολιτών 
επί θεμάτων ενδιαφέροντος, έκφραση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά ή ενισχυτικά διαφόρων πολιτικών αποφάσεων. 

Βέβαια, για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο με επιτυχία, ο πολίτης δεν μπορεί να 
συνεχίσει να είναι έρμαιο των αυθαιρέτων πληροφοριών, οι οποίες του διαβιβάζονται 
από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Ούτε μπορεί να αποφασίζει εν θερμώ, 
τουτέστιν, στην περίοδο αιχμής του προβλήματος.  
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Επειδή μια τέτοια πρόταση φαντάζει ενδεχομένως ρηξικέλευθη και 
επικίνδυνη, ας θέσω μερικές παραμέτρους ακόμη που ίσως την καθιστούν πιο 
ουσιαστική και χρήσιμη για το άμεσο μέλλον. Μπορεί για παράδειγμα να μην 
διεξάγεται μία ψηφοφορία για το επίμαχο θέμα, αλλά δύο και τρείς σε απόσταση 
χρόνου, ώστε οι πολίτες να επιδίδονται και σε δεύτερες σκέψεις πιο νηφάλιες. Το 
ποιος στοιχειοθετεί το ερώτημα ή τα ερωτήματα που τίθενται, είναι κάτι το βασικό 
και δεν μπορεί να είναι προνόμιο που να ανήκει μόνο στην κυβέρνηση αλλά πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των κομμάτων με  έμπειρους επιστήμονες. 

Επειδή επί πλέον μια πολιτική θέση δεν διαμορφώνεται κατά μόνας αλλά έχει 
ανάγκη από την απαραίτητη ζύμωση και συζήτηση, θέλω να συμπληρώσω τα εξής: 

Ο σύγχρονος άνθρωπος φαίνεται να αναδεικνύει προτεραιότητες και αξίες 
στην ζωή του, οι οποίες μέχρι τώρα θεωρούντο δευτερεύουσες. Αν κάνουμε την 
υπόθεση ότι μας εδίδετο η δυνατότητα να ψηφίσουμε δύο ή και τρία κόμματα στις 
εκλογές, αξιολογώντας την ψήφο μας κατά σειρά σπουδαιότητας, τότε θα 
καταγράφαμε διάφορα παράδοξα. Ας πούμε ότι στην δεύτερη ή την τρίτη κάλπη θα 
εμφανιζόταν με μεγάλη δύναμη κάποιο οικολογικό κόμμα, το κόμμα με τον τίτλο 
«Δεν πληρώνω φόρους» ή το άλλο με τον τίτλο «Σώστε την φάλαινα τάδε» ή, τέλος, 
να ψηφίζει για κάποιο φερόμενο ως εθνικό θέμα. Όλα αυτά χωρίς να έχουν καμιά 
σχέση με την πρώτη, την αρχική του ψήφο προς το κόμμα της αρεσκείας του, πολλές 
φορές μάλιστα και σε αντίθεση με αυτό. Αυτό, εκτός του ότι μας οδηγεί στη σκέψη 
των πολλαπλών ψηφοφοριών, επιπλέον μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χώροι 
μέσα στους οποίους διαμορφώνονται επί μέρους απόψεις επί θεμάτων ζωτικού 
ενδιαφέροντος, δεν είναι πια τα κόμματα, αλλά άλλοι χώροι θεματικού 
προβληματισμού, των οποίων οι απόψεις πρέπει να είναι στη διάθεση των πολιτών, 
ώστε να τις συνεκτιμούν και να αποφασίζουν με τον τρόπο που προαναφέραμε.  

Οι οργανωμένοι αυτοί θεματικοί χώροι, επειδή δεν είναι πάντα αξιόπιστοι, θα 
πρέπει να καταγραφούν και να τους παρέχεται από κάποια ανεξάρτητη αρχή 
πιστοποιητικό υπευθυνότητας για τον πολιτικό θεματικό λόγο τον οποίον εκφέρουν 
αλλά και για τις πολιτικές πρακτικές στις οποίες επιδίδονται.  

Έτσι, θα γνωρίζει ο πολίτης τη σοβαρότητα ενός τέτοιου χώρου, ώστε 
ανάλογα να μπορεί να εμπιστευθεί τις απόψεις του. 

Μπορεί, επίσης, να δημιουργηθεί κατάσταση εμπειρογνωμόνων επί διαφόρων 
θεμάτων, χωρισμένη κατά κατηγορίες, όπου εκεί θα εγγράφονται με συγκριμένα 
θεματικά κριτήρια, επιστήμονες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί με βάση το γνωστικό τους 
αντικείμενο, και να προσπαθούν να διαμορφώσουν απόψεις στην κοινή γνώμη επί 
θεμάτων ενδιαφέροντος, και πριν οι πολίτες εκφραστούν. Κάτι παρόμοιο γίνεται ήδη 
σε διάφορες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, μια και κάθε νομοσχέδιο αναρτάται στο 
διαδίκτυο προς δημόσια διαβούλευση πριν την ψήφιση του. 

Εν τέλει, μια τέτοια λειτουργία, ένας νέος τρόπος έκφρασης των πολιτών, 
μπορεί να λειτουργήσει μια περίοδο πειραματικά και συμβουλευτικά προς την 
κυβέρνηση, πριν θεσμοθετηθεί.  

Μπορεί όλα αυτά τα οποία σήμερα εισηγούμαι, να φαντάζουν ουτοπικά και 
δαιδαλώδη. Μπορεί μάλιστα και να είναι. Για ένα είμαι βέβαιος. Ότι δεν είναι 
ανεφάρμοστα. Και για κάτι ακόμη. Μπροστά στην πολύ μεγάλη κρίση, αν το 
σύστημα του κοινοβουλευτισμού και των θεσμικών κανόνων θέλει να σώσει την 
παρτίδα, πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερη και αμεσότερη συμμετοχή των 
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πολιτών στην λήψη των αποφάσεων. Και σε αμεσότερη βέβαια. Τα ημίμετρα δεν 
αρκούν να καλύψουν το πρόβλημα, όταν όλο το θεσμικό εποικοδόμημα (Βουλή, 
πολιτική εκτελεστική εξουσία, κράτος, δικαιοσύνη) φαντάζει απαξιωμένο στα μάτια 
των πολιτών. Περισσότερη άμεση δημοκρατία τώρα.  Οι νέες τεχνολογίες πάνω σε 
αυτό το αίτημα, μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά.  Σας ευχαριστώ πολύ. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε αξιότιμε κ. Μυγδάλη, πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση, 
η οποία έθεσε πολλά ζητήματα προς συζήτηση, οι βουλευτές θα μπορέσουν στη 
συνέχεια να συζητήσουν: χρειάζονται άραγε τα κοινοβούλια ή μπορούμε να τα 
υποκαταστήσουμε μέσω διαδικτύου, μέσω διαδικτύου να προσδιορίζουμε τις στάσεις. 
Αυτό όμως θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ακούσαμε, λοιπόν, όλες τις βασικές 
εισηγήσεις που είχαμε προγραμματίσει.  

Υπάρχει η πρόταση, όπως ανέφερα στην αρχή, να περάσουμε στο δεύτερο 
μέρος των εργασιών μας, να ακούσουμε τον Απολογισμό του Γενικού Γραμματέως 
και του Ταμία και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη συζήτηση των θεμάτων που 
αφορούν το κεντρικό θέμα της Ολομέλειάς μας και των προοπτικών της Ολομέλειάς 
μας και, φυσικά, θα γίνουν τοποθετήσεις επί του Απολογισμού. Υπάρχουν 
αντιρρήσεις; Σας ευχαριστώ. Τότε, δίνω το λόγο στον αξιότιμο συνάδελφό μας κύριο 
Μιχαήλ Παντούλα, Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, να μας παρουσιάσει τον Απολογισμό Δράσης.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,  

Κατά την διάρκεια του έτους που πέρασε, η Γραμματεία της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
για να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στο Παρίσι και το οποίο 
εγκρίθηκε με βάση τις τροποποιήσεις και τις επισημάνσεις των μελών της 
Συνέλευσης. Οι προτεραιότητες τις οποίες υπηρέτησε η Γραμματεία συνοψίζονται 
στις εξής, η επιτυχία των οποίων οφείλεται κατά πρώτον –ή σε πολύ σημαντικό 
βαθμό- σε δύο πρόσωπα. Είναι οι γραμματείς της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, οι κυρίες Λίλη Βαρτανιάν και Μαρία Μπακάλη, τις οποίες ευχαριστώ, 
και με το χειροκρότημά σας ευχαριστείτε κι εσείς θερμά. Ποιοι ήταν οι τομείς στους 
οποίους επιχειρήσαμε την παρέμβασή μας;  
- Να ουσιαστικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με άλλους διεθνείς οργανισμούς, εν 
προκειμένω να ουσιαστικοποιήσουμε το σύμφωνο συνεργασίας το οποίο είχαμε 
υπογράψει με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ήδη έχετε στα χέρια σας κείμενο που 
αναφέρεται στη λειτουργία ενός Ιδρύματος με έδρα τη Μοζαμβίκη, για το οποίο θα 
μιλήσω παρακάτω. 
- Να παρέμβουμε ουσιαστικοποιώντας την παρουσία μας σε άλλους χώρους 
κοινοβουλευτικής έκφρασης, όπως είναι η Κοινοβουλευτική συνεργασία Ρωσίας-
Λευκορωσίας και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Κοινότητας. Το Bulletin το οποίο έχετε στα χέρια σας περιέχει και τα σύμφωνα 
συνεργασίας, τα οποία υπογράψαμε στη Μόσχα πριν από μερικούς μήνες. 
- Να ουσιαστικοποιήσουμε, επίσης, τη συνεργασία μας με την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. Χθες, ο εκπρόσωπος 
αυτού του διεθνούς οργανισμού μίλησε και είπε ότι ήδη έλαβε απόφαση η Συνέλευσή 
τους για την παροχή του καθεστώτος παρατηρητή στη δική μας οργάνωση. Ο 
Πρόεδρος κύριος Popov απαντώντας σε αυτήν την απόφαση της Οργάνωσης είπε 
εχθές στην πανηγυρική συνεδρίαση ότι και εμείς ως σώμα στη διάρκεια αυτής της 
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συνεδρίασης θα πάρουμε μία σχετική απόφαση, θα ανταποδώσουμε, δηλαδή, την 
απόφαση αυτή, και θα λάβουμε κι εμείς απόφαση για την παροχή του καθεστώτος 
παρατηρητή στη συγκεκριμένη διεθνή Οργάνωση. 

Επίσης, ένας άλλος τομέας στον οποίον επιχειρήσαμε ουσιαστική παρέμβαση 
ήταν ο χώρος της Μέσης Ανατολής. Έχουν ακουστεί πολλά μέχρι τώρα για αυτόν το 
χώρο. Γνωρίζετε κι εσείς προσωπικά ο καθένας πολύ περισσότερα, και 
αντιλαμβάνεστε το ενδιαφέρον της Οργάνωσής μας για τη συγκεκριμένη περιοχή. 
- Επίσης, ολοκληρώσαμε ή επιχειρήσαμε να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας για 
την παρουσία της Κοινοβουλευτικής μας Οργάνωσης Ορθοδοξίας σε κάθε γωνιά του 
κόσμου. 
Λεπτομερέστερα, θα μπορούσα να αναφερθώ στα εξής:  

Στις 28 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι Ημερίδα με θέμα: 
«Η διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά τον Απόστολο Παύλο και 
την Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση».  

Όπως γνωρίζετε οι παλαιότεροι που συμμετέχετε στη Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας, έχουμε ένα πρόβλημα με τη Φινλανδία. Ενώ διατηρούμε 
άριστες σχέσεις με την εκεί Εκκλησία και διάφορους διανοούμενους του χριστιανικού 
χώρου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα Φιλανδοί 
Βουλευτές και Ευρωβουλευτές δεν παρακολουθούν την Δ.Σ.Ο., ενώ ήταν από τα 
πρώτα μέλη, δεν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Φοβούμαι πως πρόκειται για μία 
παρεξήγηση. Το προσωπικό δεδομένο της θρησκευτικής πίστης δεν έχει να κάνει με 
την περίπτωση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσής μας. Είμαστε μία πολιτική 
οργάνωση, μία κοινοβουλευτική οργάνωση, η οποία ουδόλως ασχολείται με 
ζητήματα πίστης του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, οργανώσαμε αυτήν την 
εκδήλωση στο Ελσίνκι με απόλυτη επιτυχία. Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν 
βουλευτές - μέλη της Διεθνούς Γραμματείας και της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής 
από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουκρανία, τη Ρουμανία, και την Αλβανία.  

Επιπλέον, συμμετείχαν από το χώρο της πολιτικής, του ευρύτερου 
χριστιανικού στοχασμού και της εκκλησίας, ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της 
Φινλανδίας που κήρυξε και την έναρξη των εργασιών, το μέλος του Κοινοβουλίου 
της Φινλανδίας κυρία Tarja Filatov, ο κύριος Mitro Repo, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελσίνκι κ. Αμβρόσιος, η Επίσκοπος 
της Ευαγγελικής-Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φινλανδίας κα Irja Askola κ.α. 
Ακολούθησαν ένα πλήθος εισηγήσεων και στο τέλος των εργασιών της Ημερίδας 
υιοθετήθηκε ένα κείμενο Συμπερασμάτων, το οποίο ο εκεί Μητροπολίτης κ. 
Αμβρόσιος χαρακτήρισε ως ιδιαιτέρως σημαντικό για την παρουσία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας αλλά και του Ορθόδοξου κόσμου σε μία κοινωνία όπως είναι η 
Φινλανδική. Δυστυχώς, οι συνάδελφοι Φιλανδοί Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα 
Βουλευτές  ήταν και εκεί απόντες, είναι και σήμερα εδώ απόντες. Πρέπει να κάνουμε 
κάτι για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Με τον Πρόεδρο της Βουλής της Φινλανδίας, 
ο οποίος μας δέχτηκε στο Κοινοβούλιο, κάναμε ιδιαίτερη συζήτηση για τη 
συγκρότηση επίσημης αντιπροσωπείας της Φινλανδικής Βουλής στη 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Είχαμε καταρχήν τη θετική του 
απάντηση, μέχρι στιγμής βέβαια δεν είχαμε τα ανάλογα αποτελέσματα.   

Μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου 2011 υπογράψαμε Σύμφωνα Συνεργασίας στη 
Μόσχα, ο Πρόεδρος κ. Sergei Popov και ο υποφαινόμενος, μεταξύ της 
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Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και: α) της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευση Ένωσης Ρωσίας-Λευκορωσίας και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, όπως ήδη προείπα. Έχουμε τους 
αντιπροσώπους σήμερα των δύο αυτών διακοινοβουλευτικών οργανώσεων εδώ, μαζί 
μας, ως παρατηρητές. Κατά την παραμονή μας στη Μόσχα, λάβαμε μέρος στα 
επίσημα εγκαίνια της Φωτογραφικής Έκθεσης για το Άγιο Όρος, που 
πραγματοποιήθηκε στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Ρωσίας. Σε αυτήν την έκθεση 
παρουσιάστηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός παλαιών φωτογραφιών του Όρους, 
συλλογή η οποία ανήκει στη Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Την όλη 
ευθύνη της διοργάνωσης είχε το παλαιό μέλος της οργάνωσής μας, ο κύριος Victor 
Simeonov, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ, δεν εξελέγη βουλευτής, αλλά του 
στέλνουμε, κύριε Πρόεδρε, τους χαιρετισμούς μας και από αυτή τη Γενική 
Συνέλευση. Είναι δεδομένο, όμως, ότι για αυτή την έκθεση υπήρξε συμβολή 
ουσιαστική και της οργάνωσής μας.  

Το μήνα Νοέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε ημερίδα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στο Αμμάν της Ιορδανίας με θέμα 
«Χριστιανικές Κοινότητες στη Μέση Ανατολή: Παρουσία – Δικαιώματα – Φόβοι – 
Ελπίδες». Οι εργασίες έλαβαν χώρα στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας 
και συμμετείχαν, πλην των Μελών της Συνέλευσής μας, ορθόδοξοι κατά το 
θρήσκευμα βουλευτές αραβικών χωρών και προσωπικότητες από το χώρο της 
πολιτικής, της Εκκλησίας και του ευρύτερου χριστιανικού στοχασμού αλλά και 
αρκετοί μουσουλμάνοι βουλευτές και διανοητές της Ιορδανικής κοινωνίας.  

Την επίσημη έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος της 
Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Abdul Karim Doghmi, ο οποίος και 
ομίλησε επί του θέματος, ενώ  χαιρετισμούς απηύθηναν και η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλος Γ´, ο εκπρόσωπος του  
Καθολικού Πατριάρχου Κιλικίας κ.κ. ΑRAM Α´, Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος κ. 
Gomidas Ohanian, o Βουλευτής μας κ. Reda Haddad, μέλος του Κοινοβουλίου της 
Ιορδανίας, ο οποίος είναι εδώ και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί ήταν η κινητήρια 
δύναμη για να γίνει αυτή η εκδήλωση στο Αμμάν. Ακολούθως, στο πλαίσιο της 
παραπάνω Ημερίδας, έλαβε χώρα τελετή προς τιμήν του κ. Ghassan Tueni από το 
Λίβανο, εξέχουσας διπλωματικής και πολιτικής προσωπικότητας με σημαντική 
διορθόδοξη δραστηριότητα, υπέρμαχου της Ορθόδοξης παράδοσης των Αραβόφωνων 
Χριστιανών της περιοχής και διακεκριμένου αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της θρησκευτικής ελευθερίας στη Μέση Ανατολή, με την απονομή αναμνηστικού 
διπλώματος, αναμνηστικής πλακέτας. Ο εκπρόσωπος σήμερα του Κοινοβουλίου του 
Λιβάνου στη Συνέλευσή μας, ο οποίος και παρέλαβε αυτήν την πλακέτα εξ ονόματος 
του κ. Tueni, με ενημέρωσε εχθές ότι ο κ. Tueni, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα της 
Μέσης Ανατολής, δυστυχώς δεν ζει, πέθανε πριν από έναν μήνα. Ευτυχώς, η 
Συνέλευσή μας πρόλαβε και τον τίμησε εν ζωή. Στην οικογένειά του θέλουμε να 
μεταφέρετε τα συλλυπητήρια μας και τις ευχαριστίες μας για την όλη προσφορά 
αυτού του σημαντικού ανθρώπου, αγαπητέ συνάδελφε.  

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησε στην Ημερίδα του Αμμάν 
παρουσίαση – ανάλυση του Ψηφίσματος της 20ης Ιανουαρίου 2011, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, αναφορικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της 
ελευθερίας της θρησκείας από το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αναστάσιο Μητσόπουλο. Τόσο στους εναρκτήριους 
χαιρετισμούς, όσο και στις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων, 
υπογραμμίσθηκε το εμπερίστατο των Χριστιανών σε πολλές χώρες της Μέσης 
Ανατολής, καθώς και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως είναι η Κίνα, η Βόρεια 
Κορέα, το Πακιστάν, το Ιράκ, η κατεχομένη Κύπρος, χώρες της Αφρικής, και 
τονίσθηκε η ανάγκη διορθόδοξης συνεργασίας για τη στήριξη των Χριστιανών για 
την παραμονή τους στις αρχέγονες κοιτίδες τους ως παραγόντων προόδου και 
σταθερότητας στις χώρες που διαβιούν. Λόγω των κοινοβουλευτικών εκλογών στη 
Ρωσία, ο Πρόεδρος της Γενικής μας Συνέλευσης κ. Sergei Popov δεν κατέστη 
δυνατόν να συμμετάσχει, διότι ασχολούνταν με την προεκλογική εκστρατεία, και 
είναι σήμερα εδώ και χαιρόμαστε την παρουσία του και τη σοφία του.  

Μέσα στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο του ενδιαφέροντός μας για την παρουσία των 
ορθόδοξων χριστιανών στην Μέση Ανατολή, δική μας αντιπροσωπεία αποτελουμένη 
από τους κ.κ. Kokaly, Haddad, Iskander και τους συμβούλους της Δ.Σ.Ο. κ.κ. 
Alexeev και Μυγδάλη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο. 
Εκεί είχαμε μια πρώτη ουσιαστική επαφή με τους οκτώ εκλεγέντες Ορθόδοξους 
Βουλευτές. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι είχε σχεδιαστεί η παρουσία σε αυτή τη 
Γενική Συνέλευση αντιπροσωπείας αυτών των Βουλευτών, αυτό δεν κατέστη 
δυνατόν λόγω των τελευταίων πολικών εξελίξεων στην Αίγυπτο, γνωρίζετε την 
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την οποία μίλησε προηγουμένως ο 
κύριος Ραπτάκης. Δεν υπάρχουν πλέον Βουλευτές, αφαιρέθηκαν τα διπλωματικά τους 
διαβατήρια, και δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή αντιπροσωπείας για πρώτη φορά 
από την Αίγυπτο σε αυτή τη Συνέλευση. Εκτιμούμε ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί 
και στην επόμενη Γενική μας Συνέλευση θα έχουμε αντιπροσωπεία ορισμένη 
επισήμως από το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας. Θεωρούμε την Αίγυπτο πάρα πολύ σημαντική χώρα για τις εξελίξεις στη  
Μέση Ανατολή, γι’ αυτό και θεωρούμε πολύ σημαντικό γεγονός την παρουσία εδώ 
επισήμως αντιπροσωπείας του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου. 

Μεταξύ 16 και 19 Ιανουαρίου 2012, αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην οποία συμμετείχαν ο ομιλών, η συνάδελφος κα 
Samoilyk από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο, τα Μέλη της Διεθνούς Γραμματείας και οι 
σύμβουλοι της Δ.Σ.Ο. κ. Alexeev και κ. Μυγδάλης, μεταβήκαμε στην Αντίς 
Αμπέμπα, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου κ. Idriss Moussa Ndele, προκειμένου να μετάσχουμε ως παρατηρητές 
και να χαιρετίσουμε την Έκτη Τακτική Συνεδρίαση του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν στο συνεδριακό κέντρο 
των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα Συνέλευση του 
Παναφρικανικού  Κοινοβουλίου, η οποία  έβαλε τις βάσεις για  την περαιτέρω 
ουσιαστικοποίηση του ρόλου του, καθιστώντας το όργανο λήψης ουσιαστικών και 
δεσμευτικών αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν το σύνολο της 
Αφρικανικής Ηπείρου. Εκεί μας δόθηκε μία επιπλέον ευκαιρία να έχουμε ουσιαστική 
συνεργασία με τον αγαπητό συνάδελφο κ. Khumalo, Μέλος του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής για τη Συνεργασία, τις Διεθνείς 
Σχέσεις και την Επίλυση Συγκρούσεων, με τον οποίο συζητήσαμε το σύνολο των 
σχέσεων των δύο Οργανώσεων, ενόψει της συνεδρίασης των Επιτροπών που 
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συστάθηκαν και από τη δική μας και από τη δική τους πλευρά, η οποία πρώτη 
συνάντηση και έλαβε χώρα στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες. 

 Επιπλέον, είχαμε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Βουλής της 
Αιθιοπίας κ. Gemeda, τον οποίο ενημερώσαμε για τους σκοπούς και το έργο της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και συζητήσαμε μαζί του τη 
δυνατότητα ένταξης του Κοινοβουλίου της Αιθιοπίας με εθνική αντιπροσωπεία στη 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Η κατ' αρχήν θετική θέση του 
Προέδρου της Βουλής της Αιθιοπίας δεν ολοκληρώθηκε ακόμη και περιμένουμε τη 
συνέχειά της. Πληροφορούμαστε, όμως, πως μια παράλληλη πρόταση για ένταξη του 
Αιθιοπικού κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των 
Κρατών Μελών της Ισλαμικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.) αλλά και κάποια αιματηρά 
γεγονότα που έλαβαν πρόσφατα χώρα στην Αιθιοπία με πρωταγωνιστές ακραίες 
ομάδες μουσουλμάνων, δεν επέτρεψαν στη Βουλή να λάβει ανάλογες αποφάσεις, 
επιθυμώντας να αναδείξει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, τον οποίον, 
άλλωστε, όλοι μας αποδεχόμαστε. Περιμένουμε τους  φίλους Αιθίοπες στην επόμενη 
Γενική Συνέλευσή μας. Τέλος, κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στην Αντίς 
Αμπέμπα, συναντηθήκαμε και με τον Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Αιθιοπίας κ. Παύλο, τον Μητροπολίτη Αξώμης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 
τους ενημερώσαμε για τις δραστηριότητές μας και, ταυτοχρόνως, συζητήσαμε με μία 
σειρά από άλλους παράγοντες την παρουσία της δικής μας οργάνωσης στο διεθνή 
περίγυρο. Μεταξύ αυτών των παραγόντων ήταν και οι διπλωματικές αποστολές της 
Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ελλάδας. 

Την χρονιά που μας πέρασε, και λόγω των εκλογών στη Ρωσία και Ελλάδα, 
δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί, όπως προβλεπόταν και στο χρόνο που 
προβλεπόταν, η δεύτερη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας. Αυτή 
πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί εδώ σε αίθουσα του ξενοδοχείου. Στην κανονική 
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα, στις 12 
Μαρτίου, συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μέλη της Γραμματείας αλλά και οι πρόεδροι 
των Επιτροπών. Κατά την συνεδρίαση εκείνη ελήφθησαν αποφάσεις για τα τρέχοντα 
θέματα, για την εδώ συνέλευση μας, αλλά και για τη συνεργασία μας με το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Είπα προηγουμένως, αλλά αξίζει να το τονίσω ακόμη 
μια φορά, και να σας παρακαλέσω να μελετήσετε το κείμενο για το «Ίδρυμα για τη 
Δημοκρατία, τον Κοινοβουλευτισμό και τη Θρησκευτική ανεκτικότητα στην 
Αφρική», που υπάρχει μέσα στο φάκελό σας. Είναι αρκετά κατατοπιστικό και, επειδή 
πρέπει να λάβουμε αποφάσεις, θέλω να το μελετήσετε σοβαρά. Πρόκειται για μία 
σημαντική πρωτοβουλία την οποία μπορούμε να αναλάβουμε με την ευκαιρία των 20 
χρόνων ύπαρξης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Με βάση το 
κείμενο αυτό έγινε η συζήτηση στην Ελλάδα, στην κοινή επιτροπή συνεργασίας των 
Επιτροπών του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και της δικής μας οργάνωσης, στις 
οποίες προεδρεύουν ως συμπρόεδροι ο κ. Khumalo και ο κ. Νεράντζης.  

Όπως είπα, η πρώτη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών έγινε στα Ιωάννινα, 
στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γραμματείας. Η πρότασή μας 
για την ίδρυση του φορέα συνάντησε την απόλυτη συμφωνία του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου και πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους με βάση τους οποίους θα 
ουσιαστικοποιηθεί η συνεισφορά του σε κάθε επίπεδο.  



60 
 

Η μέχρι σήμερα χρηστή διαχείριση των οικονομικών μας – θα ακολουθήσει 
στο βήμα ο υπεύθυνος οικονομικών, ο Ταμίας μας, σε λίγο – μάς παρέχει τη 
δυνατότητα να στηρίξουμε οικονομικά για τρία περίπου χρόνια κατ’ ανώτατο όριο 
μια τέτοια πρωτοβουλία, ώστε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να εξευρεθούν οι 
αναγκαίοι πόροι από το διεθνή χώρο. Αναλαμβάνοντας μια τέτοια πρωτοβουλία, 
μπορούμε, με το κύρος της Οργάνωσής μας, να παρέχουμε προς την Αφρικανική 
Ήπειρο τη συνεισφορά μας, ώστε η  τρέχουσα και η μέλλουσα γενιά πολιτικών αλλά 
και στελεχών της διοίκησης και των εκκλησιών και των διαφόρων θρησκευτικών 
ομάδων  να μπορέσει να εμπεδώσει καλύτερα τους κανόνες της δημοκρατίας, του 
κοινοβουλευτισμού και της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί 
παράλληλα και την ενεργό στήριξη του Κοινοβουλίου της Μοζαμβίκης, γιατί εκεί 
έχουμε πει θα είναι η έδρα του, ενώ η κεντρική έδρα θα βρίσκεται στα γραφεία της 
Οργάνωσής μας στην Αθήνα. Δική μας αντιπροσωπεία υπό τους κ.κ. Θεόδωρο 
Σεκικούμπο και Φουάντ Κόκαλι, συζήτησε με τον Πρωθυπουργό της Χώρας και την 
Πρόεδρο του  Κοινοβουλίου  της Μοζαμβίκης, παρουσία του επικεφαλής της 
επιτροπής του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου κ. Μάργουικ Χουμάλο, το όλο θέμα. 
Έχουμε ήδη μια επιστολή της Προέδρου της Βουλής της Μοζαμβίκης για την 
απόλυτη συμφωνία της επί της προτάσεώς μας. Αναμένουμε συνολικά την αποδοχή 
όσων θεμάτων θέσαμε και τα οποία περιγράφονται σε ανάλογο κεφάλαιο του 
κειμένου που έχετε στα χέρια σας.  

Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω την καθοριστική συμβολή στην όλη 
εξέλιξη του Μητροπολίτη Μοζαμβίκης του κ. Ιωάννη, που είναι και ο σύνδεσμος της 
Οργάνωσής μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, είναι και εχθές και σήμερα εδώ, 
και τον ευχαριστούμε θερμά. Όπως, επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την 
ουσιαστική συμβολή του στο συνάδελφο από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο κύριο 
Khumalo. 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα 
άλλο ζήτημα σπουδαιότητας, που αφορά στη συνεργασία μας με ανάλογου 
κοινοβουλευτικού χαρακτήρα οργανισμούς και όχι μόνο, όντας βέβαιοι πως τα 
μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου απαιτούν τη συμβολή και τη συνεργασία 
όλων. Έθνη και λαοί, ιδιαίτερα που βιώνουν διαχρονικά στην ιστορία τους την 
παρουσία μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, έχουν μια ειδική, θα έλεγα, ευθύνη 
απέναντι στους λαούς οι οποίο ευεργετήθηκαν από την παρουσία τους. Μια σειρά 
από θέματα δεν είναι μόνο της δικής μας προτεραιότητας, αλλά εμπίπτουν και στο 
οπτικό πεδίο άλλων πολιτικών και άλλων οργανώσεων. Η επαφή και αναζήτηση 
κοινών τόπων με πολιτικούς του υπολοίπου χριστιανικού κόσμου είναι πια αναγκαία, 
και προσπαθούμε να την εντάξουμε στις δραστηριότητες της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Ειπώθηκε, νομίζω και σε άλλη περίπτωση αλλά το λέμε και 
εδώ σήμερα απολογιστικά, η Καθολική μονή του Μπόζε, που βρίσκεται λίγο έξω από 
το Μιλάνο, σε συνεννόηση με τους συμβούλους μας κ.κ. Alexeev και Μυγδάλη, 
ανέλαβε να διοργανώσει στις αρχές του χειμώνα μια τέτοια πρώτη διερευνητική 
συνάντηση.  

Επίσης, στις 24 Απριλίου, οι Σύμβουλοι της της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας ο καθηγητής κ. Valery Alexeev και ο Δρ. κ. Κώστας 
Μυγδάλης είχαν συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δικτύου Ανάπτυξης Aga 
Khan, με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα συνεργασίας θρησκευτικών 
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ομάδων, ιδιαίτερα μάλιστα στην Αφρική. Από την πλευρά του Δικτύου Ανάπτυξης 
Aga Khan, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Τμήματος Διπλωματικών 
Υποθέσεων του Ιδρύματος – σήμερα είναι εδώ δύο εκπρόσωποί του: ο εκπρόσωπος 
του Δικτύου Ανάπτυξης Aga Khan στην Πορτογαλία κ. Ahmad Nazim, και ο 
συντονιστής Διπλωματικών Σχέσεων του Δικτύου Ανάπτυξης Aga Khan κ. Dhalla 
Paul, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους και για το μεγάλο 
ενδιαφέρον τους. Πρόκειται για ένα ίδρυμα, μία θρησκευτική οντότητα του 
μουσουλμανισμού, είναι οι Ισμαηλίτες που ανήκουν στην σιιτική πίστη, και 
αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα ειρήνης και συνεννόησης ανά τον κόσμο, 
επιδιδόμενοι σε θαυμαστά έργα ειρήνης. Η επαφή μας θα συνεχίσει και αναμένουμε 
στενή συνεργασία με το Ίδρυμα για τη δημοκρατία  στην Αφρική.  

Εκφράσαμε, ακόμη, το ενδιαφέρον μας για την ύπαρξη και τα προβλήματα 
των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ινδίας. Όπως γνωρίζετε, μια ολόκληρη περιφέρεια 
του Ινδικού Κράτους κατοικείται από Ορθοδόξους της αρχαίας Εκκλησίας του Αγ. 
Θωμά, και μάλιστα δύο συνάδελφοί μας  βουλευτές που ανήκουν στο εθνικό 
κοινοβούλιο της Ινδίας είναι Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα. Από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Εκκλησιών με το οποίο διατηρούμε μόνιμη επαφή, ενημερωθήκαμε ότι 
στα τέλη Μαρτίου διοργανώθηκε διεθνές συνέδριο στην Καράλα της Ινδίας με θέμα 
«Ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στην περιοχή του Αραβικού 
Κόλπου». Δεν κατέστη  δυνατόν να παρευρεθούμε, αλλά ήταν εκεί παρών ο  
αγαπητός πρώην συνάδελφος της Βουλής της Ιορδανίας κ. Γεράσιμος Quawas, ο 
οποίος εδώ σήμερα εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Στείλαμε, 
λοιπόν, πληροφοριακό υλικό και χαιρετισμό, τον οποίο διάβασε στο σώμα και 
ενημέρωσε για την ύπαρξη και τις δραστηριότητες της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Ο συνάδελφος Ινδός βουλευτής κ. Chacko ακύρωσε προ 
ημερών την εδώ συμμετοχή του λόγω εκτάκτων υποχρεώσεων. Παρέχουμε, λοιπόν, 
τη δυνατότητα στη νέα Γραμματεία, που θα εκλεγεί, να αποκτήσει μόνιμη επαφή και 
να μεταβεί, όταν πρέπει, στην Ινδία, ώστε να καταστήσει γνωστό το έργο μας σε 
αυτήν τη μακρινή και σημαντική περιοχή.  

Προχωρήσαμε, επιπλέον, σε ουσιαστική διερεύνηση του χώρου της Λατινικής 
Αμερικής, διερεύνηση η οποία μετά από πολλά χρόνια φαίνεται να φέρει 
αποτελέσματα. Είναι σήμερα μαζί μας εδώ ως ειδικός προσκεκλημένος ο κ. 
Θεόδωρος Σταθάκης, σύμβουλος του Αργεντινού βουλευτή κ. Zottos, προκειμένου να 
προετοιμάσουμε επίσκεψη στην Αργεντινή και όχι μόνο. Θα μας παρασχεθεί από 
πλευράς του αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια, προκειμένου να εντοπισθούν 
βουλευτές από όλη την Λατινική Αμερική και να συγκεντρωθούν σε μια χώρα, ώστε 
να έχουμε μια πρώτη ουσιαστική επαφή. Προτείνουμε μάλιστα να αναθέσουμε στον 
κ. Σταθάκη το συντονισμό των ενεργειών μας στην Λατινική Αμερική, μια και ο ίδιος 
ζει εκεί. Είναι και αυτό μια δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσει η νέα 
Γραμματεία. Κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Του ιδίου μεγέθους είναι και η επόμενη παρέμβαση την οποία θα σας 
περιγράψω και που αφορά σε οργανωμένη επίσκεψη της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ και τον Καναδά, την οποία πρότεινε στη 
συνεδρίασή μας στην Ελλάδα της Διεθνούς Γραμματείας η Κυπριακή αντιπροσωπεία. 
Άξονας αυτής της συνάντησης θα είναι η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βοστώνη, σε συνεργασία με τη Ρωσική θεολογική 
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σχολή του Αγίου Βλαδίμηρου του Πατριαρχείου της Μόσχας, οι οποίες θα 
ετοιμάσουν -προτείνουμε να ετοιμάσουν- συνέδριο, όποτε αυτό καταστεί δυνατόν, 
εμείς μπορεί να είμαστε έτοιμοι και το Νοέμβριο του 2012, με θέμα «Κοινωνία 
πολιτών και Ορθοδοξία», στο οποίο θα κληθούν να λάβουν μέρος όλοι οι εν ενεργεία 
αλλά και πρώην Βουλευτές και Γερουσιαστές Ορθόδοξοι, όλες οι Ορθόδοξες 
Θεολογικές σχολές, αλλά και διανοούμενοι της Αμερικανικής Ηπείρου.  Παρόμοιο 
συνέδριο μπορεί να ετοιμασθεί και στον Καναδά. Στις ΗΠΑ, επίσης, στην 
Ουάσιγκτον, βλέπουμε ότι είναι εφικτό να προετοιμασθεί συνάντηση με αρμόδια 
επιτροπή του Κογκρέσου που ασχολείται με ζητήματα πολιτικής και θρησκειών. Την 
προσπάθεια αυτή θα συντονίσει ο τέως Γερουσιαστής και υποψήφιος στις επόμενες 
εκλογές Γερουσιαστής της Πολιτείας του Ρόουντ Άιλαντ κ. Ραπτάκης, στον οποίο 
ευχόμεθα Καλή Επιτυχία, σε συνεργασία με το μέλος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας κύριο Κατσιαντώνη, τον οποίον επίσης ευχαριστούμε θερμά. 
Προκειμένου, επίσης, να έχουμε θετικά αποτελέσματα, εγώ και ο κ. Μυγδάλης σε 
συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον κ. Βασιλειάδη, 
που ήταν και εισηγητής μας στο Ελσίνκι, μεταβήκαμε στα Τίρανα, όπου βρισκόταν 
κλιμάκιο της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού και συναντηθήκαμε μαζί με τα 
μέλη του κλιμακίου για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, και είχαμε σε αυτήν τη 
συνάντηση την πολύτιμη συμβολή του αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας 
κ. Αναστασίου και του Βουλευτή του Αλβανικού Κοινοβουλίου κ. Ντούλε, ο οποίος 
επίσης είναι μαζί μας, και τους οποίους ευχαριστούμε. 
Κλείνοντας τα πεπραγμένα αυτού του έτους, θα πρέπει να πω ότι προχωρήσαμε σε 
μια σειρά εκδόσεων πρακτικών συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώσαμε και 
παλαιότερα αλλά και πρόσφατα. Υπάρχουν στο χώρο έξω από την αίθουσα, μπορείτε 
να πάρετε αντίτυπα για να τα έχετε μαζί σας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.  
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, ευχαριστώ για μια ακόμη φορά θερμά όλα τα μέλη των 
εθνικών αντιπροσωπειών για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου 
καθ’ όλη την περίοδο που κατείχα τη θέση του Γενικού Γραμματέα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Όπως είπα και στην Τελετή Έναρξης, 
εύχομαι στο νέο Πρόεδρο και τον νέο Γενικό Γραμματέα και σε όλα τα μέλη που θα 
συγκροτήσουν τα όργανα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας από 
καρδιάς Καλή Επιτυχία στο έργο τους, στο δύσκολο έργο τους. Θα είμαι πάντοτε στη 
διάθεσή τους, όποτε και όπου με χρειαστούν. 
Κλείνοντας αυτόν τον Απολογισμό, θέλω να προτείνω για τη θέση του Προέδρου της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας την υποψηφιότητα του νυν Προέδρου 
του κ. Popov, θεωρώντας ότι συγκεντρώνει στο πρόσωπό του και την εμπειρία και τη 
σοφία που απαιτείται. Ήδη το χειροκρότημά σας τον ανέδειξε διά βοής Πρόεδρο και 
της επόμενης περιόδου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Σας 
ευχαριστώ όλους θερμά. 
S. POPOV: Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε μια εξαιρετικά περιεκτική 
Απολογιστική Έκθεση από το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσής μας. Όπως θα 
διαπιστώσατε, η κλίμακα των δραστηριοτήτων μας για το τελευταίο έτος των 
δραστηριοτήτων της Γραμματείας και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης είναι 
αντίστοιχη των δραστηριοτήτων που είχαμε στο παρελθόν σε διάστημα τριών-
τεσσάρων ετών. Ερωτώ τους συναδέλφους, αν υπάρχουν ερωτήσεις προς το Γενικό 
Γραμματέα, αν κάποιος θα ήθελε διευκρινίσεις. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, θα 
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πρέπει να εγκρίνουμε την Απολογιστική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας που 
παρουσίασε ο αγαπητός συνάδελφος, ο φίλος. Θέτω, λοιπόν, σε ψηφοφορία το 
κείμενο της Εκθέσεως. Ποιος είναι υπέρ; Ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά; 
Ποιος ψηφίζει λευκό; Εγκρίνεται, λοιπόν, ομοφώνως.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε στη συνέχεια τις εκλογές. Θα πρέπει να τηρήσουμε 
μια σαφή διαδικασία, είμαστε κοινοβουλευτικός θεσμός όπως γνωρίζετε.  
Αξιότιμοι Κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας υποστήριξε την πρότασή μου να 
παραχωρήσουμε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Παρευξεινίου Οικονομικής 
Συνεργασίας το καθεστώς του Παρατηρητή. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Υποστηρίζουμε 
την παραχώρηση καθεστώτος Παρατηρητή στην PABSEC. Θέτω το ζήτημα σε 
ψηφοφορία. Να δώσουμε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Παρευξεινίου 
Οικονομικής Συνεργασίας το καθεστώς του Παρατηρητή. Ποιος είναι υπέρ; Ποιος 
είναι κατά; Ποιος ψηφίζει λευκό; Εγκρίνεται, λοιπόν, η πρόταση. Θα ήθελα να 
συγχαρώ τους συναδέλφους μας για το νέο καθεστώς που έχουν εντός του πλαισίου 
της Οργάνωσής μας.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από την Απολογιστική Έκθεση, θα πρέπει να ακούσουμε 
την Έκθεση επί των Οικονομικών. Δίνω το λόγο στο φίλο μας, στον Ταμία της 
Οργάνωσής μας, στον κύριο Σάββα Εμινίδη. 
Σ. ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο ρόλος αυτής της 
Οργάνωσης απεικονίστηκε πολύ χαρακτηριστικά από την ομιλία του Γενικού 
Γραμματέα, του Κυρίου Παντούλα. Άρα ο δικός μας ρόλος, ο οικονομικός, είναι να 
στηρίξει με ευλάβεια όλες αυτές τις προσπάθειες που έφεραν ένα βήμα μπροστά και 
σε ένα άλλο επίπεδο τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, που πλέον 
άνοιξε τα φτερά της προς κάθε κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, ο ρόλος του ταμείου, που 
όπως ειπώθηκε και με τον Προϋπολογισμό τον περσινό που καταθέσαμε στο Παρίσι, 
ήταν θετικός. Είχαμε στον Προϋπολογισμό μας 670.000, καλύψαμε 430.000.  
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά, γιατί τα έχετε όλα μπροστά σας, 
είναι αναλυτικά όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει με τα νόμιμα παραστατικά, τα οποία 
πριν εξοφληθούν μονογράφονται και κρατούνται στο αρχείο μας και, αναλυτικότερα, 
όλα αυτά τα ποσά παρουσιάζονται και στην Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή που 
έχετε, επίσης, στο φάκελό σας.  

Το γενικό σύνολο, λοιπόν, των πληρωμών ήταν 525.000 ευρώ και, όπως λέει 
και ο Ελεγκτής, όλες οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από όλα τα προβλεπόμενα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Επίσης, για την εξόφληση των δικαιολογητικών υπάρχει η 
υπογραφή του Ταμία και του Μέλους της Επιτροπής Οικονομικών.  

Να πω δυο λόγια για τα Έσοδα, που είναι κυρίως από τις συνδρομές των 
μελών μας και, σύμφωνα με το λογαριασμό των καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας, 
έχουν ήδη καταβληθεί για το 2012 η συνδρομή της Ρωσίας, η συνδρομή της 
Κυπριακής Βουλής, η συνδρομή της Βουλγαρίας και, για λόγους που γνωρίζετε 
πιστεύω πολύ καλά, λόγω των αλλεπάλληλων εκλογών που είχαμε στην Ελλάδα 
μέχρι πριν δέκα ημέρες, δεν κατέστη δυνατόν να δοθεί η συνδρομή της Ελλάδας για 
το έτος 2012, θα γίνει το επόμενο διάστημα. Επίσης, εκκρεμεί η Βουλή της 
Ουκρανίας και η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου.  

Το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί είναι 239.920 ευρώ, ενώ 
το υπόλοιπο που παρουσιάζεται σήμερα στην Οργάνωσή μας και υπάρχει στα Ταμεία 
της Οργάνωσης την 31η Μαΐου του 2012 είναι 1.402.288,80 ευρώ και 1.345,20 
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δολάρια. Οι πληρωμές ήταν 525.559,44 ευρώ και οι τόκοι που μπήκαν στον 
λογαριασμό μας 11.194.  

Όπως αναφέρει η Ορκωτός Ελεγκτής, τα παραπάνω υπόλοιπα των 
λογαριασμών βεβαιώνονται και από την Εθνική Τράπεζα, και υπάρχει πλήρης 
συμφωνία των λογαριασμών των καταθέσεων της Τράπεζας με τα Έσοδα και τα 
Έξοδα της Διακοινοβουλευτικής μας Συνέλευσης.  

Αυτός είναι ο Οικονομικός μας Απολογισμός, και σας πληροφορώ ότι γίνεται 
με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι, και απεναντίας 
υπάρχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά, έστω και για ένα ευρώ. Καμία δαπάνη δεν 
γίνεται, αν δεν έχει την έγκριση της Γραμματείας και την εντολή και την υπογραφή 
του Γενικού Γραμματέα, με όλα τα νόμιμα παραστατικά, όπως προείπα, τα οποία 
υπογράφονται και διατηρούνται στο αρχείο της Οργάνωσης προς όλους.  

Πέρσι είχαμε προϋπολογίσει, όπως είπα, δαπάνες 671.000. Σύμφωνα με τα 
απολογιστικά στοιχεία, τα οποία έχετε επίσης μπροστά σας, δαπανήσαμε 436.902 
ευρώ. Άρα, είμαστε σε πλαίσια που μπορούμε, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας ο 
κύριος Παντούλας, να χαράζουμε στρατηγική όπως το Ίδρυμα στην Αφρική αλλά και 
πολλά άλλα τα οποία δίνουν, όπως είπα, την αισιοδοξία ότι η Οργάνωσή μας μπορεί 
να πετάξει ακόμα πιο ψηλά και να γίνει πιο γνωστή σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα.  

Μπορώ να αναλύσω και να πω αναλυτικά σε όλες τις εκδηλώσεις, όπως είπε ο 
κύριος Παντούλας ο Γραμματέας, τι ποσά δαπανήθηκαν και τι ποσά είναι αναλυτικά 
ένα προς ένα. Βέβαια, τα έχετε όλα αυτά μπροστά σας. Για το σύντομο του χρόνου 
πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι ήμασταν όχι απλά μέσα 
στον Προϋπολογισμό αλλά περισσέψαμε και χρήματα από τον Προϋπολογισμό.  

Και, βεβαίως, να πω ότι η διαφορά που προκύπτει στην Ορκωτή Λογίστρια 
αναφέρεται στο ποσό της προκαταβολής, που δώσαμε για την περίοδο 2012-2013, 
που ξεκινάει από 1η Ιουλίου για να πραγματοποιηθεί η σημερινή Συνέλευση εδώ στην 
Πράγα. Αυτό είναι το ποσό των 80.000, που φαίνεται στα χαρτιά που θα δείτε.  

Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω σε σχέση με τα οικονομικά, απλά 
καταθέτοντας τον Οικονομικό Απολογισμό ζητώ από το Σώμα την υπερψήφισή του 
και την απαλλαγή πάσης ευθύνης προσωπικά. Και επειδή κλείνοντας κι εγώ από τη 
μεριά μου, μετά από περίπου δύο χρόνια θητείας, να πω ότι πράγματι κάναμε το κάθε 
τι όλοι μαζί, με την σοφία του Προέδρου μας, του κυρίου Popov, αλλά και τη μεγάλη 
προσφορά του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Παντούλα, αλλά και ιδιαίτερα -δεν 
μπορώ να μην κάνω μνεία για τα δύο κορίτσια της Γραμματείας, όπως προείπε και ο 
Γενικός Γραμματέας, που αν δεν ήταν, πιστεύω, οι λεπτομέρειες, οι οποίες κάνουν 
και την μεγάλη επιτυχία, ίσως να μην υπήρχαν.  

Ευχαριστώ όλους σας για τη συνεργασία και εύχομαι στην Οργάνωσή μας 
όλη αυτή την περίοδο αλλά και αυτό που έρχεται να είναι ό,τι καλύτερο, και του 
χρόνου στην επέτειο που θα γίνει στη Χαλκιδική ο επόμενος Γενικός Γραμματέας, ο 
Κύριος Νεράντζης, να δώσει πραγματικά μια μεγάλη πνοή και να πούμε ότι ο 
επόμενος χρόνος ήταν ακόμη καλύτερος από αυτόν που έφυγε. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι έχετε όλοι λάβει το κείμενο της 
Έκθεσης για το προηγούμενο έτος και το σχέδιο Προϋπολογισμού για το τρέχον 
οικονομικό έτος.  
Θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον Ταμία μας για το πολύ 
αποτελεσματικό του έργο, για την πολύ λεπτομερή ανάλυση που έκανε όλων των 
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δαπανών. Είναι πολύ σεμνός άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ότι 
καταφέραμε να εξοικονομήσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό σε συνθήκες κρίσης 
είναι μεγάλη επιτυχία, διότι η εξοικονόμηση πόρων χάρη στο έργο του Γενικού 
Γραμματέα και του Ταμία μάς επέτρεψε να υλοποιήσουμε όλα τα σχέδια που είχαμε 
υιοθετήσει και τους σκοπούς που είχαμε υιοθετήσει στο Παρίσι. Μπορεί κάποιος να 
μας πει ότι «τότε στο Παρίσι δεν είχατε κάνει ακριβείς υπολογισμούς, είχατε 
υιοθετήσει ένα μεγαλύτερο ποσό δαπανών». Όχι, υιοθετήσαμε εμπράκτως πιο 
οικονομικές λύσεις αναφορικά με τα εισιτήρια, με τα ταξίδια, με τα ξενοδοχεία που 
επιλέξαμε για διαμονή, αναφορικά με την εκδοτική μας δραστηριότητα, επιλέξαμε 
πιο οικονομικές λύσεις σε όλες τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων μας.  

Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον Ταμία; Συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις; Τότε 
προτείνω να εγκρίνουμε την Έκθεση, την Απολογιστική Έκθεση της εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ; Ψηφίζουμε συνάδελφοι. Ποιος είναι υπέρ της 
έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού; Ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά; Ποιος 
ψηφίζει λευκό; Εγκρίνεται λοιπόν η Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού.  
 Τώρα θα ήθελα να εγκρίνουμε και το Σχέδιο του Προϋπολογισμού. Έχουμε 
συντάξει το σχέδιο αυτό επί των ίδιων αρχών. Θα ήθελα να προσέξετε τη διαφορά της 
δαπάνης για τη Γενική Συνέλευση στο Παρίσι εν συγκρίσει με τη Γενική Συνέλευση 
στην Πράγα. Έχουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση πόρων στη δαπάνη για τη Γενική 
Συνέλευση στην Πράγα. Προτείνω, λοιπόν, να εγκρίνουμε το Σχέδιο του 
Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Υπάρχουν παρατηρήσεις; Υπάρχουν 
ερωτήσεις επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού; Αύριο θα έχουμε και την εκλογή 
της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία θα ασχοληθεί με τον έλεγχο 
υλοποίησης του Προϋπολογισμού. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Όχι. Ευχαριστώ. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, να ευχαριστήσουμε, λοιπόν, τους συναδέλφους μας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο 
της Ημερήσιας Διάταξης, την εκλογή της νέας ηγεσίας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης. Δίνω και πάλι το λόγο στο Γενικό Γραμματέα.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε σε αυτή τη φάση, 
ολοκληρώνοντας τους Απολογισμούς, και από το Γενικό Γραμματέα και από τον 
Ταμία, να προχωρήσουμε στην εκλογή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα 
της Οργάνωσής μας για την επόμενη περίοδο. Έχω κάνει την πρόταση για τη θέση 
του Προέδρου, επανεκλογή του Κυρίου Sergei Popov. Τον κύριο Sergei Popov 
παρακαλώ να προτείνει το πρόσωπο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.  
S. POPOV: Πρώτα από όλα θα πρέπει να ψηφίσουμε για την πρώτη πρόταση, για τη 
θέση του Προέδρου. Πρώτα θα ψηφίσουμε για τον Πρόεδρο.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Είναι σωστό, είναι σωστό. Θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση για 
εκλογή του κυρίου Sergei Popov στη θέση του Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Παρακαλώ, ποιοι εγκρίνουν; Ποιοι ψηφίζουν «Ναι» στη 
συγκεκριμένη πρόταση; Υπάρχει βουλευτής-μέλος Αντιπροσωπείας που ψηφίζει 
«Όχι»; Υπάρχει μέλος της Συνέλευσής μας που ψηφίζει λευκό; Υπάρχει μέλος της 
Συνέλευσής μας που ψηφίζει «Παρών»; Όχι. Ομοφώνως, νέος Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας για την επόμενη 
διετία επανεκλέγεται πανηγυρικά και με ομοφωνία ο Κύριος Sergei Popov. Κύριε 
Sergei Popov, να κάνετε την πρόταση για τη θέση του Γενικού Γραμματέα.  
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S. POPOV: Πρώτα από όλα, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, 
αγαπητοί συνάδελφοι, για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου. Θα διαθέσω όλες 
τις δυνάμεις μου, τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου στην υπόθεση της δυναμικής 
ανάπτυξης του κινήματός μας.  
Προτού να αναφερθώ στον υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, θα ήθελα 
να σας πω ότι είναι αναγκαίο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο Μιχαήλ Παντούλα για το 
έργο του στη θέση του Γενικού Γραμματέα, για το πολύ μεγάλο έργο του. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει κοινοβουλευτικό έργο, ξέρουμε πολύ καλά τι 
σημαίνει βουλευτικές εκλογές, πολύ συχνά δεν τα καταφέρνουμε να επανεκλεγούμε. 
Αυτά έχει η ζωή, σήμερα μπορεί να τα καταφέρεις, αύριο να μην τα καταφέρεις. 
Αυτό είναι η τύχη, η μοίρα του κάθε κοινοβουλευτικού. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
θεωρώ ότι ο κύριος Παντούλας θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική, θα ξεκουραστεί 
λίγο για να επανέλθει με νέες δυνάμεις στον κοινοβουλευτικό στίβο της Ελλάδος.  

Θα ήθελα, λοιπόν, τώρα να προτείνω ως υποψήφιο για τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα τον Κύριο Αναστάσιο Νεράντζη, μέλος της Βουλής των Ελλήνων, ο 
οποίος προσφάτως κατάφερε να επανεκλεγεί στη νέα Βουλή των Ελλήνων. Ήταν 
αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, 
υπήρξε, όμως, και Γενικός Γραμματέας στο παρελθόν. Τον γνωρίζουμε πολύ καλά 
τον συνάδελφο αυτόν, γνωρίζουμε την επιμονή του και τις αριστερές ιδέες του, όπως 
επεσήμανε σήμερα ο Κώστας. Νομίζω όλα αυτά θα είναι επωφελή για την Οργάνωσή 
μας.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις όσον αφορά την 
πρόταση αυτή; Υποστηρίζετε λοιπόν την υποψηφιότητα του Κυρίου Νεράντζη. 
Ψηφίζουμε λοιπόν. Θέτω την πρόταση σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ; Ευχαριστώ. 
Ποιος είναι κατά; Ποιος ψηφίζει λευκό; Ομοφώνως, λοιπόν, εγκρίνεται η πρόταση 
αυτή. Σας συγχαίρουμε. Ο λόγος στον Κύριο Νεράντζη.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική ψήφο την οποία 
μου δώσατε μόλις προ ολίγου. Θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου, γιατί μετά από 
ένα χρόνο επανέρχομαι στη θέση του Γενικού Γραμματέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
και κυρίως το βάρος που συνεπάγεται, και γιατί διαδέχομαι μια εξαιρετικά 
πετυχημένη θητεία του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα και φίλου μας, του 
Μιχάλη Παντούλα. Αυτό αφορά τη συγκίνησή μου.  

Αισθάνομαι, όμως, συγχρόνως και δέος, γιατί η Οργάνωση αυτή πια δεν είναι 
όπως παλαιότερα, έχει αυξηθεί, έχουν διευρυνθεί οι στόχοι της. Ήδη σήμερα είναι 
από είκοσι πέντε χώρες, είκοσι έξι. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες πλαισιώνουν αυτή 
την κίνηση, ήδη η Νότια Αμερική πλαισιώνει αυτή την κίνηση, ήδη η Αυστραλία, 
ήδη η Αφρική και πολλές, σχεδόν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, που σημαίνει 
ότι αυτό που κάποιοι ονειρεύτηκαν προ είκοσι ετών σήμερα έχει γίνει ένα γιγαντιαίο 
κύμα το οποίον παρασύρει πολλά κακά, και έχει πάρα πολλές φιλοδοξίες. Αυτό, 
λοιπόν, με γεμίζει δέος.  

Έχω όμως και ένα στοιχείο λύπης. Ο Μιχάλης Παντούλας, αυτός ο άξιος 
άνθρωπος, δεν είναι απλώς ότι φεύγει από τη Διοίκηση, από τις καρδιές μας δεν 
φεύγει με τίποτα, από τη Διοίκηση αυτής της Συνέλευσης, αλλά σκέπτεται να 
εγκαταλείψει και την πολιτική. Αυτό αποτελεί απώλεια για την έννοια της πολιτικής 
που τόσο πολύ κακοποιείται, δίκαια ή άδικα δεν έχει τόσο σημασία, στις ημέρες μας. 
Εμείς θέλουμε να ελπίζουμε αυτό που είπε παραστατικά ο Πρόεδρος προηγουμένως, 
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ότι δηλαδή μπορεί να αναθεωρήσει την άποψή του. Άνθρωποι με τη συγκρότηση του 
Μιχάλη, με την ιεραποστολική αυταπάρνησή του, και κυρίως με το ήθος και τις 
γνώσεις του, είναι πάντοτε εξαιρετικά πολύτιμοι και, δυστυχώς, δυσεύρετοι για την 
έννοια της πολιτικής και την πρακτική εφαρμογή της.  

Εμείς, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει εκείνος - η απόφαση είναι ένα προσωπικό 
θέμα το οποίον μπορούμε να του το ζητήσουμε αλλά δεν μπορούμε να το αξιώσουμε 
- θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο, μια που μας έδωσε κι εκείνος το πράσινο φως, να 
τον αξιοποιήσουμε, να τον διατηρούμε πλήρως ενεργό σε αυτή την Κίνηση, γιατί 
αποτελεί μια εγγύηση προσεγγίσεως και επιτεύξεως των στόχων μας.  

Και πάλι πιστεύω ότι με τη συμπαράσταση του εμπείρου Προέδρου μας, του 
Κυρίου Popov, ο οποίος πράγματι ομοφώνως εξελέγη, με τη συμπαράσταση των δύο 
Συμβούλων, του Καθηγητού Alexeev και του Μυγδάλη, ο οποίος πάσχει από 
αλληθωρισμό, πάει μία δεξιά μία αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεν τα βλέπει καλά τα 
πράγματα, και κυρίως με την υποστήριξη και της Γραμματείας, οι δύο κοπέλες και 
γενικά οι υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων μας βοηθούν, θα πετύχουμε ένα ακόμη 
βήμα έτσι ώστε, τον επόμενο χρόνο με την συμπλήρωση των είκοσι ετών από της 
ιδρύσεως της Συνέλευσής μας, να μπορούμε να καυχηθούμε εν Κυρίω ότι όλα όσα 
έχουμε στο μυαλό μας βάλει και προγραμματίσει, αυτά προχώρησαν, αυτά 
επιτεύχθηκαν.  

Θέλω να ευχαριστήσω –άφησα στο τέλος- έναν αφανή εργάτη, αλλά ο οποίος 
αποτελεί το μανδύα της νομιμότητας γι’ αυτή τη διαχείριση που είχαμε, είναι ο 
Σάββας Εμινίδης, συνάδελφός μας βουλευτής, τον ακούσατε με τι σχολαστικότητα 
μας παρέστησε τη λογιστική και οικονομική κατάσταση - ήδη ο ίδιος είναι και 
λογιστής, επομένως πέσαμε σε κατάλληλα χέρια - και ατύχησε αυτή τη φορά ο 
Σάββας, αλλά είναι πάρα πολύ νέος για να τον κατευοδώσουμε, για να του πούμε 
«στο καλό», απλώς τον περιμένουμε, τον θεωρούμε ότι είναι στις τάξεις μας ενεργός, 
και τον περιμένουμε να αποκτήσει και την τυπική εκείνη ιδιότητα, η οποία θα φέρει 
και τα βήματά του σε μας. Εμείς τον θεωρούμε μέλος της οικογενείας μας, τον 
αγαπάμε, τον εκτιμούμε, και πιστεύουμε ότι ξανά σύντομα θα είναι μαζί μας. 
Σύντομα ή όχι, πάντως θα είσαι μαζί μας Σάββα.  

Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο παρά να σας ευχαριστήσω για μια 
ακόμη φορά και να ευχηθώ σε όλους, ατομική, οικογενειακή και εθνική καλή πορεία, 
για να μην πω ‘ευημερία’ και χτυπήσει περίεργα. Να είστε καλά.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα εξ ονόματος όλων ημών να εγχειρίσω 
στον Κύριο Παντούλα ένα δώρο, είχαμε προετοιμαστεί για την σημερινή ημέρα, είναι 
ακριβές αντίγραφο μιας από τις εικόνες, και θα καταλάβετε γιατί έχει επιλεγεί, από το 
1712, πριν ακριβώς από τριακόσια χρόνια. Ας τον συγχαρούμε λοιπόν και ας του 
εγχειρίσουμε αυτό το αναμνηστικό δώρο.  

Θα επιθυμούσα, επίσης, να δώσω ένα μικρό δώρο στον Ταμία μας. 
Παρακαλώ.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στο 
νεοεκλεγέντα Γενικό Γραμματέα, να μας αναφέρει το πώς αντιλαμβάνεται τα σχέδια, 
το πρόγραμμα, τις περαιτέρω δραστηριότητες της Οργανώσεώς μας κατά την 
επικείμενη θητεία του.  

Στην πορεία θα συζητήσουμε και το κεντρικό θέμα, και σήμερα και αύριο, 
αλλά και τις προτάσεις που θα μας πει ο Κύριος Νεράντζης. Σας ευχαριστώ.  
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Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Σκέψεις για τον προγραμματισμό αυτής της χρονιάς μέχρι και το 
2013. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, συνάδελφός μας, κύριος Μιχάλης 
Παντούλας έδωσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η δραστηριότητα τον 
επόμενο χρόνο, κατά την οποία τον Ιούνιο του 2013 θα γιορτάσουμε, σαν κι αυτή την 
περίοδο δηλαδή, τα είκοσι χρόνια από της συστάσεως της Συνελεύσεώς μας.  
Δεν αναφέρομαι μόνο στον πανηγυρικό χαρακτήρα τέτοιων εκδηλώσεων, αλλά σε 
κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και χρήσιμο, το οποίον δεν είναι ανάγκη να κρατήσει μόνο 
ένα ημερολογιακό έτος, το 2013, αλλά μπορεί να επεκταθεί και το 2014, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις.  
Ας μην ξεχνούμε πως το 1993 έγινε η αρχική διακήρυξη, ενώ το 1994 ήταν η πρώτη 
συνάντηση βουλευτών στην Βουλή των Ελλήνων.  

Τα όσα βεβαίως θα αποφασίσουμε, θα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση και 
με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσής μας αλλά και με τη συγκυρία, η 
οποία είναι χαλεπή. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο. Χάρη στη χρηστή 
διοίκηση όλων μας αλλά και χάρη σε παλαιότερη εφάπαξ καταβολή της Ρωσίας ενός 
σεβαστού ποσού έναντι παλαιοτέρων οφειλών, σήμερα η Συνέλευσή μας διαθέτει ένα 
ταμείο της τάξεως περίπου του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία 
επιβάλλεται να επιστρέψουν στον χώρο της «Ορθοδοξίας» με την ευρύτερη έννοια 
και με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο. Πάντοτε μέσα από τις δικές μας 
πρωτοβουλίες, που είναι βεβαίως αμιγώς πολιτικές. Ιδιαίτερα μάλιστα, σε καιρούς 
δύσκολους από πλευράς οικονομικής, δεν συγχωρείται τα χρήματα αυτά να μένουν 
ανεκμετάλλευτα αλλά ούτε και να δαπανώνται ασκόπως.  

Αν θελήσουμε, λοιπόν, με βάση αυτή τη δυνατότητα να δούμε τα πράγματα, 
τότε λέμε πως ο εορτασμός για την εικοσαετία μας μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία 
σύνοψης και, παράλληλα, άνοιγμα νέων προοπτικών.  

Εκτιμάται πως το κυρίαρχο γεγονός θα πρέπει να είναι μια συνάντηση 
Προέδρων Κοινοβουλίων, ίσως κατά την ημέρα συγκλήσεως της Γενικής μας 
Συνελεύσεως, προκειμένου να υπογραφεί μια επετειακού χαρακτήρα διακήρυξη, κάτι 
που συνηθίζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτή η προσπάθεια νομίζουμε ότι πρέπει 
να ξεκινήσει από τα Κοινοβούλια Ρωσίας και Ελλάδας και να συμπεριλάβει στη 
συνέχεια και όσα άλλα θελήσουν: Κύπρο, Ουκρανία, Βουλγαρία, Σερβία, 
Λευκορωσία, Ρουμανία, Αρμενία, Γεωργία. Είναι μερικές χώρες που τα Κοινοβούλιά 
τους εκτιμώ πως θα θελήσουν να συμμετάσχουν. Νομίζω πως μπορεί η Συνέλευση να 
γίνει στην Ελλάδα το 2013, ενώ το 2014 που θα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, μπορεί 
να γίνει στη Μόσχα με ανάλογη συνάντηση των Υπουργών Πολιτισμού ή 
Εξωτερικών ή Παιδείας και ανάλογες διακηρύξεις.  

Υπάρχουν σκέψεις και για άλλες εκδηλώσεις πάντα εξ αφορμής της 
συμπληρώσεως εικοσαετούς διαδρομής από της συστάσεώς μας και της λειτουργίας 
μας.  

Η μια σκέψη έχει να κάνει με μια προσπάθεια διοργάνωσης μιας συνάντησης, 
ημερίδας, με την παρουσία κοινοβουλευτικών από διάφορα μέρη της γης, οι οποίοι 
όμοια με μας θα έχουν στο κέντρο της πολιτικής τους παρουσίας και προσοχής το 
χριστιανισμό. Ειδικότερα, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στην πλευρά της 
Αφρικής προς την Μεσόγειο, με τα τόσα εν εξελίξει γεγονότα. Θα δούμε πώς 
αντιμετωπίζονται τα πράγματα εκεί και πώς ενισχύεται και εξασφαλίζεται η εκεί 
υπερ-δισχιλιόχρονη παρουσία τους. Ο κύριος Παντούλας μνημόνευσε την Καθολική 
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Μονή του Μποζέ μεταξύ Μιλάνου και Τορίνο, όπου σε μια πρώτη συνάντηση που 
είχαν οι Σύμβουλοι συζήτησαν για τη διοργάνωση εκεί μιας ημερίδας, ενός συνεδρίου 
με το θέμα αυτό. Σε αυτή την ημερίδα βεβαίως, όποτε την οργανώσουμε και εάν την 
οργανώσουμε, πρέπει να γίνει προσπάθεια να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ευρωβουλευτές ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα που υπάρχουν στο 
Ευρωκοινοβούλιο, πέραν των δικών μας μελών ασφαλώς.  

Επίσης, θα εξετάσουμε και το θέμα του Συνεδρίου, το οποίον πάντως πρέπει 
να κινείται γύρω από τα σοβαρά προβλήματα της έλλειψης ουσιαστικής δημοκρατίας 
και υπεύθυνης πολιτικής παρουσίας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήδη έχει συμφωνηθεί μια πρώτη μικρή συνάντηση με 
δυτικούς βουλευτές, εκεί στη Μονή του Μποζέ, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Σεπτεμβρίου, και θα έχουμε ενημέρωση.  

Τώρα, από κει και πέρα, μια σειρά από ιδέες έχουν απασχολήσει τη 
Γραμματεία πάνω στο θέμα της 20χρονης παρουσίας της Συνελεύσεώς μας, και 
κάποιες από αυτές που αφορούν ιδέες για εκδόσεις βρίσκονται μέσα στο φάκελό σας. 
Πρόκειται για προτάσεις που έχουμε και αφορούν ειδικές εκδόσεις.  

Η μια σχετίζεται με το θέμα «Η γυναικεία μορφή στην εικονογραφική 
παράδοση του Ανατολικού Χριστιανισμού» και η άλλη σχετίζεται με το θέμα 
«Χριστιανική Ανατολή, εργαλεία πνευματικής επικοινωνίας, λόγος και εικόνα». 
Επίσης, με ένα διαγωνισμό φωτογραφίας από ερασιτέχνες φωτογράφους σε όλο τον 
κόσμο, με φωτογραφική αναφορά στις εορτές του Πάσχα, σε συνεργασία με 
ερασιτεχνικό φορέα ορθοδόξων φωτογράφων από την Πολωνία. Στο φάκελό σας 
βρίσκεται ήδη η ενημέρωση, αλλά μόνον στην αγγλική γλώσσα. Ευχαριστούμε δε τον 
Πολωνό συνάδελφό μας, τον κύριο Czykwin, για τη συνεργασία του και την 
προθυμία του, η οποία είναι παροιμιώδης και διαρκής.  

Προτείνουμε, επίσης, το διαγωνισμό σπουδαστών για τη συγγραφή ενός έργου 
με θέμα σχετιζόμενο με τη δραστηριότητα της Συνελεύσεώς μας σε γενικές γραμμές, 
τα οποία κείμενα θα αναρτηθούν όλα στο διαδίκτυο, και κάποια από αυτά, τα 
πληρέστερα, θα βραβευθούν, αφού αξιολογηθούν από ομάδα ειδικών, και τα βραβεία 
θα είναι χρηματικά, το ύψος των οποίων θα το αποφασίσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει 
και σε συνεργασία με τον φορέα ο οποίος έχει δημιουργηθεί και συμμετέχουν όλες οι 
θεολογικές σχολές του χριστιανικού κόσμου, και επί σειρά ετών Πρόεδρος ήταν ο 
Καθηγητής κύριος Βασιλειάδης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει προς την κατεύθυνση 
αυτή.  

Ας πούμε τώρα λίγα λόγια για το «Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τον 
Κοινοβουλευτισμό, τη Θρησκευτική Συνεργασία και Καταλλαγή στην Αφρική». 
Βρίσκεται στο φάκελό σας όλο το σχέδιο, αλλά εδώ θέλω να δώσω μερικές 
επιπρόσθετες πληροφορίες. Το Ίδρυμα προκειμένου να συσταθεί και να υπάρξει 
επιβάλλεται να συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίησή του το Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Μοζαμβίκης, ίσως δε και άλλοι φορείς 
ενδιαφερόμενοι, όπως είναι το Ίδρυμα του Αγά Χαν, του οποίου εκπρόσωπος είναι 
σήμερα μαζί μας. Το Ίδρυμα αυτό, μέσα από τοπικές συναντήσεις, με μαθήματα-
διαλέξεις πανεπιστημιακού επιπέδου, αλλά και με τη χρήση της εξ αποστάσεως 
μάθησης, απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες πολιτών: σε κοινοβουλευτικούς, σε 
μελλοντικούς πολιτικούς, βουλευτές, σε στελέχη θρησκειών και στελέχη κομμάτων, 
σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων όλων των Αφρικανικών κρατών, σε στελέχη της 
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Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε συνδικαλιστές, καθώς επίσης και σε 
αυτοδιοικητικούς, αλλά και σε κάθε πολίτη εν τέλει που επιθυμεί να προσεγγίσει τις 
έννοιες του Κοινοβουλευτισμού, της Δημοκρατίας, της Διοίκησης και της 
θρησκευτικής ανεκτικότητας.  

Θα πρέπει ακόμη να τονίσω ότι ο τρόπος λειτουργίας του Ιδρύματος, όπως 
καταγράφεται στην πρόταση που έχετε, δεν θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρός και κατ’ 
επέκταση δεν θα απαιτηθούν μεγάλα κονδύλια. Αναφέρονται μάλιστα μέσα στην 
πρόταση αυτή και ένα πλήθος χρηματοδοτικών φορέων που έχουν ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη του πολιτισμού και της παιδείας στην Αφρική, πέρα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που στηρίζει τέτοιες δράσεις με σοβαρά οικονομικά κονδύλια. Αν, λοιπόν, 
όλη η προσπάθεια τεθεί υπό την αιγίδα των δύο οργανώσεων, τότε θα βρεθούν 
ελπίζουμε και πηγές χρηματοδότησης και σύντομα η διεθνής αναγνώριση θα έρθει. 
Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση το μάξιμουμ που θα καλύψει θα 
είναι για τρία χρόνια και μετά το Ίδρυμα θα μπορεί αύταρκες να πορευθεί.  

Όμως έξω από αυτά η επικαιρότητα τρέχει, τα γεγονότα διαδέχονται το ένα 
μετά το άλλο και νομίζω πως πρέπει κατ’ εξοχήν να συνεννοηθούμε με τους 
Αιγυπτίους φίλους μας, προκειμένου αμέσως, αρχές Οκτωβρίου περίπου, να 
διοργανώσουμε μια ημερίδα στο Κάιρο με τη συμμετοχή πολιτικών και 
εκκλησιαστικών παραγόντων, καθώς επίσης και μελών της Αιγυπτιακής διανόησης, 
προκειμένου να συζητήσουμε για την παρουσία των χριστιανών σε αυτή τη μεγάλη 
χώρα του Νείλου. Να συναντηθούμε εκεί και με πολιτικές προσωπικότητες της 
χώρας, ώστε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και το πνεύμα της καταλλαγής το 
οποίον εμείς πρεσβεύουμε και από το οποίο εμφορούμεθα, και την παρουσία επίσης 
όλων των χριστιανών. Πρέπει να ενισχύσουμε τη φωνή και την παρουσία τους εκεί. 
Νομίζω πως ο Κύριος Ισκεντέρ μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο σε αυτή τη 
διοργάνωση.  

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η παρουσία μας στη Λατινική Αμερική. Εκεί, ενώ 
έχουμε καταβάλει πολύ οργανωμένες προσπάθειες χρόνια τώρα, δεν είχαν επέλθει 
αποτελέσματα, όχι από υπαιτιότητά μας. Είναι απαραίτητο, όμως, αυτό το θέμα να 
ολοκληρωθεί και να κλείσει κατά καλό τρόπο και αίσιο, και γι’ αυτό καλέσαμε εδώ 
από την Αργεντινή τον φίλο μας τον Κύριο Σταθάκη που είναι σύμβουλος εκεί 
βουλευτή ελληνικής καταγωγής, προκειμένου να του αναθέσουμε το ρόλο του 
συνδέσμου μας για ολόκληρη την Λατινική Αμερική και με την επιτόπια παρουσία 
του να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ενεργοποιήσεως του πνεύματος και της 
συνεννόησης με πολιτικούς και τις εκεί κοινότητες των ορθοδόξων, όπως και με τις 
τοπικές εκκλησίες.  

Για την Εκκλησία του Θωμά στην Ινδία θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια 
συμμετοχής ενός ή και περισσοτέρων βουλευτών στη Γενική μας Συνέλευση τον 
επόμενο χρόνο. Είμαστε σε κάποια επαφή με δύο βουλευτές και θα καλέσουμε 
κάποιον σε μια συνεδρίαση της Γραμματείας μας.  

Το επόμενο θέμα είναι το συνέδριο που αρχίσαμε να ετοιμάζουμε για τις 
ΗΠΑ, όπως το περιέγραψε ο κύριος Παντούλας, και θα πραγματοποιηθεί στη 
Βοστόνη στις 17 Νοεμβρίου με θέμα «Κοινωνία Πολιτών και Ορθοδοξία» και στη 
συνέχεια συνάντηση στην Ουάσιγκτον με την αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου, και 
τέλος ανάλογη ημερίδα στον Καναδά, όπου καλείται να συμβάλει ο εδώ 
ευρισκόμενος Έλληνας, εκατό τοις εκατό, βουλευτής ο κύριος Μενεγάκης, τον 
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οποίον χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας, είναι εδώ, είναι και ψηλός, φαίνεται και 
ξεχωρίζει.  

Οι συναντήσεις αυτές οι οποίες πάντοτε συνοδεύονται και από ένα μικρό 
συνέδριο ή μια ημερίδα, στοχεύουν πάντα στην έμπρακτη απόδειξη της συμβολής της 
Συνελεύσεώς μας στη δημιουργία δικτύων μόνιμης επικοινωνίας φορέων και 
ανθρώπων της πολιτικής, της επιστήμης, της ορθόδοξης κοινότητας, και στη 
δημιουργία δηλαδή κοινωνικών δικτύων τόσο αναγκαίων για την εποχή μας. Τα 
δίκτυα αυτά συμβάλλουν στην ανάδειξη του αξιακού συστήματος και του πλούτου 
της Ορθοδοξίας κατά τρόπο μοναδικό. Επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα 
αντιπροσωπευτικότητας σε αυτά τα ταξίδια, θα ήθελα να θέσω το θέμα ότι τα έξοδα 
μετάβασης θα πρέπει να τα καλύπτουν τα τοπικά κοινοβούλια ή κάποιοι χορηγοί των 
ιδίων των βουλευτών, γι’ αυτό σπεύδουμε να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε τα 
ανάλογα έντυπα ώστε να δούμε ποιοι συνάδελφοι διαθέτουν μια τέτοια ετοιμότητα, 
δυνατότητα. Συνεννοηθείτε λοιπόν με τα κοινοβούλιά σας και εμείς είμαστε έτοιμοι 
να στείλουμε και ανάλογη επιστολή.  

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια έλλειψη που έχουμε είκοσι 
χρόνια τώρα. Δεν διοργανώσαμε ποτέ τίποτα στην Κωνσταντινούπολη τα είκοσι αυτά 
χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 2001 ήταν έτοιμη κάποια εκδήλωση εκεί με την παρουσία 
του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, δυστυχώς όμως τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 
δεν μας επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Μπορούμε, πάντως, και 
πρέπει να διοργανώσουμε διάφορα, και η Γραμματεία θα ακούσει προτάσεις.  

Όπως αυτή που αφορά την ιστορική και ισχυρή παρουσία εθνικών κοινοτήτων 
Ορθοδόξων ανά τον κόσμο, και ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα, στις μεγάλες ιστορικές 
πόλεις. Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Βιέννη, Λονδίνο, Βενετία, Τεργέστη, Βερολίνο 
είναι μερικές από αυτές αλλά και άλλες όπως: Νέα Υόρκη, Γιοχάνεσμπουργκ, Σίδνεϋ, 
Αδελαΐδα, Αντίς Αμπέμπα και πολλές άλλες ακόμη.  
Οι σχέσεις των τοπικών εθνικών κοινοτήτων Ορθοδόξων με την κοινωνία του τόπου 
που ζουν αλλά και οι μεταξύ τους οι επιμέρους σχέσεις, όπως και με τις τοπικές 
εκκλησίες, είναι δραστηριότητες οι οποίες επιβάλλονται και μπορούμε να 
στηρίξουμε.  
Σκεφτήκαμε, επίσης, την πραγματοποίηση μιας συναντήσεως στον ευρύτερο χώρο 
του Βοσπόρου και του Ευξείνου Πόντου, χώρο στον οποίο υφίστανται από 
αρχαιοτάτων χρόνων κοινότητες παλαιών μεταναστών αλλά και γηγενών και 
αυτοχθόνων, στον οποίον έχει ο Χριστιανισμός και η Ορθοδοξία ισχυρή παρουσία 
ακόμη και σήμερα. Σκεφτήκαμε να προσκαλέσουμε εκεί έναν ικανό αριθμό 
Προέδρων μεγάλων κοινοτήτων από Ορθοδόξους ανά τον κόσμο, αλλά και από 
ιστορικές κοινότητες Ορθοδόξων, και να συζητήσουμε μαζί τους τους τρόπους 
καλύτερης συνεργασίας αλλά και ισχυρότερης παρουσίας προς τον έξω κόσμο. 
Πρέπει όλοι οι ανωτέρω να καταλάβουν πως καλύτερα άλλωστε διεκδικούν πράγματα 
στις νέες τους πατρίδες όταν είναι και εμφανίζονται ενωμένοι και όταν στηρίζονται 
σε έναν οργανισμό διεθνούς κύρους σαν και τον δικό μας.  
Όλα τα παραπάνω ή όσα άλλα θα αποφασιστούν και θα προγραμματιστούν 
προκειμένου με επιτυχία να υλοποιηθούν απαιτούν την ενεργό συμμετοχή και τη 
συμβολή όλων μας. Σας καλώ να μην απουσιάζετε από τις εκδηλώσεις μας, σάς καλώ 
να λάβετε ενεργό ρόλο, έχουμε ανάγκη από όλους, δεν περισσεύει κανένας.  
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Πρέπει, επίσης, να γνωρίζουμε ότι το τρέχον έργο της Γραμματείας 
διεκπεραιώνεται, όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα και από όλους, από δύο κυρίες, 
την κυρία Μπακάλη και την κυρία Βαρτανιάν, με την ενεργό και καθημερινή συχνά 
ενοχλητική συμμετοχή και δραστηριότητα του Συμβούλου κυρίου Μυγδάλη. 

Για όλους εμάς η Συνέλευση πρέπει να είναι προτεραιότητα κι όχι πάρεργο. 
Δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός, είναι ένας λειτουργικός σταθμός μια φορά το χρόνο 
για έναν Οργανισμό ζωντανό σαν και τον δικό μας, και στο μέτρο του δυνατού πρέπει 
να διευκολύνουμε την επιτυχέστερη διεξαγωγή της και την οργάνωσή της. Η νέα 
Γραμματεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.  

Αυτά όλα μοιάζουν εξαιρετικά φιλόδοξα και μοιάζουν θεωρητικά. Πίσω, 
πάνω και πέρα από όλα αυτά υπάρχει μια ακλόνητη πίστη δική μας, του Προέδρου, 
των Υπηρεσιών, εμού ως νέου Γενικού Γραμματέα, αλλά και όλων των μελών ότι 
πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, διότι η Οικουμένη έχει ανάγκη από 
αυτή την Κίνηση. Και πάλι σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε μια πολύ περιεκτική, λεπτομερή 
αναφορά από το νέο Γενικό Γραμματέα σε φιλόδοξες δραστηριότητες, σε φιλόδοξους 
σκοπούς. Για παράδειγμα, από καιρό συζητούμε το ζήτημα της συνεργασίας μας με 
κοινοβουλευτικούς από τη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Ανιχνεύσαμε τρόπους 
επικοινωνίας, συζητήσαμε το πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη 
συνεργασία. Σήμερα πλέον είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με συγκεκριμένο τρόπο 
τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή. Ανήλθαμε πράγματι σε ένα 
νέο επίπεδο δραστηριότητας της Διακοινοβουλευτικής μας Συνελεύσεως.  

Νομίζω ότι κατά τη συμμετοχή στην γενική συζήτηση επί του θέματός μας θα 
άξιζε να διατυπωθούν προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του έργου μας, καθώς 
επίσης και για τους περαιτέρω στόχους, κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να 
αναδείξουμε στο έργο μας, για πιθανές συναντήσεις και επισκέψεις. Θα ήθελα να 
μελετήσετε ενδελεχώς τα κείμενα που έχετε λάβει, ιδιαίτερα να δούμε προσεκτικά το 
θέμα των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο που θα έχουμε το επόμενο έτος. 
Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι απλά να κάνουμε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις, 
αλλά αυτό το επόμενο έτος να είναι ένα ένας νέος σταθμός ποιοτικά, ούτως ώστε να 
είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτό το διάστημα των είκοσι ετών, με τη συμμετοχή 
πολλών συναδέλφων, είναι πράγματι μια ιστορική στιγμή για τον ορθόδοξο κόσμο. 

Αύριο θα συζητήσουμε και τα σχέδια ψηφισμάτων, δεν θα αναφερθώ τώρα 
στα ψηφίσματα. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του γενικού θέματος και 
αύριο θα συζητήσουμε και τα ψηφίσματα.  

Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο, θα ήθελα να προτείνω να ξεκινήσουμε τη 
συζήτηση επί του βασικού θέματος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Siderov 
από τη Βουλγαρία και να ετοιμάζεται ο συνάδελφος κύριος Nilov.  
V. SIDEROV: Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 
Το κεντρικό θέμα της 19ης Γενικής μας Συνέλευσης είναι «Προκλήσεις δημοκρατίας 
σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης». Συγχαίρω την ηγεσία της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας που επέστησε την προσοχή όλων των 
συμμετεχόντων στο Ορθόδοξο φόρουμ μας σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα. Είναι 
κρίσιμης σημασίας να παρακολουθούμε την εποχή και να μην αποφεύγουμε τα 
επίκαιρα ζητήματα, αν θέλουμε το έργο μας να έχει ενδιαφέρον για τους σημερινούς 
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ανθρώπους. Και έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα μετά από σχεδόν 25 χρόνια 
εμπειρίας ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός.  

Ο όρος ‘οικονομική κρίση’ αντηχεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
σήμερα. Ακόμα και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι υπάρχει μια εν εξελίξει 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το κακό είναι ότι η κρίση απεικονίζεται ως 
φυσικό φαινόμενο, σαν να έχει πέσει χιόνι και / ή μία καταρρακτώδης βροχή να έχει 
προκαλέσει πλημμύρα. Όταν ένας σεισμός καταστρέφει κτίρια και προκαλεί 
ανθρώπινες απώλειες, αυτό που κάνουμε όλοι είναι ότι πενθούμε, στέλνουμε τα 
συλλυπητήριά μας και συγκεντρώνουμε βοήθεια για τους πληγέντες από την 
καταστροφή. Και προσευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες δονήσεις. 

Μία χρηματοπιστωτική και οικονομική, όμως, κρίση δεν μπορεί να είναι 
φυσικό φαινόμενο. Καθόλου δεν είναι ανωμαλία κλιματική. Είναι αποτέλεσμα της 
δράσης ζωντανών ανθρώπων με ευδιάκριτα προσωπικά δεδομένα και ταυτότητες, με 
άδειες οδήγησης και τραπεζικούς λογαριασμούς, με ξεκάθαρα ονόματα και 
φωτογραφίες στα διεθνή τους διαβατήρια. Είναι αποτέλεσμα της δράσης 
συγκεκριμένων εταιρειών, επενδυτικών funds και τραπεζών, των οποίων τα ονόματα 
βρίσκονται στις λίστες του Forbes. Η κρίση είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και είναι καθήκον μας ως ανθρώπων με γνώση και κατανόηση σε 
θέματα πολιτικής και θρησκείας να υποδείξουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι και τα 
κυκλώματα των ανθρώπων που πυροδότησαν αυτήν την τελευταία οικονομική κρίση 
αλλά και και ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από κάθε κρίση γενικότερα.  

Για ποιο λόγο τα παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν έχουν ποτέ 
δώσει καμία ένδειξη για την προέλευση της οικονομικής κρίσης την οποία συζητάμε 
σήμερα; Γιατί κανένας σχολιαστής δεν ανέφερε ποτέ από πού και πώς ξεκίνησε η 
σημερινή κρίση; Για μένα η απάντηση είναι σαφής: διότι αυτοί που προκαλούν τις 
κρίσεις είναι αυτοί που κατέχουν και ελέγχουν τα παγκόσμια και σημαντικότερα 
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι εντελώς αδύνατον να τους εκθέσουν τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι 
μια σύντομη αλλά αρκετά σαφής απάντηση στο ερώτημα, γιατί οι αιτίες και οι 
υπαίτιοι της κρίσης παραμένουν αγνώστων στοιχείων, εν σχέσει τόσο προς τη 
σημερινή αλλά και τις προηγούμενες κρίσεις. 

 Εμείς, όμως, είμαστε εκπρόσωποι Ορθόδοξων λαών και κρατών και, όπως 
λέει μία παλιά παροιμία, για μας η αλήθεια είναι πιο ακριβή από τον Πλάτωνα. 
Συμμετέχουμε σε ένα φόρουμ αποστολή του οποίου είναι να κάνει μια ακριβή 
διάγνωση των σημερινών ασθενειών του πολιτισμού μας. Εμείς όλοι μαζί, αξιότιμοι 
συνάδελφοι, έχουμε την ευθύνη να εντοπίσουμε τόσο την ασθένεια όσο και τη 
θεραπεία. Διότι είμαστε απόγονοι λαών και κοινωνιών, που έχουν υιοθετήσει τον 
Ιερό Ορθόδοξο Χριστιανικό Λόγο και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να 
υπηρετούμε ταυτόχρονα δύο αφέντες, το Θεό και τον Μαμμωνά. Έχουμε επιλέξει το 
δικό μας δρόμο, που είναι να υπηρετούμε το Θεό.  

Ας δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί που υπηρετούν τον Μαμμωνά και έχουν 
προκαλέσει τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις στη νεότερη ιστορία μας. 
Πώς ξεκίνησε η παρούσα οικονομική κρίση και ποιος την προκάλεσε;  

Η χρονολογική σειρά των γεγονότων είναι ως εξής: Στις 6 Αυγούστου 2007, 
ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα παροχής στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, η 
American Home Mortgage, κήρυξε χρεωκοπία. Στις 9 Αυγούστου, η Γαλλική 
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τράπεζα BNP Paribas, η οποία λειτουργούσε με Αμερικανικά εργαλεία ενυπόθηκων 
δανείων, ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να αποτιμήσει κεφάλαια πάνω από 1,6 δις 
ευρώ. Το Σεπτέμβριο, η Northern Rock, η μεγαλύτερη τράπεζα στη Μεγάλη 
Βρετανία με εξειδίκευση στα ενυπόθηκα δάνεια και μεγάλη τράπεζα καταθέσεων, 
βρέθηκε αντιμέτωπη με μαζική απόσυρση καταθέσεων – για πρώτη φορά μέσα σε 
100 χρόνια. 

Το Σεπτέμβριο του 2008 η κατάσταση ήταν ήδη κρίσιμη. Ο Αμερικανός 
Πρόεδρος Μπους και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησαν από το 
Κογκρέσο να εγκρίνει την πρότασή τους για την παροχή βοήθειας ύψους 700 
δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τις προβληματικές τράπεζες και εταιρείες. Δύο από 
τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στεγαστικών δανείων των 
ΗΠΑ – Fannie Mae και Freddie Mac κρατικοποιήθηκαν, μαζί με την ασφαλιστική 
εταιρεία AIG. Χρεοκοπούν τεράστιες τράπεζες, όπως η Lehman Brothers και η Bearn 
Stearns. Η General Motors και η Chrysler λαμβάνουν βοήθεια από το κράτος ύψους 
17,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η διάσωση των τραπεζών και των παικτών 
στη χρηματιστηριακή αγορά, όμως, δεν μπόρεσε να σώσει εκατομμύρια Αμερικανούς 
και Ευρωπαίους πολίτες. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι επικεφαλής των κυβερνήσεων 
και οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν μανιωδώς να εξετάζουν τρόπους για να διασώσουν 
αυτούς που ευθύνονταν για την κρίση – τους σημαντικότερους παίκτες στον 
τραπεζικό τομέα. 

Στην πραγματικότητα, τα γεγονότα ήταν πανομοιότυπα στις ΗΠΑ και στην 
Ευρώπη - την ημέρα που η Γαλλική Paribas κήρυξε χρεωκοπία, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα διοχέτευσε 95 δισεκατομμύρια ευρώ προς ενίσχυση του 
τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης, σε μία προσπάθεια να τονώσει γενικώς το 
δανεισμό και  τη ρευστότητα. Στις 10 Αυγούστου 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ενίσχυσε τη ρευστότητα των τραπεζών με άλλα 61 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Στις 13 Αυγούστου, η ΕΚΤ έκανε νέα μετάγγιση αίματος στις τράπεζες ύψους 47,6 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε διάστημα τριών μόλις ημερών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα έδωσε στις τράπεζες της Ευρωζώνης 204 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κρίση, με 
άλλα λόγια, δεν πήρε την ‘ορθή’ τροπή, αλλά αυτοί που την προκάλεσαν, οι τράπεζες 
δηλαδή, άρχισαν να λαμβάνουν ενέσεις ρευστότητας εκατοντάδων εκατομμυρίων.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εξ ορισμού υπεύθυνη για το 
Ευρωπαϊκό νόμισμα, το Ευρώ, για την αγοραστική του δύναμη και τη σταθερότητα 
των τιμών στην Ευρωζώνη. Αυτό που έκανε η ΕΚΤ, όμως, με τα χρήματα των 
ευρωπαίων φορολογούμενων, ήταν να διασώσει τους κερδοσκόπους της 
χρηματιστηριακής αγοράς, αντί να στηρίξει τους παραγωγούς και τους πραγματικούς 
κατασκευαστές αγαθών. Βελτίωσε αυτό την αγοραστική δύναμη του Ευρώ ή 
σταθεροποίησε τις τιμές στην Ευρωζώνη; Μάλλον το αντίθετο.  

Για ποιον λόγο όμως οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυτή τη 
συμπεριφορά; Ενεργώντας σαν να μην μπορούσαν να δουν ποιος προκάλεσε την 
κρίση και πώς, άρχισαν να διασώζουν τους υπαίτιους αντί τους πληγέντες από την 
κρίση… Η απάντηση είναι η εξής: Διότι οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες 
έχουν εδώ και πολύ καιρό μετατραπεί σε όργανα εξουσίας, σε εργαλεία στα χέρια 
αυτών που παραμένουν στο σκοτάδι, που δεν αναρτούν τις φωτογραφίες τους στις  
προεκλογικές αφίσες, ούτε εμφανίζονται  ως προσκεκλημένοι σε τηλεοπτικά 
στούντιο. Αυτοί, οι οποίοι καθορίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ 
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ή της ΕΕ, βρίσκονται πάντα στη σκιά. Είναι αυτοί που επινοούν κρίσεις με σκοπό να 
επωφεληθούν από αυτές, φυσικά εις βάρος δισεκατομμυρίων ανθρώπων που 
προοδευτικά γίνονται φτωχότεροι σε όλον τον κόσμο. «Δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει 
τους νόμους και ποιος βρίσκεται στο κοινοβούλιο μιας χώρας. Δώσε μου τον έλεγχο 
των χρηματικών αποθεμάτων της και θα ελέγχω όλην την εξουσία». Αυτά τα λόγια 
του Mayer Amschel Rothschild, του ιδρυτή της δυναστείας των Rothschild, λένε 
πάρα πολλά. Αυτός που ελέγχει το χρήμα, καθορίζει ποιος θα είναι Πρόεδρος.  

Αυτό σήμερα είναι ήδη αδιαμφισβήτητο γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής. Ο μηχανισμός εκτύπωσης χρήματος εκεί ονομάζεται Federal Reserve. 
Πολλοί νομίζουν ότι η Fed είναι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Κάνουν λάθος. Στην 
πραγματικότητα, η Fed είναι ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία που αποτελείται από 
διαφορετικές μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, ιδρύθηκε το 1913, και το Αμερικανικό 
Κογκρέσο της ανέθεσε τη λειτουργία της εκτύπωσης  χρήματος. Μέχρι τότε, το 
δικαίωμα αυτό το είχε το ίδιο το Κογκρέσο βάσει του Συντάγματος. Φαίνεται ότι το 
Δεκέμβριο του 1913 τα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου πραγματοποίησαν αυτο-
πραξικόπημα παραχωρώντας το σημαντικότερο δικαίωμά τους – να εκτυπώνουν 
χρήμα και να ρυθμίζουν την αξία του, μεταβιβάζοντας αυτό το απόλυτο δικαίωμα σε 
έναν ιδιωτικό όμιλο 12 τραπεζών. Αυτό το καθεστώς διατηρείται μέχρι σήμερα.  
Επιπλέον, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει εξουσία να απομακρύνει τον επικεφαλής 
της Federal Reserve, ούτε κανένα από τα επτά μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. 
Το μόνο ‘δικαίωμα’ που έχει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι να εγκρίνει τον Πρόεδρο 
της Fed βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την πρόταση που του υποβάλλεται. Η 
Fed είναι ιδιωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητο από το κράτος, το οποίο διεξάγει τη 
νομισματική πολιτική των ΗΠΑ και, επομένως, όλου του κόσμου. Μέχρι το 1971 το 
δολάριο των ΗΠΑ είχε μερικό αντίκρισμα σε χρυσό, αυτό όμως καταργήθηκε από 
τον Πρόεδρο Νίξον. Έκτοτε, το δολάριο έχει τόση αξία όση και το χαρτί στο οποίο 
εκτυπώνεται. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πραγματικό αντίκρισμα. 

Μερικοί οικονομικοί παπαγάλοι, από αυτούς που παπαγαλίζουν τα συνθήματα 
της οικονομίας των αγορών, θα έλεγαν ενδεχομένως ότι το δολάριο έχει αντίκρισμα 
σε ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών αντίστοιχες προς τα τυπωμένα χαρτονομίσματα 
δολαρίων. Όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο ψεύδεται ασύστολα. Εδώ και δεκαετίες, η 
διαφορά μεταξύ της ποσότητας των πραγματικών αγαθών και υπηρεσιών και του 
όγκου του χρήματος σε κυκλοφορία είναι γιγαντιαία, είναι τεραστίως μεγαλύτερος ο 
όγκος του τυπωμένου και του πλασματικού χρήματος. Με άλλα λόγια, το χρήμα που 
κυκλοφορεί στον πλασματικό χώρο είναι πολλαπλάσιο της αξίας των αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται ανά τον κόσμο. Στη δεκαετία του 1970, αμέσως μετά την 
κατάργηση του αντικρίσματος σε χρυσό, οι συναλλαγές χρήματος έφτασαν να είναι 
εξαπλάσιες από τις συναλλαγές εμπορευμάτων. Κατά τη δεκαετία του 1980 η 
διεργασία αυτή σταδιακά επιταχύνθηκε. Το 1995 ο όγκος του ανταλλασσόμενου 
χρήματος ήταν πενήντα φορές υψηλότερος από το πραγματικό προϊόν. Υπάρχει, 
όμως, κάτι που δεν άφηνε το κερδοσκοπικό κεφάλαιο να αφηνιάσει. Το εμπόδιο αυτό 
ήταν ένας περιοριστικός νόμος γνωστός ως Glass-Steagall Act, από το όνομα των 
συντακτών του νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε το 1993. Στις αρχές της Μεγάλης 
Ύφεσης του 1929, το Κογκρέσο ψήφισε το Νόμο ο οποίος απαγόρευε στις τράπεζες 
να επιδίδονται ταυτόχρονα και σε επενδυτικές και σε εμπορικές δραστηριότητες. 
Αυτό σημαίνει ότι, αν επέλεγαν να συγκεντρώνουν καταθέσεις και να χορηγούν 
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δάνεια, δεν επιτρεπόταν να εκδίδουν χρεόγραφα και να τα διαπραγματεύονται. Από 
το 1980 εξαπολύθηκε πόλεμος για την κατάργηση αυτού του Νόμου, μιας και 
εμπόδιζε το μεγάλο κερδοσκοπικό παιχνίδι. Τελικά, το 1999 οι παρασκηνιακοί 
παίκτες πέτυχαν το σκοπό τους, καταργήθηκε ο Νόμος Glass-Steagall Act, και έκτοτε 
οι εικονικές χρηματοοικονομικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες στην Wall Street 
άρχισαν να αφηνιάζουν και να παίρνουν διαστάσει τυφώνα. 

Το 1979 ο επικεφαλής της Federal Reserve, o Paul Volker, τόνισε ότι τα 
επιτόκια θα κυμαίνονταν ανάλογα με τον οικονομικό κύκλο, όχι ανάλογα με την 
προσφορά χρήματος. Μετά από αυτή τη δήλωση του Paul Volker, η διαπραγμάτευση 
ομολόγων έγινε κερδοσκοπική. Να τι γράφει ο Michael Lewis, ένας χρηματιστής 
στην Salomon Brothers, στα απομνημονεύματά του με τίτλο ‘Liars Poker’: «Μέχρι 
τότε τα ομόλογα ήταν συντηρητική επένδυση. Οι καταθέτες επένδυαν τις οικονομίες 
τους σε ομόλογα όταν ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ να επιδοθούν σε 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες στη χρηματιστηριακή αγορά... Μέσα σε μία νύχτα, η 
αγορά ομολόγων μετετράπη από έρημη γη σε καζίνο.. Ένας χρηματιστής της 
Salomon, που προηγουμένως χειριζόταν έναν όγκο 5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ 
την εβδομάδα, θα χειριζόταν πλέον 300 εκατομμύρια την ημέρα…» 

Έτσι ξεκίνησε η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μέσα σε 
λίγα χρόνια, ειδικά μετά την κατάργηση του Νόμου Glass-Steagall, οι τράπεζες και τα 
επενδυτικά ιδρύματα άρχισαν να διαπραγματεύονται ‘αέρα’, πουλώντας τον ολοένα 
και ακριβότερα. Οι στατιστικές σήμερα καταμαρτυρούν ότι μόνο το ένα με δύο τοις 
εκατό των χρηματιστηριακών συναλλαγών σχετίζονται με πραγματικές πωλήσεις 
αγαθών, περίπου 20% έχουν να κάνουν με ασφάλιση κινδύνου αυτών των 
συναλλαγών, ενώ οι υπόλοιπες είναι αγοραπωλησίες παραγώγων, τα οποία τα 
τελευταία χρόνια έχουν χαρακτηριστεί ‘τοξικά’ μιας και ενέχουν τεράστιο ρίσκο, το 
οποίο φαινομενικά διαχέεται καθώς περνούν από το ένα χέρι στο άλλο, και το οποίο 
συγκαλύπτεται από τους λεγόμενους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι οίκοι 
αυτοί είχαν αξιολογήσει τους τίτλους ενυπόθηκης εξασφάλισης με την υψηλότερη 
βαθμολογία, σε μία εποχή που όλοι γνώριζαν ότι ήταν υψηλού κινδύνου. Έτσι, όταν 
έσκασε η χρηματοοικονομική φούσκα του πλασματικού κεφαλαίου, επήλθε η κρίση 
για να αποκαλυφθεί ότι πολλές τράπεζες και εταιρείες επενδύσεων σε όλον τον 
κόσμο ήταν ασφυκτικά γεμάτες με τοξικά χρηματιστικά παράγωγα. 

Θύματα αυτών των διαδικασιών ήταν εκατομμύρια πολίτες σε όλον τον 
κόσμο – όλο και αυξανόταν ο αριθμός των εταιρειών που χρεοκοπούσαν και των 
ανθρώπων που έχαναν τις δουλειές και γίνονταν φτωχότεροι. Όπως ήδη τόνισα 
παραπάνω, την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις συνέχιζαν να δίνουν τα χρήματα αυτών 
των πολιτών στις τράπεζες, ακριβώς, που ήταν υπαίτιες για την κρίση, κάνοντας 
επομένως τους πλούσιους ακόμα πλουσιότερους.  

Όσοι πίστευαν, αφελώς, ότι η ανάληψη της Προεδρίας από τον Ομπάμα θα 
άλλαζε τα πράγματα, συνειδητοποίησαν σύντομα ότι είχαν γελαστεί. Πώς θα 
μπορούσε να αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ προς την οικονομική ελίτ τη στιγμή που ο 
Ομπάμα διόρισε στις πιο υψηλές διοικητικές θέσεις τους υπεύθυνους της κρίσης; Αν 
ο Ομπάμα ήθελε πραγματικά να φέρει αλλαγή, όπως ήταν το προεκλογικό του 
σλόγκαν, δεν θα είχε επιλέξει τον Robert Rubin, πρώην διευθυντή της Citigroup – 
έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στα κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά 
παράγωγα, ως βασικό του οικονομικό σύμβουλο κατά την προεκλογική εκστρατεία 
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του. Η Citigroup, η οποία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έλαβε από το κράτος 
βοήθεια ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διασωθεί. Αυτά τα 45 δις, που 
τα πλήρωσαν οι ίδιοι ήδη φτωχότεροι Αμερικανοί πολίτες, τόσο οι λευκοί όσο και οι 
μαύροι, αυτοί που εμπιστεύτηκαν τον Ομπάμα και πίστεψαν ότι ήταν ‘ο άνθρωπός 
τους’, στην πραγματικότητα τροφοδότησαν τα παιχνίδια στελεχών όπως ο Rubin που 
πλούτισαν αφήνοντας ακόμα φτωχότερους εκατομμύρια Αμερικανούς.  

Γιατί ο Ομπάμα, ο οποίος υποτίθεται επεδίωκε αλλαγή, διόρισε Υπουργό 
Οικονομικών τον Timothy Geithner, ο οποίος ήταν πριν Πρόεδρος της Federal 
Reserve Bank της Νέας Υόρκης; Για ποιο λόγο τοποθέτησε τον Larry Summers ως 
Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου; Ήταν ακριβώς 
ο Geithner και ο Summers που είχαν ασκήσει πιέσεις επί Προεδρίας Κλίντον ενάντια 
στο Νόμο Glass-Steagall Act και, τελικώς, επέτυχαν την κατάργησή του. Ήταν αυτοί 
που κατέρριψαν το τελευταίο εμπόδιο για την εξαπόλυση της οικονομικής διαφθοράς. 
Ήταν ακριβώς εξαιτίας τους που βάθυνε η χρηματοοικονομική κρίση και 
κορυφώθηκε με τόση επιτυχία!  

Ήταν ακριβώς αυτούς τους παρασκηνιακώς δρώντες λομπίστες της ανώτερης 
κάστας της Wall- Street που τοποθέτησε ο Ομπάμα στις σημαντικότερες οικονομικές 
θέσεις. Το να ανεβάζεις στην κορυφή της κυβέρνησης τους υπαίτιους της κρίσης 
προσποιούμενος, ταυτόχρονα, ότι την καταπολεμάς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ανοησία και παραλογισμός! Αυτό κάνει, όμως, ο σημερινός Αμερικανός Πρόεδρος 
Ομπάμα και πολλοί παραπλανώνται από τα ΜΜΕ και πιστεύουν ότι καταπολεμά την 
κρίση. Η αλήθεια είναι ότι η προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα χρηματοδοτήθηκε 
από αυτή την ίδια οικονομική ελίτ που βρίσκεται πίσω από την κρίση και μετά την 
εκλογή του ο Πρόεδρος έπρεπε να τους ανταποδώσει τη χάρη. Πώς, λοιπόν, να μην 
πιστέψει κανείς τα λόγια του Rothschild ότι οι κατέχοντες το χρήμα κατέχουν και την 
πολιτική εξουσία, όχι οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί. 

Η σημερινή οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της αποσύνδεσης του 
χρήματος από τον κανόνα του χρυσού, η οποία εισήχθη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, της απορρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών κατά τη δεκαετία του 
1990 και των γενικότερων πολιτικών των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών 
Κυβερνήσεων, οι οποίες ενθάρρυναν την κερδοσκοπία αντί της πραγματικής 
οικονομίας. Η χορήγηση δανείων χωρίς καμία εγγύηση και ενυπόθηκων δανείων που 
μπορούσαν στη συνέχεια να πουληθούν επανειλημμένως, διόγκωσαν τη 
χρηματοπιστωτική φούσκα σε σημείο που τελικώς έσκασε. Όλα αυτά ήταν συνέπεια 
της απληστίας των ανθρώπων και της επιθυμίας τους για γρήγορα και εύκολα κέρδη 
χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με έναν μαγικό τρόπο. Δεν υπήρχε μαγικός τρόπος όμως, 
και αυτό έγινε πασιφανές, όταν κατέρρευσε η οικονομική πυραμίδα. Ακόμα και 
σήμερα, ολόκληρη η κρατική πολιτική του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου 
στηρίζεται στην επιδίωξη γρήγορης και ασυνείδητης συσσώρευσης πλούτου, 
υποτίθεται προσβάσιμου για όλους. 

Και μάλιστα, είναι όλο και μικρότερος ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν 
να αποκτήσουν γρήγορα πραγματικό πλούτο. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα με την προσωπική περιουσία του Paul Gardner Allen, ενός από τους 
ιδρυτές της Microsoft, η οποία ανέρχεται σε 36 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, όσο 
είναι δηλαδή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βουλγαρίας σήμερα. Την ίδια 



78 
 

στιγμή, υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο, που ζουν με λιγότερο 
από ένα δολάριο την ημέρα.  

Οι κρίσεις είναι μέσον με το οποίο μια υπερεθνική τοπ ελίτ υποδουλώνει 
οικονομικά τον κόσμο, ενώ η παγκοσμιοποίηση είναι η διαδικασία υπό την οποία 
είναι εύκολο να προκληθούν οι οικονομικές κρίσεις, αφού ο κόσμος είναι ένα ανοιχτό 
σύστημα χειραγωγούμενο από την παρασκηνιακή οικονομική ελίτ.  

Υπάρχει καμία πιθανότητα δημοκρατίας σε αυτόν τον κόσμο που έχει 
παγκοσμιοποιηθεί προς το συμφέρον της ολιγαρχίας; Όχι, και το αποδεικνύουν τα 
γεγονότα. Μόλις το έτος που πέρασε, εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες είδαμε με τα μάτια 
μας ότι η δημοκρατία δεν έχει καμία σημασία για το γιγαντιαίο γραφειοκρατικό 
θεσμό, που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις πραγματικές ηγετικές δυνάμεις, 
που βρίσκονται πίσω της. Δεν έχει καμία ελπίδα η δημοκρατία σε έναν κόσμο όπου 
δύο Ευρωπαίοι πρωθυπουργοί υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν για να 
αντικατασταθούν από μαριονέτες παρασκηνιακών σχηματισμών, όπως η ‘Τριμερής 
Επιτροπή’ και το ‘Bilderberg Club’. 

Μόλις μία εβδομάδα αφού κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Ιταλός 
Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί και 
αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Μόντι. Ο Μόντι είναι μέλος της Τριμερούς 
Επιτροπής και των Bilderbergers και σύμβουλος στην τράπεζα επενδύσεων Goldman 
Sachs, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προξένησαν την κρίση. Ήταν 
όμως ακριβώς ο Μόντι που εγκρίθηκε από την παγκόσμια παρασκηνιακή ελίτ για να 
γίνει ο νέος Πρωθυπουργός της Ιταλίας, παρά την ανάμιξή του σε ένα σκάνδαλο 
διαφθοράς το 1999, όταν ήταν Ευρωπαίος Επίτροπος. Τότε χρειάστηκε να παραιτηθεί 
ολόκληρη η Επιτροπή της ΕΕ με επικεφαλής τον Jacques Santer, εν μέσω ισχυρισμών 
για μία εντυπωσιακή διαφθορά ύψους ενός εκατομμυρίου ecus. Ο Μόντι είναι ίσως 
διεφθαρμένος, αλλά για την παγκόσμια οικονομική ελίτ λειτουργεί στη ‘σωστή’ 
κατεύθυνση, παίρνοντας θέση ενάντια στα έθνη-κράτη και υπέρ της ενοποίησής τους 
στα Γενικά Κράτη της Ευρώπης.  

Στην Ελλάδα, ο νόμιμος πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου πρότεινε ένα 
δημοψήφισμα και τον υποστήριξε το ογδόντα τοις εκατό των Ελλήνων. Το εξήντα 
τοις εκατό των Ελλήνων πολιτών θα είχε ψηφίσει κατά των καταστροφικών 
‘μεταρρυθμίσεων’, εάν είχε μείνει στην εξουσία ο Παπανδρέου. Ωστόσο, η 
παγκόσμια οικονομική ελίτ τον υποχρέωσε να παραιτηθεί και τοποθέτησε στη θέση 
του τον Λουκά Παπαδήμο, ένα άλλο μέλος της παρασκηνιακής παγκόσμιας δύναμης 
που κινεί τα νήματα – της Τριμερούς Επιτροπής, και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ έχει κατηγορηθεί από πολλούς οικονομολόγους ότι δεν 
ενήργησε σωστά κατά τη διάρκεια της κρίσης και ότι προστάτεψε τους μεγάλους 
παίκτες του τραπεζικού τομέα – τη Γερμανία και τη Γαλλία, εις βάρος άλλων χωρών, 
μία πολιτική που επιδείνωσε τα προβλήματα. Το ερώτημα είναι πώς ήταν δυνατόν ο 
Αντιπρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην επιδείνωση 
της κατάστασης στην Ευρώπη, να χειριστεί τη συγκυρία στην Ελλάδα; 

Αυτό που προκαλεί σοκ, πάνω απ’ όλα, είναι το γεγονός ότι έγινε 
πραξικόπημα σε δύο Ευρωπαϊκές χώρες με έναν εντελώς αντισυνταγματικό και 
αντιδημοκρατικό τρόπο χωρίς το παραμικρό σχόλιο ή την παραμικρή αντίσταση εκ 
μέρους της Ευρώπης. Για τι είδους δημοκρατία μπορούμε να κάνουμε λόγο, όταν δεν 
είμαστε καθόλου σίγουροι αν αύριο τα μέλη της Τριμερούς Επιτροπής ή του 
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Bilderberg Club, θα αποφασίσουν να αντικαταστήσουν τους πρωθυπουργούς της 
Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας; Για ποιο λόγο να 
κάνουμε εκλογές και να μιμούμαστε τη δημοκρατία όταν στην πραγματικότητα οι 
ηγέτες των κρατών διορίζονται από την παρασκηνιακή παγκόσμια οικονομική ελίτ 
κατά τη δική της κρίση. 

Το σύστημα αυτό είναι διεφθαρμένο και πρέπει να αλλάξει. Η 
παγκοσμιοποίηση έχει αποτύχει. Ο φιλελευθερισμός έχει αποτύχει. Το φιλελεύθερο 
δόγμα του «Λιγότερη κρατική ρύθμιση, η αγορά τα αποφασίζει όλα» έχει αποτύχει. Ο 
φονταμενταλισμός των αγορών, που μετατράπηκε σε θρησκεία από τις οικονομικές 
ελίτ στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κατέρρευσε εντελώς. Αυτή τη στιγμή, οι ηγέτες 
μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών κάνουν αλλοπρόσαλλες κινήσεις εκπέμποντας σήματα 
διφορούμενα. Δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το πώς θα ξεπεραστεί η κρίση. 
Κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής επιστήμης 
έχουν ήδη αναγνωρίσει την κατάρρευση αυτού του μοντέλου. Ο Francis Fukuyama, 
προασπιστής του καπιταλιστικού φονταμενταλισμού και συγγραφέας του βιβλίου ‘Το 
Τέλος της Ιστορίας’ έχει τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των εθνών-κρατών. 
Στο τέλος της ζωής του, ο Milton Friedman, ο γκουρού του μονεταρισμού και του 
νεοφιλελευθερισμού, παραδέχθηκε με απόγνωση την αποτυχία του, λέγοντας ότι η 
πίεση που ασκήθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να προβούν σε πλήρεις και 
ταχύτατες ιδιωτικοποιήσεις, αποδείχθηκε λάθος. Κατέστη επίσης σαφές στο 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ότι η ταχεία και ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση 
στην Ανατολική Ευρώπη οδήγησε στη μαζική φτώχεια πάνω από 100 εκατομμύρια 
πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο ίδιος ο ιδρυτής του Παγκόσμιο Οικονομικού 
Φόρουμ στο Νταβός, ο Charles Schwab, είπε προ ολίγων μηνών ότι «ο καπιταλισμός 
στη σημερινή του μορφή δεν έχει θέση στο σύγχρονο κόσμο… Υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για έναν νέο τρόπο σκέψης και όχι για περισσότερη επιχειρηματική 
ελευθερία». 

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ανάγκη από ένα νέο όραμα για την ανάπτυξη 
του κόσμου, και αυτή η νέα αντίληψη μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τον Ορθόδοξο 
κόσμο. Μπορεί να προέλθει από τους λαούς και τις χώρες που έχουνε διαφυλάξει την 
αληθινή διδασκαλία του Χριστού. 

Η νέα οικονομική φιλοσοφία, την οποία ο Ορθόδοξος κόσμος έχει το καθήκον 
να προσφέρει στην Ανθρωπότητα, είναι ένα κυρίαρχο όραμα για μία κοινωνικά 
δίκαιη δομή της κοινωνίας, για κρατική ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας και 
επιστροφή στις αυθεντικές αξίες. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τους οικονομικούς 
ολιγάρχες τη δυνατότητα εκτύπωσης χρήματος χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Η 
κυκλική υποτροπή των κρίσεων θα σταματήσει μόνο όταν ο λαός των ΗΠΑ 
αποκτήσει ξανά το Σύνταγμά του και αφαιρέσει από το Federal Reserve το δικαίωμα 
εκτύπωσης χρήματος, που δεν του ανήκει. Οι κρίσεις θα πάψουν να επανέρχονται, 
όταν στερήσουμε νομοθετικά από τους υπερεθνικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να 
καταστρέφουν τις εθνικές οικονομίες και να μεταγγίζουν κέρδη από τις αποικισμένες 
χώρες και όταν δώσουμε αυτές τις χώρες πίσω στους λαούς τους, πίσω στους πολίτες 
τους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
S. POPOV: Το λόγο έχει ο κύριος Jaroslav Nilov από τη Ρωσική Ομοσπονδία, το 
έχουμε ανακοινώσει ήδη, και μετά τη δική του ομιλία θα έχουμε διάλειμμα. Πρώτος 
θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της Κύπρου μετά το διάλειμμα, ο Κύριος Βότσης.  
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J. NILOV: Αξιότιμοι φίλοι θα μιλήσω δυναμικά και γρήγορα και θα ξεκινήσω από 
τα πορίσματα, αφήνοντας όλη την πορεία της ιστορικής εξέτασης της κρίσης. 
Πρωτίστως, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα βήμα διαλόγου και γι’ αυτό θα επιτρέψω 
στον εαυτό μου τρία σχόλια επί των προλαλησάντων.  

Πρώτον, από το Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Kaminski αναφέρθηκε στη 
Διοίκηση της Σοβιετικής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι την πίκρα του για την 
προηγούμενη ηγεσία, για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 
πράγματι ασχολούνταν με καταστροφή ναών, με διώξεις κατά ιερωμένων και πιστών. 
Πολλοί από αυτούς, όμως, σήμερα είναι στους ναούς και κρατούν κεράκια. 
Ορμώμενοι λοιπόν από την αρχή της ιστορικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να πούμε ότι 
στη Ρωσία δεν είχαμε Κομμουνισμό, δεν φτάσαμε στον Κομμουνισμό, και δόξα τω 
Θεώ που δεν φτάσαμε στον Κομμουνισμό.  

Δεύτερον, εάν δεν κάνω λάθος, ειπώθηκε ότι στις ΗΠΑ μετάνιωσαν οι 
εκλογείς για την εκλογή ανθρώπου από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους. Είναι μια 
νομοτελής αντίδραση στη βάναυση εξωτερική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και 
της επεμβάσεως των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Το τρίτο που ήθελα να πω, για τον Κύριο Μυγδάλη. Διάβασα και τα πρακτικά 
των ομιλιών σας. Θα ήθελα να πω ότι είστε συγκεκαλυμμένος επαναστάτης, αυτό δεν 
είναι κακό, διότι είναι μια θέση σας. Η σοφία σας, όμως, θέτει ορισμένα στοιχεία 
προς συζήτηση στο διάλογό μας. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από ορισμένα πορίσματα. Για 
την αντίληψη αυτού που συμβαίνει, θα ήθελα να πω ότι η κρίση είναι ένα εργαλείο 
διαχείρισης της δημοκρατίας. Γιατί; Διότι, πρωτίστως, γίνεται λόγος για ένα 
πληροφορικό σύστημα, επιτρέπει έναν προγραμματισμό σαν ζόμπι των ανθρώπων, 
επιτρέπει μέσω του φόβου τη διαχείριση των ανθρώπων. Υπό αυτό το πρίσμα, 
μπορούν να δικαιωθούν οποιεσδήποτε μέθοδοι, οποιεσδήποτε ενέργειες, 
οποιεσδήποτε πράξεις καταπιεστικού χαρακτήρα με ευγενείς, ευσεβείς πόθους δήθεν 
για διέξοδο από την κρίση.  

Στη χώρα μας λένε το εξής: πώς να κάνεις έναν άνθρωπο ευτυχισμένο; Πρέπει 
να τον κάνεις δυστυχή και να του επιστρέψεις μέρος της προηγούμενης κατάστασής 
του. Δεύτερο εργαλείο είναι ένα οικονομικό εργαλείο απλής εξοικονόμησης πόρων, 
όπως γνωρίζετε όποιος έχει τους χρηματικούς πόρους έχει και την εξουσία. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι μετά το πρώτο κύμα της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των 
εκατομμυριούχων σε δολάρια αυξήθηκε κολοσσιαία. Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να 
καταστρέψεις τις αγορές, να αγοράσεις πάμφθηνα τους διαθέσιμους πόρους και στη 
συνέχεια να πορευτείς ξεπερνώντας, δήθεν, την κρίση.  

Χρειάζεται, λοιπόν, στην ανθρωπότητα αυτή η οικονομική κρίση, 
ενδεχομένως αυτό θα πρέπει να μας εξωθήσει στην αλλαγή της κοσμοαντίληψης, της 
κοσμοαίσθησής μας. Έχουμε τρομοκρατηθεί μέχρις εσχάτων. Η κοινωνία νοσεί. 
Ακριβώς, μέσω της οικονομικής κρίσης μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα το 
γεγονός ότι έχουμε μια ηθική, πνευματική κρίση, και όχι μόνο οικονομική.  

Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα; Για να έχουμε βενζίνη στα ρεζερβουάρ των 
αυτοκινήτων μας χύνεται αίμα, καταστρέφονται πολιτισμοί, εδραιώνεται η 
ανηθικότητα, εκφυλίζονται οι θεσμοί της οικογένειας, δημιουργούνται φαινόμενα, 
όπως παιδοκτονίες εκ μέρους γονέων, έχουμε πολλά προβλήματα σε πολλούς γονείς 
που δεν μπορούν να έχουν παιδιά. Έχουμε τον ανταγωνισμό της φύσης με ένα μεγάλο 
επίπεδο υλοποίησης των ανθρώπινων αναγκών. Οι κλιματολογικές αλλαγές μάς 
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θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας. Έχουμε κατακλυσμούς που μας καλούν να 
στρέψουμε την προσοχή μας στο ισοζύγιο του πνευματικού, ηθικού και του υλικού.  

Ένας ψυχαναλυτής είπε ότι η ασθένεια δεν είναι κάτι κακό αλλά ένας τρόπος 
επαναπρογραμματισμού. Η κρίση είναι μια νόσος του συστήματος, μια συστημική 
κρίση, που επιτρέπει ενδεχομένως να δούμε μέσω αυτής νόσου, να συγκλονίσουμε 
την κοινωνία και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, η δική μας Οργάνωση, που 
εδράζεται στις αρχές του ανθρωπισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, στις αρχές της 
ηθικής δικαιοσύνης.  

Να στρέψουμε λοιπόν την προσοχή της ανθρωπότητας, των ανθρώπων που 
μας περιτριγυρίζουν, των ψηφοφόρων μας, των πολιτών μας, να διατηρήσουμε το 
ισοζύγιο μεταξύ υλικής και ηθικής ευημερίας. Να μην φοβόμαστε λοιπόν την κρίση, 
την ίδια τη λέξη. Εύχομαι στους Έλληνες τους φίλους μας οι επουράνιες δυνάμεις να 
τους βοηθήσουν να εξέλθουν της οικονομικής κρίσεως. Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε Κύριε Nilov. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω ότι μετά 
από αυτή την ομιλία μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα.   
 
Διάλειμμα για γεύμα 
 
Προεδρεύει ο S. POPOV: Όπως συμφωνήσαμε, πρώτος θα μιλήσει ο συνάδελφός 
μας Άγγελος Βότσης από την Κύπρο. Παρακαλώ, συνάδελφε. Και να ετοιμάζεται ο 
συνάδελφος Goguadze από τη Γεωργία.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι 
προσκεκλημένοι, 
 Δεν είναι τυχαίο που το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βρίσκεται 
και πάλι στο επίκεντρο των ανησυχιών της Συνέλευσής μας, αφού τα αποτελέσματα της 
κρίσης αυτής αγγίζουν πολλές πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 
Απότοκο των δυσμενών εξελίξεων στην οικονομία και η παγκοσμιοποίηση της κρίσης 
που συνέθλιψε, σε ορισμένες περιπτώσεις, εθνικές οικονομίες χωρών, όπως και η 
«νομιμοποίηση» των έξωθεν «διορθωτικών» παρεμβάσεων για τον περιορισμό της 
έκτασης και της έντασης των αλυσιδωτών εξελίξεων στη παγκόσμια αγορά. 
 Οι εξωτερικές όμως αυτές παρεμβάσεις, παρά το θεμιτό στόχο τους, 
παραβλέπουν τον ανθρώπινο παράγοντα, αυτό που όλοι μας και χθες  και σήμερα 
προσπαθούμε να τονίσουμε, την ανθρώπινη προσέγγιση που θα έπρεπε να υπάρχει 
στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Θα έπρεπε λοιπόν τα σύγχρονα κράτη να 
φροντίζουν την κοινωνική υφή των προβλημάτων να την λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν. 
Η δημοκρατική βούληση και η εμπλοκή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
δυστυχώς αντικαθίσταται από τις πολιτικές οργανισμών, όπως το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, ο Μηχανισμός Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι. 
 Η μετακύλιση αυτή της εξουσίας, αλλά και της ευθύνης, για τις εθνικές 
οικονομίες, από τα κράτη στους διεθνείς, υπερεθνικούς οργανισμούς, πλήττει το 
περί δικαίου αίσθημα των λαών και αυξάνει την αγανάκτηση ανάμεσα στους πολίτες, 
αφού τους στερεί τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις που τους αφορούν, 
καθιστώντας τους έρμαια των εξελίξεων. 
 Έχοντας αυτά υπόψη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα δεδομένα αυτά 
συμβάλλουν στην περαιτέρω απαξίωση της πολιτικής από την κοινωνία και 
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συνεπακόλουθα στην αποστασιοποίηση από τις δημοκρατικές και εκλογικές διαδικασίες. 
Γι’ αυτό βλέπουμε και μεγάλα ποσοστά αποχής στις διάφορες εκλογές που γίνονται σε πάρα 
πολλά Κοινοβούλια, και όχι μόνο. 
 Ουδείς, βέβαια, διαφωνεί με τη θέση ότι η εν εξελίξει κρίση, με τις 
διαστάσεις που έλαβε και την επίδραση που έχει στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, 
επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί σε διεθνές επίπεδο. Τίθεται εντούτοις το ερώτημα: 
ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί αυτή η διεθνιστική προσέγγιση να 
λειτουργήσει; Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και πολύ περισσότερο του πολίτη στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικών που καθορίζουν το μέλλον του; 
 Εμείς, ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, προτείνουμε τη 
θεσμοθέτηση διαδικασιών, οι οποίες να εμπλέκουν τα κράτη και τους πολίτες στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι τύχες των λαών. 
Προτείνουμε επίσης την οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των υπερεθνικών αυτών 
οργανισμών, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την προστασία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων των πολιτών και κύριο μέλημα μας την ευημερία και πρόοδο των 
κοινωνιών. 
 Εδώ θα κάνω μία παρένθεση, να πω αυτό που ακούμε συχνά. Ακούμε τους 
διεθνείς οργανισμούς, τους οίκους αξιολόγησης, αυτούς που δανείζουν, να 
βάζουν παραμέτρους στις χώρες και να λένε «Ξέρετε, το δημόσιο χρέος σας 
πρέπει να είναι τόσο τοις εκατό. Πρέπει το δημοσιονομικό σας έλλειμμα να είναι 
τόσο τοις εκατό.» Δεν έχουμε ακούσει αυτούς τους οργανισμούς να λένε στις 
χώρες ότι η ανεργία πρέπει να μειωθεί σε αυτό το ποσοστό. Απλώς, καταγράφουν 
την ανεργία σε ένα δείκτη που ανεβαίνει συνεχώς και δικαιολογεί τα υπόλοιπα 
μέτρα, τα οποία ο κόσμος, και οι κυβερνήσεις πολλές φορές, τα θεωρούν 
αυστηρά και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. 
 Η προστασία της δημοκρατίας και της διαφάνειας και η διασφάλιση της 
συμμετοχής του πολίτη στα δημοκρατικά καθεστώτα πετυχαίνεται κύρια μέσω των 
Κοινοβουλίων, μέσω των αντιπροσώπων του λαού. Ομοίως και στην παγκόσμια 
σκηνή, με αυτά τα δεδομένα, καλούνται τα Κοινοβούλια να διαδραματίσουν τον 
ισχυρό ρόλο τους, ως εντεταλμένοι των πολιτών, για την προστασία από την αυθαιρεσία 
των απρόσωπων πια δρώντων. 
 Καλείται, λοιπόν, σήμερα και η Συνέλευσή μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των καιρών και μέσα από τη σημερινή συζήτηση να υιοθετήσει συγκεκριμένες 
προτάσεις προς αυτή τη κατεύθυνση. Να εργαστεί περαιτέρω προς προώθηση των 
εξαχθέντων συμπερασμάτων προς ένα έκαστο των εθνικών κοινοβουλίων μελών της 
Συνέλευσης, επιτελώντας έτσι το καθήκον της προς τους πολίτες.  
 Πριν κλείσω, να σημειώσω ότι μέχρι τώρα σχεδόν όλες οι παρεμβάσεις 
απέβλεπαν προς την ίδια κατεύθυνση. Δυστυχώς, απουσιάζει η αντίθετη άποψη. Δεν 
βγήκε κανείς, και δεν πιστεύω ότι θα βγει και κανείς, να στηρίξει τις πολιτικές της 
λιτότητας, να στηρίξει αυτά τα οποία όλοι έχουμε αναφέρει προηγουμένως, και ίσως θα 
έπρεπε να προβληματιστούμε σε μια επόμενη ευκαιρία να έχουμε εδώ και την άλλη 
άποψη, να ακούσουμε και αυτούς οι οποίοι καθοδηγούν κυβερνήσεις, καθορίζουν 
αυστηρές πολιτικές, να ακούσουμε και τη δική τους άποψη. Νομίζω ότι θα ήταν γόνιμο 
και θα βοηθούσε όλους να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.  
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S. POPOV: Σας ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε. Δίνουμε τώρα το λόγο στο συνάδελφό 
μας, κοινοβουλευτικό από τη Γεωργία, όπως ήδη είπα, στον Giorgi Goguadze. Σας 
ευχαριστώ.  
G. GOGUADZE: Αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα 
να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμμετέχω στη σημερινή 
συνεδρίαση. Προ διετίας είχα την τύχη να συμμετάσχω στη Γενική Συνέλευση στο 
Ερεβάν. Τότε εκπροσωπούσα την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Παρευξεινίου 
Οικονομικής Συνεργασίας. Είχα, όμως, την επιθυμία να συμμετάσχω στη Γενική 
Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στα πλαίσια της 
Γεωργιανής Αντιπροσωπείας της Οργανώσεως αυτής. Σήμερα, λοιπόν, είναι η πρώτη 
φορά που ομιλώ, πλέον ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, στην 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φιλοξενούσα χώρα και τους 
διοργανωτές για τη θερμή φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση της Γενικής 
Συνέλευσης. Επίσης, να αδράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω προσωπικά τον 
Κύριο Μιχαήλ Παντούλα για το εξαιρετικά γόνιμο έργο του. Ελπίζω το έργο αυτό να 
καταστεί παράδειγμα για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Επίσης, να υπογραμμίσω 
ότι θα τον θεωρούμε πάντα αγαπητό, καλοδεχούμενο επισκέπτη στη Γεωργία.  

Προτού αναχωρήσω από τη χώρα μου για την Πράγα, συναντήθηκα με τον 
Πατριάρχη Γεωργίας, τον Ηλία τον Β΄, ο οποίος με παρακάλεσε να σας μεταφέρω την 
υποστήριξή του προς το έργο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και 
την ευχή του για εποικοδομητικές συζητήσεις και εργασίες.  

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, θα αναφέρω λακωνικά τις βασικές μου ιδέες. 
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, να αναγνώσω το 
κείμενο που έχω μπροστά μου.  

Όλη η πορεία του κόσμου διαγράφει έναν κύκλο, η ιστορία επαναλαμβάνεται, 
επαναλαμβάνεται όχι στη μορφή αλλά στο περιεχόμενο. Ο άνθρωπος και η 
ανθρωπότητα έχουν κάποιες θείες προδιαγραφές. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες 
πολεμούν μεταξύ τους, όπως και στο παρελθόν. Οι ηγεμόνες του κόσμου αυτού είναι 
έτοιμοι να θυσιάσουν χιλιάδες ζωές για τα συμφέροντά τους. Συνεχίζεται και σήμερα 
το κυνήγι των αθώων πλασμάτων.  

Ωστόσο, ο πολιτισμός τη στιγμή που κάνει αναφορά στον ανθρωπισμό, την 
ίδια στιγμή βιώνει την πλήρη απαξίωση των αρχών του ανθρωπισμού. Ο πολιτισμός, 
ο σύγχρονος τεχνικός πολιτισμός, καταστρέφει τον πνευματικό πολιτισμό. Οι 
αντίπαλοι της παγκοσμιοποίησης βλέπουν μόνο τις αρνητικές διαστάσεις αυτού του 
φαινομένου. Οι υποστηρικτές βλέπουν μόνο θετικές.  

Ποια είναι, όμως, η πραγματική κατάσταση στον σύγχρονο κόσμο; Όποια και 
να είναι η άποψή μας, οι τάσεις παγκοσμιοποίησης είναι μη αναστρέψιμες. Αυτό που 
απομένει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε τις πνευματικές μας ρίζες, τις 
πνευματικές ρίζες των θρησκευτικών πεποιθήσεων των λαών. Κάθε λαός θα πρέπει 
να διατηρεί την ιδιοτυπία του, το ιδιόμορφο πρόσωπό του. Αυτό συνιστά και την 
αγνή, αυθεντική διάσταση του διεθνισμού σε αντίθεση προς τον κοσμοπολιτισμό. Η 
κατάργηση, η άρνηση του προσώπου είναι η πλέον αθεϊστική συμπεριφορά.  

Δυστυχώς, έχουμε και σήμερα το διαχωρισμό μεταξύ ισχυρών και αδύναμων 
λαών. Οι ισχυρές χώρες δεν θα πρέπει να επιβάλλουν τις δικές τους πολιτισμικές 
αρχές δια της βίας. Θα πρέπει να έχουμε ειρηνική διευθέτηση των οποιωνδήποτε 
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διαφωνιών, ειδάλλως δεν μπορεί να υπάρξει περιθώριο για τη δημοκρατία. Όχι 
τυχαία, ο Πλάτωνας στην ‘Πολιτεία’ του αναφέρει ότι πολύ συχνά η τυραννία 
προκύπτει από την αυθαίρετη δημοκρατία και, ως συνέπεια της τυραννίας, προκύπτει 
η δουλεία. Η δημοκρατία θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιοσύνη και πολύ συχνά 
πολλοί δηλώνουν ότι είναι δίκαιοι, ενώ δεν είναι κατ’ ουσίαν. Αρκετοί κρύβονται 
πίσω από τη μάσκα του δημοκράτη, ενώ είναι εχθροί της δημοκρατίας. Θα πρέπει, 
λοιπόν, να συνοδευτεί η παγκοσμιοποίηση και οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις από 
την εμπέδωση της αρχής της δικαιοσύνης.  

Οι πολιτικές διεργασίες επιταχύνονται πάρα πολύ γρήγορα, βλέπουμε να 
επιταχύνεται η εξέλιξη των αλλαγών. Όπως είπα, δεν μπορούμε να αναστρέψουμε 
την παγκοσμιοποίηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε και 
να ενισχύσουμε τις θετικές διαστάσεις. Βρισκόμαστε ενώπιον της προοπτικής μιας 
παγκόσμιας ολοκλήρωσης, εντός αυτών των συνθηκών καμία χώρα δεν μπορεί να τα 
καταφέρει μόνη της. Θα πρέπει να συνενωθούμε, να συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας 
βάσει πνευματικών αξιών και αρχών. Δεν θα πρέπει στο όνομα των υλικών αγαθών 
να παραιτηθούμε από τις πνευματικές μας αφετηρίες. Δεν πρέπει στο όνομα της 
αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων να παραιτηθούμε από την θρησκεία.  

Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα στην ιστορία πολλών χωρών, 
θετικά και αρνητικά επίσης. Ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως, τέτοια παραδείγματα 
είναι η περίπτωση του Αλέξανδρου Νέφσκι. Ο Πάπας της Ρώμης του υποσχέθηκε 
βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους Τατάρους, με αντάλλαγμα την υποταγή του 
ηγεμόνα της Ρωσίας Αλέξανδρου Νέφσκι στον Πάπα της Ρώμης, πρόταση την οποία 
απέρριψε κατηγορηματικά. Και το έκανε ευρισκόμενος σε μια κατάσταση στην οποία 
η πιο ισχυρή πιθανότητα ήταν να ηττηθεί από τους Τατάρους και, ευτυχώς, έγινε ένα 
θαύμα και τα κατάφερε, χωρίς να αρνηθεί και να παραιτηθεί από την ανεξαρτησία 
του κράτους.  

Η πίστη, η θρησκευτική πίστη μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για ένα άλλο 
επίπεδο σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, ιδιαίτερα μεταξύ των ορθόδοξων χωρών και 
λαών. Η δίψα για την αλήθεια θα μας οδηγήσει στην αλήθεια. Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε για την ομιλία σας. Με ιδιαίτερη 
χαρά θα δώσω το λόγο στον Budimir Aleksic από το Μαυροβούνιο. Είναι εδώ; Και 
να ετοιμάζεται ο Aleksander Cotric από τη Σερβία.  
B. ALEKSIC: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 
Η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης και οι παγκόσμιες επιπτώσεις της καθιστούν 
αναγκαία την επανεξέταση του ρόλου του σύγχρονου κοινοβουλίου στην εξεύρεση 
λύσης για την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και να βρούμε το μοντέλο οικονομικής 
και κοινωνικής οργάνωσης της κοινωνίας εν γένει.  

Ο καπιταλισμός έχει προφανώς καταβροχθίσει τον εαυτό του και έχει γίνει το 
αντίθετό του. Αντί του γενικού πλούτου και ευημερίας χάρη στις ίσες ευκαιρίες για 
όλους, ο καπιταλισμός μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα ολιγαρχικό σύστημα, το 
χειρότερο στην ιστορία του ανθρωπίνου πολιτισμού, αφού το εύρος του, τα εργαλεία 
και τα μέσα εκμετάλλευσης που χρησιμοποιεί έχουν κατά πολύ ξεπεράσει όλες τις 
ιστορικά γνωστές μορφές καταπίεσης. Μέσω της μορφής της «οιονεί-δημοκρατίας», 
μάλλον μέσω της ψευδαίσθησής της, γινόμαστε μάρτυρες μίας αδίστακτης 
καταπίεσης του γενικού πληθυσμού, τον οποίο αποδυναμώνουν οικονομικά οι 
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οικονομικές δυνάμεις, που δεν φανερώνονται καν στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά το 
ελέγχουν από τη σκιά, μέσω της διαφθοράς.  

Οι περισσότερες κυβερνήσεις λειτουργούν σαν μαριονέτες και απλοί 
εκτελεστές των εντολών των ισχυρών ολιγαρχών από διάφορους ομίλους και trusts. 
Δυστυχώς, τα κοινοβούλια βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση λόγω του ότι οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού έχουν περιπλέξει την περίφημη ρήση «Φωνή λαού, 
οργή Θεού» και την έχουν μετατρέψει στη σύγχρονη έκφραση που μοιάζει με τη 
ρήση του Λουδοβίκου του 15ου αιώνα «Μετά από μένα, το χάος». 

Ο ηδονισμός έχει επικρατήσει έναντι της Χριστιανικής προσταγής – του 
ελέους. Ο εγωισμός έχει αντικαταστήσει και καταπνίξει όλες τις Χριστιανικές αξίες, 
από την ηθικότητα και τη φιλανθρωπία μέχρι την προσωπική θυσία ως ύψιστη 
έκφραση αγάπης και σύνδεσης με μία κοινότητα στον κόσμο των αξιών, που 
καλλιεργήθηκαν στη διάρκεια των 2 χιλιετιών του Χριστιανισμού. Ο Παράδεισος έχει 
αντικατασταθεί από την ψευδαίσθηση του Επί Γης Παραδείσου – εδώ και τώρα.  

Η Ορθοδοξία πρέπει να αλλάξει δρόμο. Εμείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και 
ως Ορθόδοξοι βουλευτές, δεν πρέπει να επιτρέψουμε μία γενική πτώση στο 
χωνευτήρι του οικουμενισμού κάθε είδους. Δεν πρέπει να γίνουμε ίδιοι με τους 
άλλους, απλώς επειδή είναι της μόδας. Επίσης, όταν αποδεχόμαστε τα 
πλεονεκτήματα της δημοκρατίας δυτικού τύπου, πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά 
και στο βαθμό που δεν θα απομειώνεται η αυθεντική Ορθόδοξη ομολογία μας. 

Οι οικονομία πάντοτε παρουσίαζε διακυμάνσεις στη διάρκεια της ιστορίας 
της. Και η σημερινή κρίση, ενδεχομένως, θα τελειώσει. Γνωρίζω ότι η σημερινή 
πρόκληση είναι να βρούμε τον τρόπο με το οποίο οι βουλευτές μας μπορούν να 
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της κρίσης και τη δημιουργία 
των κατάλληλων συνθηκών για μια γρήγορη ανάκαμψη αλλά αυτό είναι κάτι με το 
οποίο πρέπει να ασχοληθούμε εδώ και τώρα. Αυτή η Συνέλευση είναι ένα καλό βήμα 
προς τα εμπρός για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο συνάδελφός μου κ. Emilo 
Labudovic και εγώ θα φύγουμε από τη συνάντηση αυτή έχοντας αποκτήσει νέες 
γνώσεις και νέες μεθόδους δράσης στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου. 

Αυτό το σύστημα κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων έχει ήδη φθαρεί και 
δεν μπορεί να προσφέρει λύση για την επόμενη περίοδο. Αυτή τη στιγμή, η 
δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή μορφή αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να 
αναζητήσουμε τη νέα ουσία της, η οποία να δίνει έμφαση στον απλό άνθρωπο, τον 
ιδιώτη και τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες του. Έχουμε έλλειψη ανθρωπιάς αλλά και 
από ψωμί και υλικά αγαθά, όμως εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε μεγαλύτερη 
ανάγκη από φιλανθρωπία και ανθρωπιά. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοηθεί 
και να λησμονηθεί. 

 Επομένως, παρακαλώ συγχωρείστε με που ζητώ ταπεινά από την παρούσα 
Συνέλευση, στο όνομα της ανθρωπιάς και της φιλανθρωπίας, να αποστείλετε μία 
έκκληση (δεν θα πω αίτημα) στις αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας (FYRΟM) να φερθεί πιο ανθρώπινα στον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και 
Μητροπολίτη Σκοπίων κ. Jovan Vraniskov (Ιωάννη), θύμα των ανθρώπων και αθώο 
ενώπιον του Θεού, ο οποίος σαπίζει στην πιο κακόφημη φυλακή των Σκοπίων, εκεί 
όπου οι τρόφιμοι είναι εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί για τα βαρύτερα 
εγκλήματα. 
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Σας ζητώ να συμπεριλάβετε αυτή την έκκληση -σε όποια μορφή νομίζετε- στα 
κείμενα αυτής της Συνέλευσης, διότι το οφείλουμε στον δεινοπαθούντα αδελφό μας 
όλοι μαζί ως άνθρωποι, Χριστιανοί και Ορθόδοξοι.  
A. COTRIC: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε – θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο για 
την επανεκλογή του ως Προέδρου σε αυτόν τον Οργανισμό – Κυρίες και Κύριοι, 
Σεβασμιώτατοι,  

Είναι για μένα μεγάλη χαρά να απευθύνομαι στην αξιότιμη αυτή 
Συνέλευση και να μοιράζομαι μαζί σας τις απόψεις μου για την οικονομική κρίση, 
η οποία έχει γίνει πραγματικότητα και είναι συνυφασμένη με όλα τα πεδία της 
κοινωνικής ζωής.  

Η οικονομική κρίση που συγκλόνισε τον κόσμο το 2008 είναι παγκόσμιου 
χαρακτήρα. Ξεκίνησε στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Αυτή η οικονομική κρίση είναι συνέπεια και εκδήλωση της 
παγκοσμιοποίησης, της διεργασίας που συνέδεσε όλα τα μέρη του κόσμου, 
αντέστρεψε τη σειρά των πραγμάτων και των εξουσιών και συνέβαλε στον 
αναπροσδιορισμό του ρόλου και της θέσης του εθνικού κράτους και της 
δημοκρατίας. Η παγκοσμιοποίηση έχει αντιστρέψει τη θέση της πολιτικής και της 
οικονομίας. Η οικονομία έχει καταστεί η κύρια ρυθμιστική δύναμη της κοινωνίας 
και η πολιτική έρχεται δεύτερη σε σειρά σημασίας, από αυτήν την άποψη. Η 
παγκοσμίως συνδεδεμένη αγορά και οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι, που 
συχνά ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από το ίδιο το κράτος, έχουν γίνει οι 
σημαντικότεροι ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Έχοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η 
αυξανόμενη κινητικότητα του παγκοσμίου κεφαλαίου δεν σχετίζεται με την 
πραγματική βάση της οικονομίας, το αποτέλεσμά της είναι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα – απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση του ΑΕΠ, 
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, ελάττωση επενδύσεων, κτλ. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τη σταδιακή απώλεια της ικανότητας του κράτους να 
διαχειρίζεται το εθνικό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό δυναμικό του, έχει 
οδηγήσει τη διεθνή οικονομία σε βαθιά κρίση.  

Η σημερινή οικονομική κρίση έχει καταδείξει ότι όλες οι σφαίρες των 
ανθρωπίνων δράσεων είναι αλληλένδετες. Σε αυτό το ‘παγκόσμιο χωριό’, η 
οικονομία, η πολιτική και η κοινωνία είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένες, και οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα σε οποιονδήποτε από αυτούς τους 
τομείς, εξαπλώνονται στους άλλους δύο. 

Σήμερα, το κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με το γεγονός ότι πρέπει να 
μοιράζεται την κυριαρχία του και την ευθύνη του σε διάφορα επίπεδα και μεταξύ 
διαφόρων παραγόντων. Επιπλέον, η παγκόσμια διοίκηση επίσης επηρεάζει τη 
δημοκρατία. Η δημοκρατία, που σημαίνει αρχή της πλειοψηφίας αλλά και με 
δικαιώματα στις μειοψηφίες, έχει σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 
υποβιβαστεί σε αρχή της μειοψηφίας χωρίς να δίνονται στην πλειοψηφία τα 
δικαιώματά της, που επιτείνεται ακόμα περισσότερο στη σημερινή περίοδο της 
οικονομικής κρίσης. Ίσως θέσουμε δικαίως το ερώτημα, ποιος κυβερνά στη 
σημερινή παγκοσμιοποίηση και ποιες είναι οι βάσεις της νομιμότητας. Ποιος 
ευθύνεται για αυτήν την οξύτατη οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πνευματική 
κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα; Η σημερινή έλλειψη δημοκρατίας 



87 
 

στις διαδικασίες λήψης τόσο οικονομικών όσο και πολιτικών αποφάσεων έχει 
οδηγήσει στη σοβαρότερη κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση στη δεκαετία του 1930, της 
οποίας το τίμημα πληρώνουν αυτοί που ευθύνονται λιγότερο γι’ αυτήν, και οι 
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ενώ οι φτωχοί ακόμα φτωχότεροι; 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι οικονομικές υφέσεις και κρίσεις είχαν 
ανέκαθεν σημαντικές πολιτικές συνέπειες, και η σημερινή κρίση απειλεί τα ίδια τα 
θεμέλια της δημοκρατίας. Αρκεί να σας υπενθυμίσω την κρίση του 1929 και τα 
ακραία πολιτικά κόμματα και τις ακραίες ιδεολογίες, που άνθισαν στην Ευρώπη 
εκείνη την εποχή, καθώς και τις τραγικές συνέπειες που είχαν. Δεν θα πρέπει να 
λησμονούμε τα πολύτιμα διδάγματα που μας έχει δώσει η ιστορία, τα οποία 
δεικνύουν ότι σε εποχές ύφεσης και πληθωρισμού, σε εποχές που οι πολίτες μένουν 
άνεργοι, οι νέοι δεν έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και μόνο μέλημα του ανθρώπου 
γίνεται η επιβίωση, δημιουργείται γόνιμο έδαφος για τη γέννηση ακραίων 
ιδεολογιών και κινημάτων. Ο ναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός, ο σωβινισμός 
και η νεοφοβία υποβαθμίζουν τις βασικές κοινωνικές αξίες, και ιδιαίτερα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά των μειονοτήτων, και απειλούν να αντιστρέψουν 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτούς τους τομείς ως σήμερα. 

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της συνολικής κρίσης, πρέπει να 
ενισχυθούν οι μηχανισμοί ευθύνης, και πρέπει ιδιαίτερα να επιμείνουμε στην ηθική 
ευθύνη στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές δραστηριότητες και στην αρχή της 
δικαιοσύνης, ώστε οι πολίτες να μην θεωρούν τις πολιτικές και οικονομικές 
δραστηριότητες, ως κάτι αλλότριο στο οποίο δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. 
Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συμβαδίσει με την κοινωνική 
ανάκαμψη, διότι η παγκόσμια δράση δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών καθημερινής ζωής του απλού ανθρώπου. 

Πιστεύω, λοιπόν, ότι τα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είναι τα ζητήματα όπως η δυνατότητα 
να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική ηθική από την αδικία της 
αγοράς, η ικανότητα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας να αναπτύξει τους 
αναγκαίους μηχανισμούς για γρήγορη λήψη αποφάσεων με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών της αγοράς, καθώς και το ζήτημα των εξωθεσμικών κέντρων για τη λήψη 
αποφάσεων διαχείρισης της κρίσης.  

Επίσης, πιστεύω ότι η περίοδος οικονομικής κρίσης απαιτεί ενότητα και 
διάλογο, τόσο μεταξύ αρχών και πολιτών, όσο και μεταξύ θρησκευτικών και 
πολιτικών ηγετών. Στην εποχή κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να διαφυλάξει τις ηθικές 
αξίες, στη βάση των οποίων ιδρύθηκε, και να αντισταθεί επιτυχώς σε οιαδήποτε 
μορφή ακρότητας. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δημιουργική αισιοδοξία και η 
προσήλωση στο καλό, όπου το ιδεώδες δεν είναι η νωθρότητα και η προσμονή 
έτοιμων λύσεων αλλά η γενναία αντιμετώπιση των γεγονότων. Κάποια στιγμή θα 
ξεπεράσουμε την κρίση αλλά είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να 
αποτελέσει κοινή προσπάθεια και όχι μεμονωμένες απόπειρες τρομαγμένων ατόμων. 
Η αισιοδοξία και οι αξίες της Ορθοδοξίας όπως η ανιδιοτέλεια, η αλληλεγγύη και η 
ενότητα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος. 

Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, και εκ μέρους της 
Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Σερβικής Κυβέρνησης 
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εκφράζω τις ειλικρινέστερες ευχαριστίες μας προς τη Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας, ιδιαιτέρως προς τη διοίκηση της οργάνωσης αυτής και προς 
όλα τα μέλη της, για την υποστήριξη που έχουν προσφέρει ως τώρα στη Σερβία και 
το Σερβικό λαό. Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την αφοσίωση της Σερβικής 
αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, στην ανάπτυξη 
γενικών σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Δ.Σ.Ο., σας διαβεβαιώ ότι η γόνιμη 
συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Πάντα είχαμε πολύ καλές σχέσεις 
με τη Δημοκρατία της Σερβίας. Και είχαμε χθες τις ομιλίες διαφόρων εκπροσώπων 
διεθνών οργανισμών. Τώρα λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στο 
Nikolai Bortsov, Κοινοβουλευτικό, Μέλος της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας, ο 
οποίος εκπροσωπεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – 
Λευκορωσίας, για να απευθύνει χαιρετισμό.  
N. BORTSOV: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Κοινοβουλευτικοί, Μέλη της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, έχω την τιμή να σας χαιρετήσω εξ 
ονόματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας.  

Στις 8 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους υπογράψαμε στη Μόσχα μια 
συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανώσεων. Βάσει αυτή της 
συμφωνίας, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας και η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αλληλοπροσέδωσαν το καθεστώς του 
Παρατηρητή. Συμμετέχοντας, λοιπόν, στο δικό σας φόρουμ πλέον ως Παρατηρητές, 
δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προσκαλέσουμε τους δικούς σας εκπροσώπους 
στην προσεχή σύνοδο της δικής μας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας συζητά ένα πολύ σημαντικό 
θέμα, που αφορά στις προκλήσεις για τη δημοκρατία στις σύγχρονες συνθήκες. Η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας, επίσης, 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών στο 
πλαίσιο των τάσεων ολοκλήρωσης μεταξύ της Ρωσίας και Λευκορωσίας αλλά και 
εντός του ευρύτερου πλαισίου Ευρασιατικής ολοκλήρωσης με τη συμμετοχή και του 
Καζακστάν.  

Θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς για μας οι σκέψεις που θα διατυπώσετε στη 
συζήτησή σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη 
Γενική σας Συνέλευση και για τις πολύ καλές συνθήκες, που οι διοργανωτές έχουν 
διαμορφώσει για τις εργασίες. Ελπίζουμε και σε περαιτέρω διεύρυνση των σχέσεων 
μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας και 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Πράγματι, έχουμε 
περάσει σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας έχοντας υπογράψει τη σχετική συμφωνία με 
τη δική σας Οργάνωση. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε από 
κοινού και κάποιες εκδηλώσεις και, βεβαίως, θα συμμετέχουμε στις δικές σας Γενικές 
Συνελεύσεις.  
Τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον κύριο Rodic, Κοινοβουλευτικό από τη 
Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Να ετοιμάζεται ο Sergejs Mirskis.  
D. RODIC: Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Sergei Popov, αξιότιμοι συνάδελφοι 
βουλευτές, κυρίες και κύριοι. 
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Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την 
τιμή να συμμετέχω στη 19η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας. Η αντιπροσωπεία μας αποτελείται από την κυρία Aleksandra Pandurevic 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εμένα από την Άνω Βουλή της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμμετέχει πρώτη φορά στις εργασίες της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 

Το φετινό θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι 
μόνον για τον Ορθόδοξο πληθυσμό της Ευρώπης αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, 
κυρίως λόγω του θέματος που συζητάμε σήμερα εδώ.  

Στη σημερινή κοινωνία, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της δημοκρατίας, 
αλλά μία σύγχρονη δημοκρατία, όπως την βλέπουμε τα τελευταία πέντε χρόνια, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις προκλήσεις με την τωρινή της ιδιότητα. Κατ 
αρχήν, λαμβάνω υπ’ όψιν την παγκόσμια οικονομική θέση, τα εμφανή προβλήματα 
στις αγορές τα οποία είναι αποτέλεσμα της αυξημένης κινητικότητας κεφαλαίου, της 
υψηλής ανεργίας, της φτώχειας και της διαφθοράς.  

Η Ορθοδοξία ως σημαντική πολιτική, πολιτιστική, πνευματική και ηθική 
οντότητα για το μισό πληθυσμό της Ευρώπης είναι σπουδαία πηγή ενότητας μεταξύ 
όλων των χωρών που κατοικούνται από Ορθόδοξο πληθυσμό. Στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη υπάρχει σημαντικός αριθμός Ορθόδοξου πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, 
υποστηρίζουμε την ενίσχυση μίας τέτοιας πολύπλευρης συνεργασίας σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο.  

Ελπίζω η συνάντηση αυτή να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις απαντήσεις σε 
πολύ σημαντικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, να διαπιστώσουμε αν είμαστε σε 
θέση να προσδιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Οι εμπειρίες που θα ανταλλάξουμε τις επόμενες ημέρες, 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίλυση σημαντικών θεμάτων και στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

Εκφράζω την πεποίθησή μου ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον η επιτυχής 
συνεργασία μας και θα υπάρξει πλήρης συμμετοχή της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Βοσνίας – Ερζεγοβίνης στη Γενική Συνέλευση της  Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στο συνάδελφο Sergejs Mirskis από 
την Λετονία.  
S. MIRSKIS: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι συμμετέχοντες των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Οι 
προκλήσεις δημοκρατίας σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνδέονται 
άμεσα με το ζήτημα του Κοινοβουλευτισμού. Ο Κοινοβουλευτισμός είναι το θεμέλιο 
της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, βλέπουμε παντού την υποβάθμιση του κύρους των 
εθνικών κοινοβουλίων, βλέπουμε μια εξαιρετικά μεγάλη δυσπιστία των πολιτών προς 
τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι ένα ουσιώδες πρόβλημα που θέτει υπό 
αμφισβήτηση τις προοπτικές της δημοκρατίας, ένα πρόβλημα που έχει επιδεινωθεί 
μετά το ξέσπασμα της τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ως συνέπεια της 
οποίας πολλές κυβερνήσεις ήταν υποχρεωμένες να λάβουν μια σειρά αντιλαϊκών, μη 
δημοφιλών σε κάθε περίπτωση, μέτρων, κάτι που επέφερε την εξαιρετικά μεγάλη 
δυσφορία του πληθυσμού.  
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Από το 2000 και μετά βλέπουμε να μειώνεται διαρκώς το κύριος των 
Κοινοβουλίων. Ακόμα και σε χώρες ιδιαίτερα ανεπτυγμένες όπως η Γερμανία, η 
Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, βλέπουμε την πτώση του κύρους των 
Κοινοβουλίων στο επίπεδο του τριάντα με τριάντα πέντε τοις εκατό. Σε άλλες χώρες, 
όπως της Ανατολικής Ευρώπης, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση και υποχώρηση 
του κύρους των κοινοβουλίων. Βάσει μιας δημοσκόπησης που έγινε από την εταιρία 
Edelman Trust, σε ένα μεγάλο αριθμό ερωτηθέντων παρατηρείται μια ακόμη 
περαιτέρω πτώση του κύρους των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων: στην 
Πολωνία στο επίπεδο του 38%, στην Ισπανία 20%, στην Ιαπωνία 25%. Το πιο υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
στην Κίνα.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι η πτώση του κύρους των δημοκρατικών θεσμών 
συνδέεται με το γεγονός ότι οι πολίτες πιστεύουν πως οι κυβερνήσεις, πλέον, δεν 
καταπιάνονται με τα προβλήματα των πολιτών, ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνουν 
ορθολογική χρήση των δημόσιων πόρων και δεν φροντίζουν για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της ανεργίας, των προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον.  

Επίσης, παρατηρούμε την πτώση του κύρους των πολιτικών κομμάτων, το 
οποίο βρίσκεται σε πολλές χώρες στο επίπεδο του είκοσι με δεκαπέντε τοις εκατό. 
Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου βλέπουμε σε πολλές χώρες να σπαταλώνται 
πάρα πολλά χρήματα από τα κόμματα για την διαφήμισή τους και να δίνονται 
μεγάλες υποσχέσεις, οι οποίες αθετούνται μόλις τα κόμματα έρθουν στην εξουσία.  

Το 2009, μια γερμανική εταιρία έκανε μια σημαντική έρευνα που αφορούσε 
το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ πολιτών πολλών χωρών, όπως η 
Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία. Τρεις στους πέντε Ευρωπαίους 
εκδήλωσαν τη δυσπιστία τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώντας ότι τα 
μέλη του Ευρωκοινοβουλίου δεν εκφράζουν τις ανάγκες των λαών.  

Πάρα πολλοί θεωρούν ότι οι πολιτικοί δεν είναι φορείς των ηθικών αξιών των 
κοινωνιών τους. Με βάση μια δημοσκόπηση στη Λετονία το 2011, μόνο το 25% των 
πολιτών της Λετονίας θεωρούν ότι είναι ευεργετικό για την Λετονία να είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι αρνητικές οι συνέπειες 
από την συμμετοχή της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όμως, είναι η μία 
πλευρά του πράγματος, δηλαδή τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.  

Στον κόσμο βλέπουμε να εξαπλώνεται η ανηθικότητα, ζούμε σε μια εποχή, 
όπου όλα επιτρέπονται. Υπήρξαμε μάρτυρες μιας σειράς έγχρωμων επαναστάσεων 
που συνεχίστηκαν στη Βόρεια Αφρική, όπου ως συνέπεια της επίδρασης των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, βλέπουμε να διευρύνονται παράνομες δραστηριότητες, να 
επεκτείνεται το έργο διαφόρων μισθοφόρων πολεμιστών, οι οποίοι εισβάλλουν σε 
νέες χώρες. Έχουμε κατ’ ουσίαν έναν παγκόσμιο πόλεμο για τους φυσικούς πόρους.  

Ο παγκόσμιος καπιταλισμός είναι έτοιμος να διαπράξει κάθε είδους έγκλημα 
στο όνομα του κέρδους, στο όνομα του κέρδους των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. 
Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή συσσωρεύουν τεράστιους πόρους σε βάρος των 
φορολογούμενων. Η σωτηρία χρεοκοπημένων τραπεζών έχει αναχθεί σε ύψιστο 
σκοπό.  

Και τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν ένα τεράστιο 
χρέος, το οποίο στέκεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από την παγκόσμια οικονομία. 
Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν το κυνήγι των εξοπλισμών, δημιουργούν την 
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αντιπυραυλική τους ασπίδα στην Ευρώπη, αυξάνουν τις δαπάνες για την ανάπτυξη 
νέων οπλικών συστημάτων, αναπτύσσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις σε 
ευαίσθητες περιοχές, κάτι που προκαλεί τις ανησυχίες μεγάλων χωρών του κόσμου, 
όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες, επίσης, είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν 
τις δαπάνες για εξοπλισμούς σε βάρος των αναγκών των πολιτών τους.  

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, γινόμαστε μάρτυρες νέων πολιτικών 
χειραγώγησης των συνειδήσεων διαμέσου του διαδικτύου και άλλων τρόπων. 
Γινόμαστε μάρτυρες, επίσης, μιας ισχυρής επίθεσης εναντίον του Χριστιανισμού και 
των παραδοσιακών αξιών. Πολλές χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμες να 
νομιμοποιήσουν τους γάμους των ομοφυλοφίλων. Είμαστε μάρτυρες πολλών 
εκδηλώσεων των ομοφυλοφίλων σε δημόσιους χώρους. Σήμερα στην Πράγα είδαμε 
τη διαφήμιση μιας τέτοιας εκδήλωσης ομοφυλοφίλων, μιας παρέλασης των 
ομοφυλοφίλων.  

Τι απομένει να κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Να προσευχηθούμε 
στο Θεό, να ελεήσει ο Θεός τον κόσμο. Εμείς, ως Ορθόδοξοι πολιτικοί, κατανοούμε 
ότι αν δεν επιστρέψει η ανθρωπότητα στις Εντολές του Κυρίου, αν δεν θριαμβεύσουν 
στον κόσμοι οι χριστιανικές αξίες, τίποτε δεν θα αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση 
του ανθρώπου, τίποτε δεν θα σώσει τον κόσμο από μια παγκόσμια αδελφοκτόνο 
σύρραξη. Έχουμε φτάσει στα όρια του εγωισμού και της πλεονεξίας. Θα πρέπει να 
επιστρέψουμε στον Κύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο της Αλήθειας.  

Στην δική μου κατανόηση, ο Χριστιανισμός είναι η ύψιστη έκφραση της 
Δημοκρατίας, διότι η αγάπη προς τον πλησίον, αν αγαπήσουμε τον πλησίον όπως τον 
εαυτό μας, τότε θα πάψουμε να πράττουμε το κακό.  

Και κάτι ακόμα: σήμερα ακούσαμε σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες 
ιδέες, όπως αυτές που είπε ο κύριος Μυγδάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην άμεση 
δημοκρατία και στην πιθανότητα να έχουμε δημοψηφίσματα. Όσον αφορά τα 
δημοψηφίσματα, το δεξιό κοινοβούλιο της Λετονίας ψήφισε υπέρ της αύξησης του 
ελάχιστου αριθμού των υπογραφών που χρειάζονται στο επίπεδο των 170.000, για να 
έχουμε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη Λετονία, κάτι που δυσχεραίνει την 
πιθανότητα να υπάρχει δημοψήφισμα στη Λετονία. Κάνουν κάθε τι που είναι 
δυνατόν, ούτως ώστε να μην μπορέσει ο λαός ποτέ να εκφράσει τη γνώμη του σε ένα 
δημοψήφισμα. Νομίζω ότι και σε άλλες χώρες είναι πιθανόν να υιοθετηθούν 
παρόμοια μέτρα, διότι αυξάνει η αντίσταση των λαών προς το νεοφιλελευθερισμό.  

Βεβαίως, εμείς ως Ορθόδοξοι Κοινοβουλευτικοί διατυπώνουμε πάντα την 
άποψή μας, αναδεικνύουμε την ουσία των προβλημάτων. Είμαστε έτοιμοι να 
ψηφίσουμε υπέρ συγκεκριμένων ψηφισμάτων. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Κατά 
πόσον αυτές οι δράσεις είναι επαρκείς, για να αντιμετωπίσουμε τον εφιάλτη που 
αγκαλιάζει σήμερα την ανθρωπότητα; Θα πρέπει να κάνουμε πιο αποφασιστικά 
βήματα. Ιδιαίτερα η δική μας Διακοινοβουλευτική Συνέλευση, θα πρέπει να 
επιστρατεύσει όλους τους τίμιους ανθρώπους, όλους τους τίμιους πολιτικούς αυτού 
του κόσμου, να βρούμε το θάρρος, να βρούμε θαρραλέους πολιτικούς, οι οποίοι είναι 
έτοιμοι να καταπιαστούν με την εκπόνηση εναλλακτικών πολιτικών.  

Το πρόβλημά μας συνίσταται στο γεγονός ότι η ανθρωπότητα είναι αυτή τη 
στιγμή υποταγμένη σε αυτούς τους άθλιους νόμους που της επέβαλαν. Και δεν 
έχουμε εναλλακτική πολιτική, δεν έχουμε μια άλλη στρατηγική. Θα πρέπει να έχουμε 
ένα άλλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα νέο σύστημα τραπεζικό, ένα νέο σύστημα 



92 
 

χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας, ένα νέο σύστημα αγορών, διότι 
μόνο τέτοια εναλλακτικά συστήματα, τα οποία θα εδράζονται σε συγκεκριμένες 
αρχές, όπως η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ηθικότητας θα μπορέσουν να 
είναι αποτελεσματικά. Ας αγωνιστούμε όλοι για μια τέτοια προοπτική, ας 
εκπονήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες πολιτικές, ούτως ώστε να 
προτείνουμε στον κόσμο μια εναλλακτική προοπτική. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε αξιότιμε συνάδελφε Κύριε Mirskis. Σε πολλές χώρες 
υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Αναφορικά με 
τη Ρωσία, δεν αναφερθήκαμε στα παραδείγματα εκείνα τα οποία αφορούν το πολιτικό 
σύστημα. Θα επιθυμούσα, όμως, να αναφέρω ότι τον τελευταίο χρόνο κάναμε πολύ 
σημαντικά, ισχυρά βήματα, θα έλεγα, για την τελειοποίηση του πολιτικού μας 
συστήματος και της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, πριν από ένα έτος για να ιδρυθεί 
ένα πολιτικό κόμμα χρειαζόταν να έχουμε 40.000 μέλη καταγεγραμμένα. Σήμερα 500 
μέλη είναι αρκετά για την δημιουργία κόμματος. Ήδη, στη Ρωσία σήμερα έχουν 
καταχωρηθεί 28 κόμματα και 150 αιτήματα, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί για την 
κατοχύρωση χρειάζεται να εγκριθούν. Στη Λετονία δεν χρειάζεται να συμμετέχουν 
όλα τα κόμματα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητες οι 
προεδρικές εκλογές, και εκεί το όριο έχει μειωθεί από τα δύο εκατομμύρια σε 
τριακόσιες χιλιάδες. Στη Ρωσία έχουμε λίγο διαφορετική κατεύθυνση, λοιπόν, σε 
σύγκριση με τα όσα είπε ο Sergei.  

Ας δούμε, λοιπόν, που θα οδηγήσει αυτό. Πράγματι σήμερα μας απασχολεί το 
ζήτημα της αναβάθμισης του ενδιαφέροντος προς τις εκλογές, προς την πραγματική 
δημοκρατία, καθότι τα προβλήματα τα οποία εγείρονται σε μας είναι παρεμφερή, 
έχουμε χαμηλό ενδιαφέρον για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι τελευταίες 
εκλογές των Τοπικών Αυτοδιοικητικών Αρχών διεξήχθησαν με ποσοστό συμμετοχής 
17-20%. Καταλαβαίνετε πως είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ήταν και η περίοδος 
αδειοδότησης διαφόρων επαγγελμάτων, παρόλα αυτά υπάρχει μια γενικότερη τάση 
υποβάθμισης του ενδιαφέροντος προς τις εκλογές, είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει 
να την λάβουμε υπόψη μας. Αδιαμφισβήτητα, συνεπώς, οφείλουμε ως 
Κοινοβουλευτικοί να σκεφτούμε επ’ αυτών.  

Η δεύτερη τάση που είναι κοινή, είναι το γεγονός ότι υποβαθμίζεται σε όλες 
τις χώρες το γόητρο, το κύρος των κοινοβουλίων. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά. 
Στην πρώτη θέση τίθενται ζητήματα που αφορούν το κύρος των Προέδρων, των 
αρχηγών Κυβερνήσεων στη δεύτερη, στην τρίτη θέση. Στις Ορθόδοξες χώρες είναι 
πολύ υψηλό το κύρος των θεσμών των Πατριαρχών, των επικεφαλής, των 
προκαθημένων των Εκκλησιών, που προπορεύονται κατά πολύ όλων των λοιπών 
κρατικών θεσμών και του κύρους που έχουν αυτοί οι θεσμοί, όσον αφορά στις 
στάσεις στις οποίες αναφερθήκαμε. 

Έχουμε στην κατάστασή μας μόνο την κυρία Galina Polyanskaya. Σας 
παρακαλώ, πριν σας δώσω τον λόγο θα ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχουν άλλοι που 
επιθυμούν να ομιλήσουν σήμερα. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να 
μιλήσουν αύριο. Από το Καζακστάν μας είπαν ότι αύριο θα μιλήσουν. Το λόγο 
λοιπόν έχει η συνάδελφός μας από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 
Λευκορωσίας Galina Polyanskaya. Παρακαλώ.  
G. POLYANSKAYA: Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα επιθυμούσα να σταθώ σε όχι τόσο 
θεμελιώδη και σημαίνοντα ζητήματα, τα οποία έχουν θιγεί στις βασικές εισηγήσεις. 
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Στη μικρή μου παρέμβαση θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην επίδραση εξωτερικών 
και εσωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη της δημοκρατίας στη Δημοκρατία της 
Λευκορωσίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και τα προβλήματά της επιδρούν σε όλα τα 
πεδία της ανθρώπινης ζωής, διαλαμβάνοντας όλα τα κράτη του κόσμου. Οι 
επιπτώσεις στις οποίες οδηγούν τα κρισιακά φαινόμενα στην οικονομία και τις 
υπόλοιπες σφαίρες της ζωτικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας, τα δημογραφικά 
προβλήματα, τα προβλήματα της πείνας, τα προβλήματα τα οικολογικά, των πρώτων 
υλών, η πολιτική αστάθεια και τα λοιπά προβλήματα, μπορούν πραγματικά να έχουν 
καταστροφικές επιπτώσεις.  

Γνωρίζουμε ότι όλα τα παγκόσμια προβλήματα είναι αλληλένδετα και ευθέως 
επιδρούν στην οικονομία. Για την ανεύρεση ορθών διεξόδων από τις προβληματικές 
καταστάσεις είναι απαραίτητη μια σαφής και σφαιρική αντιμετώπιση όλων των 
προβλημάτων, κατανόηση των αιτίων των προβλημάτων, της θέσης και της ρόλου 
ενός εκάστου αυτών στην εξέλιξη του δεδομένου συστήματος, σε ποια κατεύθυνση 
εξωθεί την ανάπτυξη και, κατόπιν τούτου, να επιλεγεί η ορθή στρατηγική 
διευθέτησης των προβλημάτων.  

Η πολιτική εξουσία στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας καταβάλλει το μέγιστο 
των προσπαθειών, ούτως ώστε να διατηρήσει υπό έλεγχο την οικονομική κατάσταση 
σε συνθήκες κρίσης. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί διάφορους πολιτικούς μηχανισμούς, που 
περιλαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν τον εκδημοκρατισμό της 
χώρας.  

Στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας παρατηρείται μια τάση διάρθρωσης πιο 
ανοικτών σχέσεων μεταξύ αρχών και κοινωνίας, γεγονός που μαρτυρά το 
δημοκρατικό χαρακτήρα της ασκούμενης πολιτικής. Η κρίση για άλλη μια φορά 
κατέδειξε τις ατέλειες των υφιστάμενων διεθνών θεσμών, ανίκανων να προστατέψουν 
τις κοινωνίες από τα στοιχεία των οικονομικών ακροτήτων. Αυτό αφορά και τους 
διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, που αδυνατούν να προασπιστούν τους 
ανθρώπους στις κρίσιμες φάσεις.  

Η βάση στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας και σε κάθε δημοκρατική 
κοινωνία είναι η κοινωνία των πολιτών, στα πλαίσια της οποίας λαμβάνουν χώρα 
όλες οι τυπικές και άτυπες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η κοινωνία λαμβάνει 
μέρος στη διαμόρφωση των οργάνων της πολιτικής εξουσίας, ασκεί έλεγχο επ’ αυτών 
και παρεμποδίζει τις όποιες καταχρήσεις. Οι προβλεπόμενοι από το Σύνταγμα 
μηχανισμοί δημιουργούν μια υπεύθυνη κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο που είναι 
αρκετά λειτουργικό. Το κοινοβούλιο μπορεί βάσει εισηγήσεως να εγκρίνει ή να 
απορρίψει την κυβερνητική πολιτική. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
δημοκρατίας είναι στο κράτος μας η κοινωνική κατεύθυνση των πολιτικών που 
ασκούνται εκ μέρους του κράτους, η κατεύθυνση που αφορά την ανάπτυξη του 
ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό πολλών δημοκρατικών χωρών.  

Παρά το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσης οι πλέον ευπρόσβλητοι τομείς είναι 
αυτοί που αφορούν τα κοινωνικά προγράμματα και την περιστολή των αντίστοιχων 
δαπανών, στη Δημοκρατία μας διατηρούνται τα βασικά κοινωνικά προγράμματα. Σε 
συνθήκες χρηματοπιστωτικής κρίσης τα κρατικά όργανα της Λευκορωσίας άρχισαν 
όλο και πιο πολύ να απευθύνονται προς βοήθεια στην κοινωνία, στους πολίτες, σε 
τακτές συναντήσεις με τους εργαζομένους διαφόρων επιχειρήσεων, με διαρκή 
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παρακολούθηση των πρωτοβουλιών και των προβλημάτων των πολιτών από όλα τα 
επίπεδα.  

Όλα αυτά μαρτυρούν την κατίσχυση δημοκρατικών κατευθύνσεων στις 
πολιτικές εξελίξεις της Λευκορωσίας. Είναι τακτές οι συναντήσεις της πολιτικής 
ηγεσίας με τον κόσμο των δημοσιογράφων, με τηλεοπτικά προγράμματα, με την 
παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, με το παγκόσμιο δίκτυο, με το internet. Όποιος 
επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των διαφόρων θεσμών και κρατικών οργάνων, μπορεί να 
αντιληφθεί τις διαδικασίες στις οποίες αναφέρομαι.  

Ταυτοχρόνως, διατηρουμένων των παραπάνω πρωτοβουλιών, το κράτος μας 
υφίσταται και επιδράσεις έξωθεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει περιοριστικά 
μέτρα όσον αφορά την παραχώρηση βίζας για πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχους. 
Επίσης, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τα πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται στη 
Δύση με το status των πολιτικών κρατουμένων.  

Τον Ιανουάριο του 2012 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε 
συμπληρωματικά στοιχεία περιοριστικών όρων, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για φυσικά πρόσωπα, είτε για θεσμικά όργανα που υποστηρίζουν 
το καθεστώς σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, οι 
Πρόεδροι της Λευκορωσίας και της Ρωσίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το 
απαράδεκτο αυτών των μέτρων που επιδρούν στις διακρατικές σχέσεις. Τον Μάρτιο, 
αντίστοιχη διακήρυξη υπήρξε εκ μέρους των χωρών του ενιαίου οικονομικού χώρου 
και του τελωνειακού χώρου. Τον Απρίλιο το ίδιο αφορούσε έγγραφα της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του 
Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας, που διεξήχθη τον Απρίλιο στην 
Αστανά, κατέληξαν σε απόφαση που καταδικάζει τα οικονομικά μέτρα άσκησης 
πιέσεως στη Λευκορωσία.  

Η Λευκορωσία δεν ενδιαφέρεται στην επέκταση αυτών των εντάσεων, στην 
κλιμάκωση αυτών των εντάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιχειρεί να καταστήσει τους Λευκορώσους ομήρους, θεωρώντας ότι ο οποιοσδήποτε 
εργαζόμενος στα πλαίσια της πολιτείας μας θεωρείται ύποπτος, άρα διωκόμενος. 
Όποιος άνθρωπος λοιπόν ασκεί τα καθήκοντά του και αμείβεται γι’ αυτό ή λαμβάνει 
βοήθεια, γι’ αυτό θεωρείται ως συνεργός του συστήματος, του καθεστώτος, άρα 
υφίσταται διώξεις.  

Οι πολιτικές και χρηματοπιστωτικές δομές θεωρούν ότι η ολοκλήρωση της 
οικονομίας της Λευκορωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέφικτη χωρίς την 
ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη, του ιδιωτικού επιχειρείν. Εισάγονται, λοιπόν, 
πολύ ιδιότυπα κριτήρια: εάν έχεις επιχειρηματική δραστηριότητα, σημαίνει ότι είσαι 
συνεργός του καθεστώτος, κατά τα ευρωπαϊκά κριτήρια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των επιχειρήσεων πλήττουν τους ίδιους τους 
εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή το σύνολο του πληθυσμού της 
χώρας. Σε τελική ανάλυση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στο εσωτερικό της 
χώρας, γεγονός το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις δημοκρατικές διαδικασίες, 
που εκτυλίσσονται στη χώρα.  

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, όπως είναι ορατό στο 
παράδειγμα της χώρας μας, στα δημοκρατικά φαινόμενα της χώρας δεν επιδρούν 
μόνο οι εσωτερικοί παράγοντες, το γενικότερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 
ανάπτυξης της χώρας, κοινωνικές ταξικές διεργασίες, πολιτικές διεργασίες αλλά σε 
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μεγαλύτερο βαθμό, όλο και μεγαλύτερο, οι εξωτερικοί παράγοντες, η διεθνής 
οικονομική κατάσταση, οι διακυβερνητικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, γεγονός 
που υπογραμμίζεται ιδιαίτερα στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστώ πολύ Κυρία Polyanskaya. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ελάτε 
να συζητήσουμε λίγο. Είχαμε μια ενεργό δραστηριότητα σήμερα και γόνιμη. Όλο το 
πρόγραμμα το οποίον είχαμε προκαθορίσει, το έχουμε φέρει σε πέρας. Η ηγεσία 
έλαβε την απόφαση να τελειώσουμε δεκαπέντε λεπτά πιο νωρίς και να πάμε στον 
Ναό, όπως προβλέπεται, στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόφορο που μας περιμένει. Γι’ αυτό 
λοιπόν τώρα κηρύσσω τη λήξη της σημερινής συνεδρίας. Σας ευχαριστώ για τη 
συμμετοχή σας.  
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ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 
 
Προεδρεύει ο S. POPOV: Καλημέρα σας αξιότιμοι συνάδελφοι και φίλοι. 
Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Δυστυχώς, μέρος των συναδέλφων μας από πολλές 
αντιπροσωπείες ήταν υποχρεωμένο να μας αφήσει, να ταξιδέψει σήμερα. Θα γίνει μια 
συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση, 
γι’ αυτό και ο φίλος μας ο κύριος Γενικός Γραμματέας ήταν υποχρεωμένος χθες το 
βράδυ να φύγει επειγόντως. Έφυγαν κι άλλοι συνάδελφοι από άλλες αντιπροσωπείες 
λόγω των πτήσεων, που ήταν διαθέσιμες.  

Όμως, σήμερα οφείλουμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, οφείλουμε να 
ολοκληρώσουμε την ανοικτή συζήτησή μας. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που 
έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ομιλήσουν. Από το Καζακστάν, ξέρω 
οπωσδήποτε θα μιλήσετε και από τη Μολδαβία. Ποιος άλλος θα ήθελε να μιλήσει επί 
του βασικού θέματος; Ο κ. Ssekikubo. Ωραία. Η Κυρία Mizulina, και άλλοι. Από τη 
Ρουμανία υπάρχουν συνάδελφοι;  Υπάρχει, λοιπόν, η εξής πρόταση αξιότιμοι 
συνάδελφοι, και παρακαλώ να με ακούσετε.  

Προτείνω τώρα στο πρώτο μέρος να ακούσουμε τους συναδέλφους που θα 
μιλήσουν επί του βασικού θέματος. Κατόπιν τούτου θα λάβουμε απόφαση επί του 
ψηφίσματος, του βασικού ψηφίσματος που έχει προετοιμαστεί. Από την Κύπρο, θα το 
συζητήσουμε, επίσης. Μετά από αυτό, θα έχουμε ένα διάλειμμα για καφέ, και νομίζω 
ότι μετά το διάλειμμα για καφέ θα συζητήσουμε το μη διευθετηθέν ακόμα ζήτημα 
των Επιτροπών, της σύνθεσης των Επιτροπών. Ακούσαμε μια πρόταση από τη Γενική 
Γραμματεία για το τρέχον έτος. Μήπως υπάρχουν κάποιες επιθυμίες, χρειάζονται 
κάποιες διευκρινίσεις; Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο έτος, είναι επετειακό έτος, 
γι’ αυτό χρειάζεται συλλογικά να διευθετήσουμε το έργο μας. Οφείλουμε να έχουμε 
δύο συνεδριάσεις Γραμματείας και την Ολομέλειά μας. Προφανώς θα πρέπει να 
διοργανώσουμε κάποια διάσκεψη, κάποιο συνέδριο. Υπάρχουν, επίσης, διάφορες 
εκδοχές.  

Αυτό είναι το πρόγραμμά μας, το οποίο οφείλουμε, οπωσδήποτε, μέχρι το 
μεσημεριανό να το έχουμε τελειώσει διότι περίπου στη 1:30΄ θα πρέπει να φύγουμε 
από την αίθουσα. Γι’ αυτό επειδή έχουμε λίγο χρόνο, περιορισμένο χρόνο και πολλά 
ζητήματα, θα παρακαλούσα με δυναμισμό και ενεργώς να αναπτύξουμε τις εργασίες 
μας.  

Τότε, περνάμε στη συζήτηση του κεντρικού μας θέματος. Προσκαλώ λοιπόν 
το φίλο μας Ion Ceban από τη Μολδαβία.  
I. CEBAN: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, 
επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για τη 
δυνατότητα συμμετοχής στην Ολομέλεια, στις εργασίες. Χθες παρουσιάστηκε 
πληθώρα ωραίων, εξαιρετικών εισηγήσεων, ακούσαμε στατιστικά, κοινωνιολογικά 
δεδομένα τα οποία ανάγλυφα παρουσιάζουν τα αίτια και τις διαστάσεις του 
προβλήματος της οικονομικής κρίσεως. Δόθηκαν επίσης εκτιμήσεις όσον αφορά την 
κατάσταση της δημοκρατίας στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην 
παγκόσμια κοινότητα.  

Δεν θα επιθυμούσα τώρα να επισύρω την προσοχή σας σε μακροοικονομικούς 
δείκτες, εκτιμήσεις που είναι αρκούντως γνωστές από χθες. Με μεγάλη ικανοποίηση 
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άκουσα τα παραπάνω. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ένας Βούλγαρος συνάδελφος χθες, 
αναφερόμενος στην χρεοκοπία της ιδιωτικοποίησης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, 
παρέθεσε ορισμένα στοιχεία. Μάλλον η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Ξεκίνησε από το δυναμικό του κράτους, από το δημόσιο, και νομίζω 
ότι θα τελειώσει με ιδιωτικοποίηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών μας.  

Όπως αυτό έλαβε χώρα στην δεκαετία του 1990, έτσι και μέχρι σήμερα αυτό 
διεξάγεται βάσει παρατηρήσεων, αξιόπιστων συστάσεων, παρεμβάσεων ευρωπαίων 
αξιωματούχων, αξιωματούχων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ποικίλων 
εμπειρογνωμόνων, ειδικών. Είναι γνωστό ότι στη Μολδαβία υπάρχει ένα ανέκδοτο, 
επιτρέψτε μου να σας το πω στα γρήγορα, αν μου επιτρέπετε, ενδεχομένως να το 
ξέρετε κάποιοι: είναι ένας τσοπάνος που βόσκει τα πρόβατά του. Ξαφνικά έρχεται 
ένα ελικόπτερο, βγαίνει ένας μικρόσωμος κύριος, χοντρούλης, με διάφορες κεραίες, 
με ένα notebook. Τον πλησιάζει, λοιπόν, και του λέει: ‘Φίλε μου τσοπάνε, θα σου πω 
μια πολύ σημαντική πληροφορία, αλλά θα σου πάρω ένα πρόβατο ως ανταμοιβή για 
την πληροφορία. Συμφωνείς;’ ‘Ναι, συμφωνώ’, λέει ο τσοπάνος. ‘Άκου, λοιπόν: 
πρώτον, έχεις 154 πρόβατα, τα 85 είναι μαύρα και τα υπόλοιπα λευκά. Σου δίνουν 
τόσο γάλα, γεννούν τόσα προβατάκια, είσαι ευχαριστημένος;’ ‘Ευχαριστημένος’, λέει 
ο τσοπάνος. ‘Θα σου πάρω, λοιπόν, το πρόβατο. Φεύγω’. ‘Ωραία’, του λέει, ‘πάρτο 
και φύγε’. Παίρνει, λοιπόν, το πρόβατο. Πριν φύγει, τον πλησιάζει και του λέει: ‘Να 
σου πω ποιος είσαι;’ ‘Πες μου’. ‘Είσαι διεθνής σύμβουλος’. Τον κοιτάζει και του 
λέει: ‘Πώς το κατάλαβες;’ ‘Θα σου πω’ του λέει ο τσοπάνης, ‘πρώτον, 
προσγειώθηκες όταν δεν σε κάλεσε κανένας, δεύτερον, μου είπες αυτό το οποίο 
γνωρίζω, γνώριζα εκ των προτέρων. Και τρίτον, πήγαινε και άφησε πίσω το σκύλο 
και πάρε πρόβατο, όπως σου είπα’. Ναι, τον σκύλο, τα μπέρδεψε δεν ήξερε.  

Πολλοί από αυτούς τους συμβούλους λοιπόν, από αυτούς τους 
γραφειοκράτες, καλό θα ήταν να τους καλέσουμε στο χωριό της Μολδαβίας και να 
τους εξηγήσουμε, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχουμε μια 
υποκατάσταση της δημοκρατίας; Γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουν είναι 
αναντίστοιχες, πλήρως αναντίστοιχες με τις ανάγκες του κράτους μας; Και αν δεν σας 
αρέσει το Μολδαβικό χωριό, ας πάρουμε Ρουμανικό χωριό, στη Βουλγαρία, όπου 
έχουμε ανέργους, όπου έχουμε κλειστές επιχειρήσεις. Να τους καλέσουμε να 
περπατήσουν νύχτα χωρίς φρουρά στην Αθήνα. Θα έχει ενδιαφέρον! Γιατί έθιξα αυτό 
το θέμα; Διότι η χώρα μου δοκιμάζει τα ίδια που η πλειονότητα των χωρών της 
περιφέρειάς μας αντιμετωπίζει, εννοώ της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Σήμερα, αντιλαμβανόμαστε ένα πράγμα. Βρίθουν συστάσεων, μας συνιστούν 
το ένα, το άλλο, να κόψουμε κρατικές δαπάνες, να περικόψουμε ιδιαίτερα κοινωνικά 
προγράμματα. Σήμερα στη Μολδαβία ίσως θα είναι πολύ επίκαιρο να κλείσουμε το 
ένα τέταρτο των σχολείων και να εξοικονομήσουμε ορισμένα ποσά. Από την άλλη 
πλευρά όμως, υπάρχουν και άλλες συστάσεις. Μας προστάζουν να αγοράσουμε 
ογδόντα μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, των οποίων το κόστος υπερβαίνει 
κατά εκατοντάδες φορές τους εξοικονομούμενους πόρους από το ένα τέταρτο των 
σχολείων που θα κλείσουν. Και αυτό τη στιγμή που στο Σύνταγμά μας αναφέρεται 
ότι η χώρα μας είναι ουδέτερη χώρα.  

Σήμερα, λοιπόν, αντί να συζητάμε προβλήματα της οικογένειας και των 
παιδιών, εδώ και ένα χρόνο συζητούν ζητήματα της νομιμοποίησης των σεξουαλικών 
μειονοτήτων. Και ενεκρίθη τέτοιος νόμος, παρά το γεγονός ότι το 99% του 
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πληθυσμού είναι εναντίον αυτού του νόμου. Μεταξύ άλλων και για την Ορθόδοξη 
Παράδοση, υπάρχουν άλλου τύπου παραδόσεις, άλλου τύπου αξίες.  

Σήμερα, δυστυχώς, στη χώρα μου, είμαι πεπεισμένος ότι και σε άλλες χώρες 
συμβαίνει αυτό, η μειονότητα κυβερνά την συντριπτική πλειονότητα. Αυτό είναι μια 
νέα μορφή δημοκρατίας.  

Σήμερα, οι ευρωπαίοι γραφειοκράτες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
μπορούν ελεύθερα να διεξάγουν διάλογο με τους πολιτικούς μας, αλλά ένας λαός με 
έναν άλλον λαό δεν μπορεί να μιλήσει, διότι το 80% του πληθυσμού έχει οξύτατη 
δυσαρέσκεια γι’ αυτό που συμβαίνει. Αλλά έχουν υποκατασταθεί οι συνταγματικές 
αρχές. Η νομοθεσία παραβιάζεται πλήρως, γίνεται μια ερμηνεία υπό το πρίσμα των 
συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Εκποιούνται σχεδόν άνευ τιμής επιχειρήσεις, 
πλούτος, πόροι, επιχειρήσεις που έχουν τεράστια επιτυχία, τεχνηέντως χρεοκοπούν 
για να πωληθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα της χώρας μας, της χώρας μου. 
Είναι μια πραγματικότητα, μεγάλη πραγματικότητα και το ξέρω, των χωρών της 
περιοχής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.  

Προσυπογράφω πολλά από τα συμπεράσματα τα οποία παρουσιάστηκαν 
σήμερα και χθες και προχθές από διαφόρους συναδέλφους. Θα επιθυμούσα, λοιπόν, 
να πω ότι στις χώρες του Ορθοδόξου Κόσμου θα είναι απαραίτητο να κρατιόμαστε 
από κοινού, να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα, να προασπιζόμαστε κοινά συμφέροντα, 
διότι η δύναμή μας είναι στην ενότητα, ειδάλλως θα μας συνθλίψουν μεμονωμένα τον 
καθένα. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι γόνιμες εργασίες.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα, 
πολύ παραστατική ομιλία. Νομίζω ότι θα μείνει στην μνήμη όλων η ομιλία σας. Από 
την  Εσθονία, είστε έτοιμοι να λάβετε το λόγο ή θα παραχωρήσετε τη σειρά σας; Ο 
κύριος Ssekikubo, Κοινοβουλευτικός από την Ουγκάντα.  
T. SSEKIKUBO: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα 
μιλήσω για το κύριο θέμα, αλλά από αφρικανική σκοπιά. Πολλά έχουν ειπωθεί για 
την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω μια 
οπτική από την Αφρικανική Ήπειρο. Με την έννοια ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης 
των υποθέσεων του κόσμου, της διασύνδεσης των οικονομικών συστημάτων του 
κόσμου και του ελεύθερο εμπορίου, μια πεταλούδα που φτερουγίζει στον Αμαζόνιο 
μπορεί πραγματικά να προκαλέσει ανεμοστρόβιλο στις Αφρικανικές ακτές ή στην 
Ουγκάντα.  
Εξαιτίας του αλληλένδετου χαρακτήρα των υποθέσεων του κόσμου, όταν το Δυτικό 
οικονομικό σύστημα παρουσιάζει πτώση, η Δύση πηγαίνει στην Ανατολή, και η 
Ανατολή σώζει τη Δύση. Η Ανατολή πουλάει τα προϊόντα της στη Δύση και στην 
αγορά μαζικής κατανάλωσης που είναι η Αφρική. Επομένως, και εμείς στην Αφρική 
αισθανόμαστε τους τριγμούς.  

Υπάρχουν προσπάθειες που έχουν γίνει με την Ευρώπη. Παραδείγματος χάριν 
είχε θεσπιστεί η ΕΒΑ (Everything But Arms), που σήμαινε ότι η Αφρική είχε τη 
δυνατότητα να εξάγει στην Ευρώπη. Τώρα όμως, με την οικονομική κρίση, αυτό δεν 
είναι δυνατόν στην Αφρική. Σημαίνει, επομένως, ότι οι πόροι μας επηρεάζονται 
αντίστοιχα όλο και περισσότερο.  

Επίσης, είχαμε ανάλογη απευθείας εισροή ξένων εμβασμάτων από 
Αφρικανούς που μετανάστευαν στην Ευρώπη και την Αμερική, εργάζονταν εκεί, 
έστελναν βοήθεια στην πατρίδα και αυτά ενσωματώνονταν στον εθνικό μας 
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προϋπολογισμό. Όπως είναι όμως σήμερα τα πράγματα, αυτές οι εισροές έχουν 
ελαττωθεί. Επομένως, οι πόροι μας ελαττώνονται όλο και περισσότερο για την 
πρόβλεψη υποδομών υγείας, παιδείας, κατασκευής δρόμων, όλα αυτά στον 
προϋπολογισμό μας επηρεάζονται. 

Το επόμενο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι πολιτικοί, που σήμερα 
πρέπει να είναι ταυτόχρονα και τεχνοκράτες ως προς την ανάλυση και την 
ανταπόκριση στα παγκόσμια θέματα αλλά και εκπρόσωποι του λαού, ώστε να 
επιτυγχάνουν συναίνεση. Ας θυμηθούμε τη Ρώμη μετά την πτώση του Καίσαρα, όταν 
ο Αύγουστος έπρεπε να συνεννοηθεί με τον Αντώνιο για να βρουν έναν τρόπο να 
διασώσουν την οικονομία της Ρώμης. Ας θυμηθούμε τη Μεγάλη Ύφεση, όταν 
Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι έπρεπε να συνεργαστούν και να επιτύχουν 
συναίνεση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και παραγωγής. Ας θυμηθούμε τις 
ΗΠΑ, όπου ο Ομπάμα έπρεπε να συναντήσει τους Ρεπουμπλικάνους και να 
διαμορφώσει μία συμφωνία για τη διάσωση της Αμερικανικής Οικονομίας. 
Επομένως, η πολιτική παραχωρεί τη θέση της στην εθνική ηγεσία. Ας δούμε επίσης 
και το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πολιτικοί έγιναν 
ηγέτες και μελέτησαν το σχέδιο της ΕΕ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον επανέλθει η 
χώρα στους ρυθμούς ανάπτυξης και ανάκαμψης. 

Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τη συνολική επίδραση που βιώσαμε άμεσα 
στην Αφρική ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Με την επέκταση της Αλ 
Κάιντα στο Αφγανιστάν το 2001, και μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι στη 
Λιβύη, επικεντρώνεται περισσότερο το ενδιαφέρον στην Αφρική ως στόχο 
τρομοκρατικών ομάδων. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στο Μάλι υπήρξε μία 
απόσχιση και ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία του Αζαουάντ.  

Αυτό σημαίνει ότι εμείς στην Αφρική έχουμε αρχίσει να υφιστάμεθα τους 
οικονομικούς πρόσφυγες της οικονομικής κρίσης και παλεύουμε με την τρομοκρατία. 
Η Ευρώπη, μέσα στα δικά της προβλήματα, δεν μπορεί να κινηθεί γρήγορα για να 
σώσει την Αφρική. Έχουμε απομείνει ευάλωτοι στη διεθνή τρομοκρατία. Ενώ στο 
πρόσφατο παρελθόν η Ευρώπη μπορούσε να μας παρέχει όπλα, οικονομική αρωγή, 
ακόμα και ανθρώπινο δυναμικό, τώρα αυτό καθίσταται όλο και πιο δύσκολο. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σομαλίας, όπου βρίσκεται η βάση της Αλ 
Κάιντα, και οι Αφρικανοί πρέπει μόνοι τους να ανταπεξέλθουν. Έχουμε τώρα το ίδιο 
πρόβλημα και στο Μάλι, και προφανώς πρέπει και εκεί η Αφρική να τα καταφέρει 
μόνη της.  

Ο δικός μας κίνδυνος, λοιπόν, είναι διττός. Από τη μία πλευρά, ενώ η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, και σε κάποιο βαθμό και τρομοκρατία που 
υπάρχει στην Ευρώπη, εμείς στην Αφρική έχουμε ένα μίγμα αυτών των δύο. Εσείς 
έχετε οικονομική κρίση, και εμείς έχουμε επιπλέον τη τρομοκρατία που έχει απλώσει 
τις ρίζες της στην Αφρική.  

Θυμάστε επίσης ότι, ενώ παλαιότερα, με τους δικούς μας πόρους, η μόνη 
διάσωση μπορούσε να προέλθει από την Ευρώπη, τώρα έχουμε προβλήματα στην 
Ευρώπη, άρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Και τελικά η εικόνα 
είναι πως ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, συμβαίνει και στην Αφρική. Ό,τι συμβαίνει 
στο Νότο, συμβαίνει και στη Δύση. Χρειαζόμαστε όλοι συλλογική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. 
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Οι Κινέζοι λένε ότι δεν μπορείς να διδάξεις ηθική σε κάποιον που έχει άδειο 
στομάχι. Και οι Λούο στην Ουγκάντα από την οποία κατάγομαι προειδοποιούν να 
είσαι καχύποπτος, όταν σου προσφέρει ρούχα ένας γυμνός. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι 
πράξεις που διέπονται από αξίες, ηθική ή δεοντολογία, βασίζονται σε ένα ελάχιστο 
επίπεδο διαβίωσης. 

Προσπαθούμε όχι μόνο να προωθούμε τα ιδεώδη της δημοκρατίας και της 
χρηστής διακυβέρνησης, αλλά και να παρακολουθούμε ενεργώς τις οικονομικές 
πολιτικές, να παρακολουθούμε τις χρηματοπιστωτικές πολιτικές. Διότι τελικά, λόγω 
της παγκοσμιοποίησης, ό,τι συμβαίνει σε ένα μέρος του κόσμου επηρεάζει άμεσα –
όχι μόνον έμμεσα- και τα άλλα μέρη του κόσμου. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να 
είμαστε σωστοί πολιτικοί και ηγέτες. Σε εποχές κρίσης όπως η σημερινή, ο κόσμος 
μας χρειάζεται. Οι λαοί μας μάς χρειάζονται. 

Και στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη Δ.Σ.Ο. για την πρωτοβουλία 
που έλαβε να ιδρύσει το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Θρησκευτική Ανεκτικότητα στην Αφρική. Και ομοίως θέλω να ευχαριστήσω τον 
Επίσκοπο Ιωάννη για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει. Διότι τελικά, αυτό που 
έχει σημασία είναι η Αφρική. Τελικά  η ανθρωπότητα και ο κόσμος δεν μπορούν να 
απολαύσουν τα επιτεύγματα και τον πολιτισμό τους, όταν ένα μέρος του κόσμου 
υποφέρει. Αν μπορούμε να έχουμε ανεκτικότητα μεταξύ μας, αν μπορούμε να έχουμε 
κοινές επιδιώξεις, με τις Χριστιανικές αξίες που έχουν εμφυτευτεί στην Αφρική, μαζί 
μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ως χώρα.  

Σήμερα οι ηγέτες του κόσμου είναι πολιτικοί. Έχουμε πολιτικούς που είναι 
ηγέτες. Εγώ μας προκαλώ όλους να είμαστε λιγότερο πολιτικοί και ηγέτες, μας 
προκαλώ όλους να δούμε τον κόσμο με τρόπο αλληλένδετο. Αν δεν τον κάνουμε, θα 
απογοητεύσουμε τις προσδοκίες του Χριστιανισμού, τις προσδοκίες της Ορθοδοξίας, 
τις προσδοκίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Μαζί προχωράμε 
μπροστά. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε Θεόδωρε. Πράγματι, τα 
προβλήματα της Αφρικής είναι οξύτατα. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι αυξάνεται ο 
αριθμός των χωρών της Αφρικής που συνδέονται με τη Διακοινοβουλευτική μας 
Συνέλευση. Ξεκινήσαμε κάποτε με μια χώρα, τώρα έχουμε κάμποσες χώρες. Όλοι 
ενθυμούμαστε ποια διαδρομή διανύσαμε σε αυτή την προσπάθεια. Και όλα αυτά τα 
θέματα που αγγίξατε πράγματι βρίσκονται στην ημερήσια διάταξή μας και απαιτούν 
υψηλό ενδιαφέρον εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεώς μας.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, ποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο και να 
ομιλήσει επί του βασικού θέματος; Από το Καζακστάν υπάρχει κάποιος; Κρίνω ότι 
είναι σκόπιμο να λάβει το λόγο… δεν επιμένω αλλά σας παρακαλώ και σας προτείνω 
να λάβετε το λόγο. Ο Κύριος Alexandr Miliutin, Κοινοβουλευτικός από το 
Καζακστάν.  
A. MILIUTIN: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συμμετέχοντες των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης, θα ήθελα να σας χαιρετήσω όλους σας για τη συμμετοχή σας σε 
αυτό το πολύ σημαντικό φόρουμ. Το θέμα που εξετάζουμε δηλαδή «Προκλήσεις 
Δημοκρατίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης», είναι εξαιρετικά επίκαιρο για όλον 
τον κόσμο. Στο Καζακστάν εδώ και καιρό συζητάμε το θέμα της δημοκρατίας και της 
παγκόσμιας διάστασης που έχει σήμερα η δημοκρατία εν σχέσει προς τις 
θρησκευτικές παραδόσεις.  
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Η πολυμορφία των θρησκειών και ομολογιών του Καζακστάν είναι γνωστή. 
Δύο όμως θρησκείες έχουν ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη παρουσία στο 
Καζακστάν. Όπως κι ένα πουλί δεν μπορεί να πετάξει με μια φτερούγα μόνο, έτσι και 
το κράτος το δικό μας δεν μπορεί να λειτουργήσει στηριζόμενο μόνο σε μια 
θρησκεία. Έχουμε το Χριστιανισμό και το Ισλάμ που είναι θεμελιώδεις θρησκείες 
στη χώρα μου. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι αλλά υπάρχουν πολλά κοινά σημεία 
στις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις. «Η ανεκτικότητα είναι προϋπόθεση για την 
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων», όπως είπε ο Πρόεδρος του Καζακστάν ο κύριος 
Nazarbayev. Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος συμμετέχοντας σε ένα συνέδριο για τη 
διομολογιακή συνεργασία είπε ότι, όπως ένα πουλί που πετά πάνω από δάση, πάνω 
από κοιλάδες, συμβολίζει την υπέρβαση αυτής της γήινης ύπαρξής μας, έτσι και η 
ψυχή του ανθρώπου θα πρέπει να προσομοιάζει σε πουλί που υπερβαίνει τα εμπόδια 
και που μπορεί να θεάται τις πανανθρώπινες, θείες, υπερφυσικές διαστάσεις της 
ύπαρξής μας, αυτό δηλαδή που μας ενώνει με όλους τους ανθρώπους.  

Η διεύρυνση του θρησκευτικού διαλόγου και η ορθή κατανόηση των 
σύγχρονων θρησκευτικών φαινομένων, η άρση των ζητημάτων που προκαλούν 
συγκρούσεις, συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής συναίνεσης και 
διασφαλίζουν την ηθική αναγέννηση της κοινωνίας του Καζακστάν βάσει των αρχών 
της δικαιοσύνης και της αλληλοβοήθειας. Κάθε θρησκεία, έχοντας τη δική της 
αντίληψη περί αξιών, διεκδικεί το δικαίωμα στην Απόλυτη Αλήθεια. Σε αντιδιαστολή 
όμως προς άλλα κοσμικά συστήματα αξιών, η θρησκεία προσδίδει νόημα σε κάθε τι 
υπαρκτό. Οι θρησκευτικές αξίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, αποτελώντας το 
θεμέλιο κάθε εθνικού πολιτισμού.  

Στη χώρα μας έχουμε ένα σταθερό μοντέλο συνεργασίας και συνύπαρξης 
μεταξύ των θρησκειών, κάτι που διασφαλίζει την ενότητα της κοινωνίας μας. Όπως 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Καζακστάν, ο κύριος Nazarbayev, το δικό μας μοντέλο 
εθνικής και θρησκευτικής συμφιλίωσης είναι η συμβολή του Καζακστάν στις 
παγκόσμιες συζητήσεις και αναζητήσεις τρόπων διαθρησκευτικής συνεργασίας. Σε 
συνάρτηση με αυτό, διοργανώσαμε ένα διεθνές συνέδριο στο Καζακστάν, στο οποίο 
συμμετείχαν ογδόντα πέντε αντιπροσωπείες από σαράντα χώρες του κόσμου. Μεταξύ 
των συμμετεχόντων ήταν ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ο Πατριάρχης 
Ιεροσολύμων, εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Αρχιεπίσκοπος 
Γαλλίας, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Τσεχίας. Ομιλώντας στην 
κήρυξη της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, ο Πρόεδρος Nazarbayev είπε ότι 
στο Καζακστάν πάντα είχαμε μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εκπροσώπων του 
πολιτισμού και της θρησκείας.  

Αυτή η συνάντηση, αυτό το συνέδριο διαθρησκευτικού διαλόγου 
καταπιάστηκε με σημαντικά παγκόσμια προβλήματα, και διαπιστώθηκε ότι ποτέ στον 
κόσμο δεν είχαμε τόσο μεγάλη ανάγκη από τον αγώνα για την διασφάλιση της 
ειρήνης και της ομόνοιας. Κάτι που μας επιτρέπει να δηλώνουμε ότι ο μόνος δρόμος 
για να υπερβούμε την οικονομική κρίση είναι αυτός της πολυμερούς διεθνούς 
συνεργασίας. Γι’ αυτό και προ εβδομάδος σε ένα άλλο συνέδριο προτείναμε να 
εκπονήσουμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο διεθνών σχέσεων, ένα μοντέλο 
παγκόσμιας ευημερούσας οικονομίας, η οποία θα προστατεύεται με συγκεκριμένους 
μηχανισμούς από καταστάσεις κρίσεων, ένα δίκαιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών. 
Είναι ένα μοντέλο στο οποίο οι νέες τεχνολογίες θα είναι στην υπηρεσία της 
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ευημερίας όλων των λαών. Πρόκειται για ένα μοντέλο οικοδόμησης ενός κόσμου 
δικαιοσύνης, με τη διασφάλιση της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας. Σε 
πνεύμα ανεκτικότητας θα πρέπει να επιλύονται όλες οι διαφορές, όπως τόνισε 
επανειλημμένως ο Πρόεδρος του Καζακστάν.  

Στο σύγχρονο Καζακστάν έχουμε άνθηση της θρησκευτικότητας των πολιτών, 
έχουμε επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες μεταξύ των οποίων βέβαια και στις 
θρησκευτικές. Είχαμε πρόσφατα τα εγκαίνια ενός μεγάρου της Ιεράς Συνόδου στην 
πρωτεύουσα του Καζακστάν. Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών 
Κύριλλος επισκέφτηκε το Μέγαρο αυτό και ορισμένα άλλα κτίρια της Ορθόδοξης 
Μητροπόλεως του Καζακστάν. Ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας 
επισκέφτηκε το πολιτιστικό κέντρο, που είναι αφιερωμένο στους Απόστολους 
Κύριλλο και Μεθόδιο. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Καζακστάν παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην πνευματική διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς με στόχο την 
προστασία της κοινωνίας του Καζακστάν από τις αρνητικές επιδράσεις νέων 
ιδεολογιών.  

Στη χώρα μου υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως 
ομολογίας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Πάντα είχαμε μια ιδιαίτερα υψηλή 
ανεκτικότητα και ένα επίπεδο αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοβοήθειας μεταξύ όλων 
των ανθρώπων κάθε θρησκείας. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε για το γεγονός 
ότι η σύγχρονη ιστορία του Καζακστάν αποτελεί ένα παράδειγμα αρμονικής 
συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και θετικής συμβολής των θρησκευτικών 
αντιλήψεων των ανθρώπων στην ανάπτυξη της χώρας. Η ύπαρξη διαφορετικών 
θρησκειών λειτουργεί θετικά για τον αμοιβαίο εμπλουτισμό της κοινωνίας του 
Καζακστάν με αρχές και αξίες.  

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να πω ότι η ανάπτυξη της δημοκρατίας είναι εφικτή 
μόνο σε μια κοινωνία στην οποία η θρησκεία συμβάλλει στον διαπολιτισμικό και 
διαθρησκευτικό διάλογο, εμπλουτίζοντας την κοινωνία των πολιτών. Εύχομαι σε 
όλους σας γόνιμες εργασίες, να σας ευλογεί ο Θεός στο έργο σας, σε κάθε εγχείρημά 
σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
Αγαπητοί συνάδελφοι επιτρέψτε μου εκ μέρους της Αντιπροσωπείας μας να 
συγχαρούμε τον Πρόεδρό μας, τον αξιότιμο, και το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος 
έφυγε χθες.  

Ένα λεπτό παρακαλώ. Θα θέλαμε να σας εγχειρίσουμε ένα αναμνηστικό 
δώρο, ένα εθνικό σύμβολο του Καζακστάν. Να σας δίνει ο Θεός δύναμη για να 
προωθείτε τους στόχους που έχουμε συζητήσει και υιοθετήσει.  
V. ALEXEEV: Υπάρχει μια παράκληση αναφορικά με τα δώρα αυτά. Αυτό ήταν μια 
αυθόρμητη ενέργεια. Είπαμε ότι θα το κάνουμε αυτό το βράδυ στην ξενάγηση που θα 
έχουμε, τότε να δωρίσουμε τα δώρα που έχουμε πάρει. Θα παρακαλούσα όσα δώρα 
έχετε, βεβαίως είναι ευχάριστο να σου δωρίζουν κάτι, αλλά ας το κάνουμε αυτό το 
βραδάκι στην ξενάγηση που θα έχουμε.  
S. POPOV: Ο Alexandr αναφέρθηκε στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Διαθρησκευτικού 
Διαλόγου που έγινε στην Αστανά, αλλά λησμόνησε να αναφέρει ότι σε αυτό το 
φόρουμ, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Καζακστάν του Κυρίου 
Nazarbayev, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, ο Popov, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της κινήσεώς μας.  
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Μπορώ να σας πω δυο λόγια για τις εντυπώσεις μου από τη συμμετοχή σε αυτό το 
φόρουμ. Ήταν ένα γεγονός διεθνούς σημασίας, έδωσα αρκετές συνεντεύξεις σε 
εκπροσώπους της τηλεόρασης και εφημερίδων, αναφέρθηκα στους στόχους μας, στο 
περιεχόμενο του έργου μας, ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Φρονώ ότι θα πρέπει 
να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία, ούτως ώστε να μπορούμε να διαδίδουμε, να 
προπαγανδίζουμε, να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη για το έργο μας. Οπωσδήποτε 
θα πρέπει να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους συναντήσεις, να παίρνουμε το λόγο να 
ομιλούμε και να αναφερόμαστε στη δραστηριότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα 
θα ήθελα αν είναι έτοιμη η κυρία Mizulina να λάβει το λόγο, να δώσω το λόγο στην 
Elena Mizulian, μέλος του Κοινοβουλίου της Ρωσίας. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. 
E. MIZULINA: Αξιότιμε Κύριε Sergei Alexandrovic, αγαπητοί συνάδελφοι, το 
επόμενο έτος συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Κι αυτό είναι μια αφορμή, ούτως ώστε το επόμενο έτος να 
επιχειρήσουμε να συναγάγουμε ορισμένα συμπεράσματα και να αναφερθούμε όχι 
μόνο στη διεύρυνση της κινήσεώς μας, στην αύξηση των χωρών–μελών που 
συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση, αλλά και να συζητήσουμε ορισμένα συμπεράσματα 
αναφορικά με το πώς υλοποιούνται σε κάθε χώρα τα ψηφίσματα που εγκρίνουμε στο 
δικό μας φόρουμ.  

Το θέμα μας σήμερα είναι η δημοκρατία. Όμως τι σημαίνει δημοκρατία; 
Δημοκρατία σημαίνει εξουσία του λαού, όχι της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία είναι 
μέρος του λαού, αλλά υπάρχει και η μειοψηφία. Οι συνάδελφοι ορθώς το επεσήμαναν 
αυτό, ότι δυστυχώς σήμερα η ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών έχει αποκτήσει 
μια έμφυλη διάσταση. Δηλαδή, ο αγώνας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων 
κατέστη αγώνας για τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Υπάρχει, ωστόσο, 
η απόφαση του Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2009, γνωρίζετε περί 
τίνος πρόκειται και γνωρίζετε ότι είναι μια υποχρεωτική απόφαση για τις χώρες οι 
οποίες αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου. Σε αυτή την απόφαση 
γίνεται λόγος για το εξής: αν ένα κράτος θέλει να προστατεύσει τους ανήλικους 
πολίτες του από την πρακτική της ομοφυλοφιλίας, έχει το δικαίωμα να θέσει όρια, να 
θέσει πλαίσια στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων μέχρι οι ανήλικοι να γίνουν 
δεκαοκτώ ή είκοσι ετών, το όριο της ενηλικίωσης δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
χώρα έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προπαγάνδιση της ομοφυλοφιλίας και, 
επίσης, να επιβάλει περιορισμούς ή να απαγορεύσει τις επαφές ομοφυλοφίλων με 
ανηλίκους. Αυτή η απόφαση παραμένει σε ισχύ, κανένας δεν την έχει ακυρώσει. Και 
είναι ένα πολύ ισχυρό νομοθετικό θεμέλιο, ιδιαίτερα για τις κοινωνίες μας οι οποίες 
είναι αθεϊστικές, και μας επιτρέπει αυτή η απόφαση να προασπίσουμε τις ορθόδοξες 
αρχές μας.  

Για ποιον λόγο το λέω αυτό; Γιατί οι μειονότητες δεν είναι μόνο σεξουαλικές. 
Σε συνθήκες κρίσης, αυτό αφορά πάντα, κυρίως, το πώς αντιμετωπίζεται σε κάθε 
χώρα η πολιτική αντιπολίτευση. Και η Δημοκρατία προϋποθέτει ότι λαμβάνεται 
υπόψιν όχι μόνο η άποψη της πλειοψηφίας, όταν λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις 
αλλά διασφαλίζονται και οι όροι εκδήλωσης και έκφρασης της γνώμης και της 
αντιπολίτευσης. Αν λοιπόν κάνουμε λόγο για τη δημοκρατία στις χώρες μας, θα 
πρέπει να έχουμε δύο ομάδες κανόνων. Η πρώτη ομάδα θα πρέπει να αφορά στα 
δικαιώματα της πλειοψηφίας και μια δεύτερη ομάδα κανόνων θα πρέπει να 
προσφέρει εγγυήσεις στην αντιπολίτευση, ούτως ώστε να έχει την ελευθερία να 
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διατυπώνει την άποψή της και να συμμετέχει επίσης στην εκπόνηση κάποιων 
αποφάσεων.  

Δυστυχώς, αυτή η δεύτερη διάσταση δεν λαμβάνεται πάντα υπ’ όψιν, δηλαδή 
η γνώμη της αντιπολίτευσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει 
συναίνεση και συμφωνία στις χώρες μας. Είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο 
πολύ συχνά οδηγεί στην επιδείνωση της κρίσης, δεδομένου ότι τα ηθικά θεμέλια που 
μας συνενώνουν, συναρτώνται προς την ικανότητα να μπορούμε να ακούμε τον 
αντίπαλό μας. Στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα να σεβόμαστε 
και να αγαπάμε τον εχθρό μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούμε τους πολίτες 
που πιστεύουν σε έναν άλλο Θεό, που είναι φορείς μιας άλλης θρησκευτικής 
παράδοσης.  

Τι γίνεται σήμερα; Υπάρχει άραγε η παραμικρή ένδειξη εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να ακούσει την γνώμη της Αντιπολίτευσης, της 
πολιτικής μειοψηφίας; Δυστυχώς, πουθενά δεν συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει 
και στο δικό μας κοινοβούλιο, στην Κρατική Δούμα της Ρωσίας. Εγώ δεν ανήκω στο 
κόμμα της πλειοψηφίας, ανήκω στην Αντιπολίτευση, αυτή ήταν η δική μου 
κοινοβουλευτική πορεία. Τι συμβαίνει, λοιπόν, στο δικό μας Κοινοβούλιο; Βλέπουμε 
ότι το κόμμα της πλειοψηφίας στην Κρατική Δούμα στις τελευταίες εκλογές απώλεσε 
εκατό έδρες, και αξιοποιώντας έναν περίεργο νόμο που λειτουργεί στην Ρωσία, παρά 
το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα έλαβε λιγότερο από το 50% των ψήφων, ως 
συνέπεια κάποιων τεχνασμάτων έχει πάνω από το πενήντα τοις εκατό των εδρών του 
Κοινοβουλίου. Και έχουμε τέσσερις κοινοβουλευτικές ομάδες στο κοινοβούλιο. Τρεις 
εξ αυτών ήταν κατά αυτού του νόμου και πρότειναν στην κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία και οι τρεις αντιπολιτευόμενες ομάδες ένα νέο νομοσχέδιο. Ήταν μια 
θέση, μια πρωτοβουλία που αγνοήθηκε παντελώς.  

Οδηγεί άραγε αυτή η στάση σε συναίνεση, συμβάλλει άραγε στο διάλογο; 
Όταν παραγνωρίζεται τελείως η άποψη της μειοψηφίας, οδηγεί άραγε αυτή η 
πολιτική σε συναίνεση ή οδηγεί στην περαιτέρω επιδείνωση της αντιπαράθεσης; Θα 
πρέπει στα κοινοβούλια να επιδιώκουμε το απόλυτο, να υπάρχει απόλυτη συμφωνία, 
να βρούμε έναν μηχανισμό, έναν τρόπο επίτευξης συμφωνίας, κάτι που θα οδηγήσει 
και στη διασφάλιση της συναίνεσης, της συμφωνίας των πολιτών μέσα στην 
κοινωνία.  

Θα πρέπει να πω ότι το επόμενο έτος συμπληρώνω είκοσι χρόνια 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας - υπήρξαν εποχές που η υποψηφιότητά μου 
υπερψηφίστηκε από περισσότερους από 200.000 ψηφοφόρους, έχω μια τεράστια 
εμπειρία κοινοβουλευτικού έργου. Πολύ συχνά εργάστηκα στο κοινοβούλιο και εκτός 
κομμάτων και σε συνεργασία με κόμματα, αλλά ποτέ, ποτέ δεν ανήκα στο κόμμα της 
πλειοψηφίας. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πάντα κατά των πλειοψηφιών; Όχι. Αλλά έχω 
τις δικές μου ηθικές αρχές, τη δική μου πολιτική θέση. Η εμπειρία μου, λοιπόν, αυτή 
με οδηγούσε πάντα να είμαι υπέρ των ταπεινών και καταφρονεμένων. Και αυτή η 
στάση μου, το γεγονός ότι ο αριθμός των ταπεινών και καταφρονημένων στην 
Ρωσική Ομοσπονδία δεν ελαττώνεται αλλά αυξάνει, αυτό το γεγονός δεν μου δίνει το 
ηθικό άλλοθι να συνεργαστώ με το κόμμα της πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι στις 
ιδέες του κόμματος αυτού υπάρχουν αρκετά ορθά στοιχεία.  

Αυτό είναι το πολιτικό μου καθήκον, το οποίο πολύ συχνά δεν το 
καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και, βεβαίως, πολύ συχνά οι 
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συνάδελφοί μου στην Κρατική Δούμα δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει 
μονοεδρική περιφέρεια και, δεν καταλαβαίνουν επίσης, τι σημαίνει να είσαι στην 
αντιπολίτευση και να σε καταδιώκουν γι’ αυτήν. Λένε, συνήθως, ότι είναι το 
Αμερικανικό κεφάλαιο που χρηματοδοτεί την αντιπολίτευση. Ας μου πουν από ποιον 
πήρα χρήματα, πώς με χρηματοδότησαν οι Αμερικανοί. Είναι ένας πολύ φθηνός 
τρόπος σύγκρουσης, αντιπαράθεσης με την Αντιπολίτευση. Όλα αυτά, λοιπόν, δεν 
μου επιτρέπουν να μην είμαι θλιμμένη.  

Η Ορθόδοξη παρουσία. Ξέρω πολύ καλά ότι και στα δικά σας κοινοβούλια 
υπάρχουν πολλοί Ορθόδοξοι, πολλοί που δηλώνουν Ορθόδοξοι. Στη δική μας την 
Κρατική Δούμα θεωρώ ότι οι περισσότεροι δηλώνουν Ορθόδοξοι, αλλά πότε 
ψηφίσαμε κάποιον νόμο που προστατεύει τα δικαιώματα της οικογένειας; Προ ενός 
έτους σε αυτό εδώ το βήμα αναφέρθηκα στις απειλές που υφίσταται σήμερα η 
οικογένεια, απειλές που προκύπτουν από την πολιτική της Ευρώπης. Αναφέρθηκα 
στην ανάγκη υπεράσπισης της οικογένειας, υπεράσπισης του παιδιού. Αυτά είναι 
εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές με τους 
Ευρωπαίους. Είναι πολύ σημαντική τόσο η υπεράσπιση της οικογένειας, όσο και η 
προστασία του παιδιού. Πολύ συχνά αυτά αγνοούνται παντελώς. Αγνοείται η 
οικογένεια.  

Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα; Δυστυχώς, η δική μας, υποτίθεται Ορθόδοξη, 
πλειοψηφία στο κοινοβούλιό μας δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες της οικογένειας. 
Ένα παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είμαι στην αντιπολίτευση, και 
πρόσφατα ο Πρόεδρός μας υπό την πίεση της κυρίας Matvienko εξέδωσε ένα 
διάταγμα για ένα εθνικό σχέδιο δράσης, για μια εθνική στρατηγική προστασίας των 
παιδιών στην Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι το 2017. Θα μπορούσα να σας πω ότι 
θύμωσα πολύ με αυτές τις ενέργειες, διότι εμείς επιμέναμε να υπάρχει ένα 
συστηματικό πρόγραμμα προστασίας, όχι μόνο του παιδιού αλλά της οικογένειας, 
είναι αδιανόητη η προστασία του παιδιού χωρίς την προστασία της οικογένειας. Δεν 
μπορούμε να συζητούμε για την προστασία της παιδικής ηλικίας αγνοώντας την 
οικογένεια. Και αυτό το επιβεβαιώνει η θλιβερή εμπειρία της Ρωσίας.  

Αντιμετώπισα λοιπόν την εξής κατάσταση: υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα 
για την προστασία του παιδιού και κάποια κονδύλια που επρόκειτο να διατεθούν. Τι 
έπρεπε να κάνω λοιπόν εγώ; Μελέτησα το Διάταγμα και είδα ότι υπήρξαν αρκετά 
σημεία που αναφέρονταν στην οικογένεια και θα πρέπει εδώ τώρα να ψηφίσω ως 
Ορθόδοξος άνθρωπος. Και υποχρεώθηκα να αποδεχτώ αυτό το Προεδρικό Διάταγμα 
και να εργαστώ στο πλαίσιό του, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να συνεργαστώ με 
τους συναδέλφους από την πλειοψηφία. Αλλά, συνάμα όμως, στόχος μου θα έπρεπε 
να είναι και η διεύρυνση αυτού του προγράμματος με την αναγκαιότητα να 
συμπεριλάβουμε σε αυτό και την οικογένεια, την προστασία της οικογένειας.  

Θα ήθελα, λοιπόν, να ελπίζω η Δημοκρατία που προϋποθέτει την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης της εξουσίας, την ικανότητα να ακούς τον άλλον, να 
αναγνωρίζεις τα δίκαιά του, και αυτές οι αξίες, αυτές οι αρχές να μας καθοδηγούν 
εμάς ως Ορθοδόξους σε όποιο κοινοβούλιο και σε όποιο κόμμα και να ανήκουμε, 
ούτως ώστε αυτά να αντανακλώνται στις ψηφοφορίες, στα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών που γίνονται στα κοινοβούλια. Όπου και αν ανήκει κανείς, στην 
αντιπολίτευση ή στην πλειοψηφία, ο καθένας να έχει πάντα την ευκαιρία να μη 
συμμετάσχει στην υποστήριξη εκείνης της ανήθικης πολιτικής που παραβιάζει τις 
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αρχές μας. Θα πρέπει εμάς ως Ορθοδόξους πολιτικούς να μας καθοδηγούν οι ιδέες, οι 
αξίες.  

Προτείνω το επόμενο έτος να συζητήσουμε και να δούμε πως τα ψηφίσματά 
μας υλοποιούνται στα κοινοβούλιά μας και στις χώρες μας. Ας εξετάσουμε τι 
καταφέραμε να κάνουμε στις χώρες μας, βάσει αυτών των κοινών ιδεών που 
αναδεικνύουμε εδώ και τι παραμένει ως μη υλοποιηθείσα ακόμη στρατηγική για το 
μέλλον.  Πράγματι εμείς στην Ρωσία κάναμε πολλά αλλά συνάμα υπάρχουν και 
σημαντικές αδυναμίες. Ας συζητήσουμε, λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να υπερβούμε 
αυτές τις αδυναμίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο 
ψηφίσματος, θα ήθελα να ελπίζω ότι αυτό το ψήφισμα θα υλοποιηθεί στις χώρες μας. 
Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, νομίζω 
ότι θα μπορούσαν και οι Επιτροπές μας να την λάβουν υπ’ όψιν. Θα συζητήσουμε 
σήμερα τη νέα σύνθεση των Επιτροπών, θα εγκρίνουμε τους Προέδρους των 
Επιτροπών, ούτως ώστε να έχουμε μια παρακολούθηση των αποφάσεων και της 
τύχης αυτών των αποφάσεων, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, τι έχει γίνει από τα 
κοινοβούλια, τι δουλειά έχει διεξαχθεί, τι είδους διασκέψεις έχουν γίνει, ενδεχομένως 
να έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες νομοθετικές. Σας ευχαριστώ για την 
ενδιαφέρουσα πρότασή σας.  

Θα ήθελα με εξαιρετική χαρά να δώσω το λόγο στον μεγάλο μας φίλο 
Επίσκοπο Μοζαμβίκης Ιωάννη.  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 
αδέλφια μου, φίλοι μου, πριν δέκα χρόνια, κύριε Πρόεδρε, όταν είχατε έρθει την 
πρώτη επίσκεψη στην Νότια Αφρική, θυμάμαι κάποιος βουλευτής, ο οποίος δεν είναι 
σήμερα εδώ, είπε το βράδυ στην συνάντηση τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ στην 
Αφρική. Και θυμάμαι ο Στέλιος Παπαθεμελής και εσείς του είπατε, ο Στέλιος είπε το 
ευαγγελικό ρητό «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και μου λέει «έτσι δεν 
είναι παπα-Γιάννη μου;» Κι εσείς από εκείνη τη βραδιά μέχρι και σήμερα στηρίξατε 
την άποψη ότι η Αφρική σας χρειάζεται.  

Μέσα στο πέρασμα των χρόνων είδαμε ότι δεν είχαμε κανέναν βουλευτή, 
τώρα έχουμε οκτώ, και σας ενημερώνω ότι έχουμε και τον ένατο στο Κονγκό, και 
σήμερα θα έχουμε και στη Μοζαμβίκη Ορθόδοξο βουλευτή. Επομένως, η Ορθοδοξία 
ξεκινάει καινούργια βήματα στην Αφρική.  

Με την ευκαιρία αυτή, το έμβλημά μας εδώ έχει το Άγιο Πνεύμα στο θρόνο 
του Θεού, και γύρω από το Άγιο Πνεύμα είναι δώδεκα φωτιές που είναι οι γλώσσες 
που κάθισαν στα κεφάλια των Αποστόλων την Πεντηκοστή. Συμβολίζει, λοιπόν, το 
έμβλημά σας, το έμβλημά μας, τι; Την καθαρότητα του πολιτικού και χριστιανικού 
λόγου. Και οι γλώσσες είσαστε εσείς, οι βουλευτές εκπρόσωποι των Ορθοδόξων 
κρατών, που μεταλαμπαδεύετε τον καθαρό πολιτικό και χριστιανικό λόγο. Και τα 
λουλούδια που είναι γύρω-γύρω από τις φλόγες συμβολίζουν τον κόσμο. «Και 
γενήσεται μία ποίμνη, εις ποιμήν». Από το έμβλημα και μόνον μπορεί κανείς να κάνει 
διδακτορική διατριβή, θα το ήθελα αλλά το θέμα το δικό μου είναι άλλο στην 
διατριβή μου.  

Στη Μοζαμβίκη, την οποία ο Θεός με έταξε να υπηρετήσω, αυτό τον όμορφο 
λαό, έχουμε εκτός από τους Έλληνες, τους Κύπριους τους Μοζαμβικάνους 
Ορθόδοξους Ρώσους, Σέρβους, Ουκρανούς, Λευκορώσους, Βούλγαρους, αισθάνομαι 
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μια οικογένεια -και Κόπτες, ναι, και άλλοι και Αμερικάνοι… Αισθάνομαι όλους 
αυτούς τους ανθρώπους μια οικογένεια. Το πρώτο μου μέλημα ήταν να 
δημιουργήσουμε σχολείο Ορθοδόξου πολιτισμού. Και από πέντε ελληνόπουλα που 
έκαναν μάθημα σε αυτό το σχολείο, σήμερα έχουμε πενήντα πέντε. Και παρακάλεσα 
και τον αγαπητό φίλο Κύριο Alexeev, όταν είχε έρθει πρόσφατα στην Μοζαμβίκη, να 
μας στείλει υλικό, γιατί το χρειαζόμαστε για να προβάλουμε τον Ορθόδοξο 
πολιτισμό.  

Σε αυτή την πορεία βρήκα συνεργάτες: τον αγαπητό μου αδελφό και φίλο τον 
Θεόδωρο τον Ssekikubo, εν συνεχεία μετά την υπογραφή με το Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο βρήκαμε τον αδελφό και φίλο τον κύριο Khumalo, και ξεκινάμε το 
μεγάλο τόλμημα το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, τον Κοινοβουλευτισμό και τη 
Θρησκευτική Ανεκτικότητα. Τώρα η θεωρία θα γίνει πράξη. Όπως λέει και το 
Ευαγγέλιο «και ο Λόγος σαρξ εγένετο». Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί κανείς δεν πρέπει 
να ξέρει από την αρχή το τέλος, δεν είμαι σεναριογράφος. Προσεύχομαι, όμως, αυτό 
το Ίδρυμα να δώσει φώτα σε όλη την Αφρική που τα έχουμε ανάγκη.  

Σήμερα θα ήθελα να παρακαλέσω, Κύριε Πρόεδρε, και τους αδελφούς μας 
όλους εδώ, να σας πω τον πόνο μου. Το 1974, μετά την Επανάσταση, 
κρατικοποιήθηκαν όλοι οι θρησκευτικοί οργανισμοί, τα κτίρια που είχαν οι 
θρησκευτικοί οργανισμοί: Καθολικοί, Αγγλικανοί μεταξύ αυτών και το Hall 
Atheneum Greco της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που τότε η Εκκλησία υπάγονταν στη 
Μητρόπολη Ζιμπάμπουε. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής το 2006 
ίδρυσε καινούργια Επισκοπή, της Μοζαμβίκης. Το κράτος της Μοζαμβίκης έχει 
επιστρέψει σε όλους τους θρησκευτικούς οργανισμούς τα κτίριά τους: οι Καθολικοί, 
οι Αγγλικανοί και οι Ισλαμιστές τα έχουν πάρει πίσω. Και το Αγά Χαν, ναι, είναι εδώ 
και ο αγαπητός αδελφός ο Κύριος Nazim, από το Aga Chan Foundation. Τα έχουν 
πάρει πίσω. Eμείς η Ορθόδοξη Εκκλησία είμαστε έξω, και όλες οι εκδηλώσεις μας 
γίνονται εντός του ναού. Σας το καταθέτω αυτό και ζητάμε τη στήριξή σας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο τον πρώην Γραμματέα για τη 
στήριξη και την αγάπη του, εσάς προσωπικά Κύριε Πρόεδρε, τους Συμβούλους, τον 
Κύριο Alexeev και τον Κύριο Μυγδάλη, τα κορίτσια μας στη Διακοινοβουλευτική, 
που μας ανέχονται κάθε μέρα με τις συνεχείς εκκλήσεις μας, και την κυρία Μήλιου, η 
οποία δεν είναι σήμερα εδώ, απουσιάζει με τον Κύριο Νεράντζη, τον οποίο εξίσου 
ευχαριστώ. Και εγώ, όπως είμαι δώδεκα χρόνια εκεί θα είμαι και στη συνέχεια. Ό,τι 
με χρειάζεστε θα είμαι στη διάθεσή σας, είμαι υπηρέτης σας. Όπως λέει ο Χριστός, 
δεν ήρθα να υπηρετηθώ αλλά να υπηρετήσω. Εμείς οι Αρχιερείς είμαστε υπηρέτες 
του λαού. Έτσι είμαστε. Κακώς σήμερα βάζουμε τα χρυσά, τις μίτρες και το παίζουμε 
εξουσία, δεν είμαστε εξουσία, είμαστε υπηρέτες σας. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε αξιότιμοι συνάδελφοι να δούμε με ποιον 
τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τη Μοζαμβίκη. Συζητήσαμε προκαταρκτικά αυτό 
το θέμα, και χθες το συζητήσαμε. Νομίζω ότι μπορούμε να προετοιμάσουμε μια 
επιστολή εξ ονόματος του Προέδρου μαζί με το Γενικό Γραμματέα, να την 
αποστείλουμε στην ηγεσία της Μοζαμβίκης υποστηρίζοντας τη δυνατότητα 
επιστροφής των ακινήτων, της περιουσίας. Υπάρχει ο Νόμος, υπάρχει Νομοθεσία, 
δεν νομίζω να υπάρχει εδώ καμία παράβαση.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχετε καμία αντίρρηση; Υποστηρίζετε την ιδέα; 
Νομίζω ότι έτσι πρέπει να βοηθήσουμε, όπως κάναμε και στη Βουλγαρία, όταν 
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προασπιστήκαμε τη Βουλγαρική Εκκλησία και απευθυνθήκαμε στο Δικαστήριο του 
Στρασβούργου. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου θετικά μπορούμε να επιδράσουμε 
στη λήψη αποφάσεων και στη διευθέτηση σειράς ζητημάτων.  

Θα επιθυμούσα να δώσω το λόγο στο νέο μας φίλο, αντιπρόσωπο από τον 
Καναδά, τον Κύριο Κώστα Μενεγάκη. Παρακαλώ. Επόμενος ο κύριος Boldyrev.  
C. MENEGAKIS: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
αγαπητοί σύμβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,  
Αν και δεν είχα ετοιμάσει ομιλία, θεώρησα κι εγώ σωστό και φρόνιμο να σας 
απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό εκ μέρους αυτής της μακρινής αλλά πάρα πολύ 
φιλότιμης χώρας του Καναδά.  

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η συνεδρίαση, ενώ βρισκόμαστε 
εδώ βουλευτές και εκπρόσωποι, από ό,τι καταλαβαίνω, από 26 διαφορετικές χώρες. 
Ζούμε σε μια σύγχρονη περίοδο στην οποία η επικοινωνία διαμέσου των διαφόρων 
μέσων μαζικής επικοινωνίας και το διαδίκτυο μας ενώνει σε δευτερόλεπτα. Και είναι 
πολλά πιστεύω τα μηνύματα που μπορούμε να περάσουμε, εφόσον είμαστε ενωμένοι 
σε μια κοινή συμμαχία, σε αυτά που πιστεύουμε.  

Η Ορθόδοξη πίστη μας είναι αυτό που μας οδηγεί, Σεβασμιώτατε, και είναι 
αυτό που μας ενώνει, αυτό που, αν θέλετε, μας διαφοροποιεί από άλλες παρόμοιες 
συνεδριάσεις που γίνονται. Και τα μηνύματα της Ορθοδοξίας τα οποία βεβαίως είναι 
βασισμένα στην πίστη μας, στην αγάπη και στη γαλήνη, είναι τα μηνύματα που μας 
δίνουν και τα άλλα μεγάλα μηνύματα των αγώνων, που έχουν γίνει σε διάφορες 
χώρες για ενότητα, για αξιοπρέπεια, για ελευθερία και για υπερηφάνεια.  

Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια και πολύ σύντομα για τον Καναδά. Είναι μια 
από τις πιο πολυπολιτισμικές χώρες στον πλανήτη. Στην πόλη του ευρύτερου 
Τορόντο, όπου εγώ μένω, ομιλούνται καθημερινώς 156 διάλεκτοι, γλώσσες. Στην 
περιοχή όπου εγώ εκλέγομαι, έχω 34.000 Κινέζους, 10.000 Ρώσους και Ουκρανούς, 
10.000 Έλληνες και Αρμένιους και πολλούς άλλους. Ομολογώ ότι πρέπει να 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη που έχω από την Ορθόδοξη 
πλευρά στην περιφέρειά μου, και είναι ένας από τους λόγους που σήμερα βρίσκομαι 
εδώ ως βουλευτής του Καναδικού Κοινοβουλίου.  

Γιατί σας το λέω αυτό; Γιατί σε μια πολυπολιτισμική χώρα έχουμε μάθει να 
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτως από ποια θρησκεία, από ποια χώρα ή από 
ποια γλώσσα κάποιος προέρχεται.  

Στον Καναδά, με τη νέα Κυβέρνηση που σχηματίστηκε στις 2 Μαΐου 2011, με 
υπόσχεση του Πρωθυπουργού -και είμαι εκλεγμένος με το κυβερνητικό κόμμα- 
ιδρύσαμε το Γραφείο Θρησκευτικής Ελευθερίας. Τι είναι αυτό το γραφείο; Στον 
Καναδά υπάρχει ελευθερία, υπάρχουν διάφορες εκκλησίες από όλες τις θρησκείες 
από όλον τον κόσμο, όμως θεωρήσαμε σωστό να ιδρύσουμε αυτό το Γραφείο και να 
το θέσουμε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτως ώστε στις διμερείς 
σχέσεις που έχουμε με διάφορες χώρες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θρησκεία και 
το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στον πλανήτη να είναι θέμα που θα μπορούμε να 
συζητήσουμε, ανεξαρτήτως με ποια χώρα συνομιλούμε. Και το υπαγάγαμε στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για να έχει κάποια δύναμη, όπως καταλαβαίνετε.  

Είναι η ώρα, πιστεύω, και ο χρόνος να απλώσουμε το χέρι όλοι μας -εδώ 
έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση- και σε αυτούς που έχουν ειδικές ανάγκες, 
όπως ακούσαμε από τον αγαπητό Σεβασμιώτατο από τη Μοζαμβίκη. Βέβαια 
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υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και σε άλλες χώρες, όπως τα κατεχόμενα μέρη της 
όμορφης Κύπρου, όπου σήμερα, όπως ξέρετε, 37% του νησιού ακόμα βρίσκεται κάτω 
από τον τουρκικό ζυγό. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας, και ως 
εκλεγμένοι βουλευτές στις διάφορες βουλές στον κόσμο μπορούμε να αποτελέσουμε 
μια ενωμένη φωνή, ούτως ώστε να επηρεάσουμε, όσο μπορούμε, κι εμείς το διεθνή 
χώρο, να γίνουν σωστές πιέσεις εκεί που πρέπει να γίνουν, να διορθωθούν 
καταστάσεις σε διάφορες χώρες, όπου υπάρχουν.  

Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να κλείσω, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 
μου για την πρόσκληση να παρευρεθώ κι εγώ σε αυτή τη Συνέλευση, να δώσω τα 
άξια συγχαρητήρια στον πραγματικά άξιο Πρόεδρο τον Κύριο Popov, να του ευχηθώ 
καλή δύναμη, όπως και στο νέο Γενικό Γραμματέα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
και καλή πρόοδο. Και να θεωρείτε δεδομένο ότι στον Καναδά έχετε αποκτήσει ακόμα 
έναν φίλο και θα είμαι κι εγώ σύμμαχος μαζί σας στο μεγάλο αυτόν κοινό μας αγώνα. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε εγκαρδίως για τα θερμά σας λόγια. Ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα που έχουμε εκπροσώπους από τον Καναδά, από τις ΗΠΑ, Παρατηρητή από 
Αργεντινή, από Αυστραλία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το λόγο έχει ο κύριος Yurij 
Boldyrev από την Ουκρανία.  

Πριν να μιλήσει ο Γιούρι, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας αξιότιμοι 
φίλοι στο εξής - επανερχόμαστε επανειλημμένως σε αυτό το ζήτημα. Στην είσοδο 
βλέπετε ότι υπάρχουν εκδόσεις με τα πρακτικά των διασκέψεών μας και των 
συνεδρίων μας. Παρακαλούμε θερμά να πάρετε τουλάχιστον ένα αντίτυπο για τις 
βιβλιοθήκες σας. Αν δεν θέλετε για τις προσωπικές σας βιβλιοθήκες, τουλάχιστον για 
τις βιβλιοθήκες των κοινοβουλίων σας. Πολύ συχνά εναλλάσσονται οι βουλευτές και 
προσπαθούν οι νέοι συνάδελφοί σας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, χωρίς να 
γνωρίζουν τη συνέχεια της δραστηριότητος. Το καταλαβαίνω ότι είναι σχετικά 
δύσκολο αλλά ένα με ενάμιση κιλό βιβλία δεν είναι κακό. Και θα έχετε ένα καλό 
αναμνηστικό, και θα έχετε εξοπλισμό για τις εθνικές βιβλιοθήκες των κοινοβουλίων 
σας. Πήραμε ακριβώς τον αριθμό των συμμετεχόντων στις διασκέψεις, και βλέπουμε 
ότι μένουν στα αζήτητα. Είναι σε όλες τις γλώσσες. Γι’ αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ 
αξιότιμοι συνάδελφοι πάρτε αυτά τα βιβλία για τις βιβλιοθήκες σας. Παρακαλώ ο 
Κύριος Boldyrev. 
Y. BOLDYREV: Αξιότιμοι Πατέρες, συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Στη διάρκεια των 
δύο ημερών της διασκέψεώς μας, ακούσαμε σειρά εξαιρετικά ενδιαφερουσών 
ομιλιών, που περιέχουν πρωτίστως ανάλυση της υφιστάμενης καταστάσεως. Μεταξύ 
αυτών υπήρχαν και εισηγήσεις που διαδραμάτισαν ουσιώδη ρόλο στην αντίληψη -εκ 
μέρους μου τουλάχιστον- των καταστάσεων. Παραδείγματος χάριν, από τη 
Βουλγαρία συνάδελφος ομίλησε χθες με πολύ πλούσιο πραγματολογικό υλικό 
τεκμηρίωσης.  

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, αναρωτιέμαι τι γίνεται λοιπόν; Το θέμα της 
Ολομέλειάς μας είναι η δημοκρατία και η κρίση. Έχει άραγε διατυπωθεί ορθώς; 
Πράγματι, ό,τι σήμερα εμείς αποκαλούμε δημοκρατία συνιστά δημοκρατία; Φρονώ, 
λοιπόν, ότι υπάρχει μια υποκατάσταση εννοιών. Στην πραγματικότητα, προ πολλού 
τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών – τεσσάρων δεκαετιών 
εξακολουθούμε να θεωρούμε δημοκρατία ένα σύνολο χειραγωγικών διαδικασιών, 
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που απέχουν παρασάγγας από την πραγματική δημοκρατία, μη έχοντας την 
παραμικρή σχέση με αυτήν.  

Ένα παράδειγμα: το 2004 στην Ουκρανία, είχαμε προεδρικές εκλογές στις 
οποίες νίκησε ένας από τους υποψηφίους. Ωστόσο, Πρόεδρος έγινε ένας εντελώς 
διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί; Διότι χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες χειραγωγικές 
τεχνολογίες. Στους δρόμους οδηγήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, βάσει μιας απλής 
εθνικιστικής ιδέας, στη συνέχεια ασκήθηκε πίεση εκ μέρους διεθνών θεσμών, όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, και ως αποτέλεσμα διεξήχθη μια 
χειραγώγηση, ως αποτέλεσμα της οποίας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουκρανίας 
εξερχόμενο του δικαιακού θεσμικού πλαισίου δημιούργησε έναν θεσμό που δεν 
προβλεπόταν από το Σύνταγμα, έναν τρίτο κύκλο εκλογών, ως αποτέλεσμα του 
οποίου προέκυψε ένας εντελώς διαφορετικός και επιθυμητός για κάποιους Πρόεδρος. 

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, γνωρίζουμε 
αντίστοιχες χειραγωγικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν στη Γεωργία, στη 
Σερβία. Προσφάτως γίναμε μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο καταλύθηκε ένα 
κυρίαρχο κράτος, αυτοτελές, ανεξάρτητο κράτος, της Λιβύης, το οποίο σήμερα έχει 
μετατραπεί σε ένα σύνολο φυλετικών εδαφών, μεταξύ των οποίων δεν υφίσταται 
καμία νόμιμη διευθέτηση σχέσεων. Πιο πριν μπορούμε ακόμη να θυμηθούμε, στη 
δεκαετία του ’60 του παρελθόντος αιώνος, ως αποτέλεσμα αναλόγων σχεδίων 
διεξήχθη βομβαρδισμός μέσω Πολεμικής Αεροπορίας σε έδαφος των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Η Εθνοφρουρά βομβάρδισε επικράτεια του Λος Άντζελες. 
Μάλλον είναι απίθανο να θεωρείται δημοκρατία και ο τρόπος με τον οποίον δύο 
φορές οι Αμερικανοί Πρόεδροι τον 21ο αιώνα ανήλθαν στην εξουσία ως αποτέλεσμα 
ορισμένων χειρισμών της καταμέτρησης των ψήφων. Μερικοί εκλέκτορες σε μια από 
τις Πολιτείες έχασαν τη δυνατότητα ψηφοφορίας, και κατά αυτόν τον τρόπο 
Πρόεδρος δεν έγινε ο άνθρωπος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό των 
ψήφων του πληθυσμού των ΗΠΑ.  

Οι τεχνικές χειραγώγησης είναι παρούσες στη ζωή πληθώρας χωρών. Νομίζω 
ότι θα μπορούσαμε να παραθέσουμε δεκάδες παρόμοιων παραδειγμάτων. Ως εκ 
τούτου, η πρόταση που ακούστηκε χθες για άμεση δημοκρατία μέσω του διαδικτύου, 
στην πραγματικότητα εμπεριέχει έναν τεράστιο κίνδυνο. Λόγω της πολιτικής 
ενασχολήσεώς μου, χρειάζεται να αναλύω σε τακτά διαστήματα τον τρόπο με τον 
οποίον διεξάγονται οι ψηφοφορίες μέσω διαδικτύου, μέσω internet. Σας διαβεβαιώ 
λοιπόν ότι τεράστιος αριθμός ψήφων αποστέλλεται από τις ίδιες IP διευθύνσεις, 
γεγονός που μαρτυρά ακριβώς τεχνολογική παράχρηση και κατάχρηση των μέσων. 

Εάν αποκαλούμε τους εαυτούς μας Ορθοδόξους και αν δεν είναι κάποια 
πολιτισμικά στοιχεία αυτοπροβολής, όπως λένε διάφορες κοινωνιολογικές μελέτες, 
όπου Ορθόδοξοι δεν αποκαλούνται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ζουν εν Εκκλησία 
ζωή και είναι πιστοί στο τελετουργικό της Ορθοδοξίας αλλά απλώς οι άνθρωποι οι 
οποίοι το θέτουν ως ένα στοιχείο ταυτότητος ή εθνικής εντάξεως, εάν λοιπόν 
θεωρούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι ή Ορθόδοξοι βουλευτές, ελάτε να θυμηθούμε πώς 
στην Αγία Γραφή περιγράφονται οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και Θεού.  

Στην Παλαιά Διαθήκη διαπιστώνουμε ότι στην αρχή ο Θεός διοικούσε τους 
ανθρώπους άμεσα, στη συνέχεια μέσω προφητών, μέσω κριτών, και μόνο στο 
επόμενο στάδιο, όταν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, διέρρηξαν τους 
δεσμούς τους με τον Θεό, τους έδωσε τον Σαούλ και εγκαθίδρυσε τη μοναρχία. Η 
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δημοκρατία είναι ένα επόμενο βήμα στην κατεύθυνση όχι προς τον Θεό αλλά από τον 
Θεό. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν την κυριαρχία των διαθέσιμων στις μέρες μας 
χειραγωγικών τεχνολογιών, ενδεχομένως η δημοκρατία σήμερα να δοκιμάζεται από 
μια παγκόσμια, πλανητική κρίση. Ενδεχομένως, η Δημοκρατία ως μορφή διοίκησης 
της κοινωνίας να εξαντλεί τον εαυτό της και, ενδεχομένως, να έρχεται ο καιρός να 
σκεφτούμε σε ποιο βαθμό η μοναρχική μορφή διοικήσεως μπορεί να γνωρίσει μια 
νέα εποχή αναγεννήσεως.  

Κατά την άποψή μου, λοιπόν, στα πλαίσια του Οργανισμού μας ίσως θα 
έπρεπε να έχουμε μια Θεολογική Επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να νοηματοδοτήσει 
θεωρητικώς αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε να μην επισημαίνουμε απλώς γεγονότα, 
να μην θρηνούμε απλώς στις αναλύσεις και στις ομιλίες μας αλλά να έχουμε και ένα 
θεωρητικό όπλο και να αντιλαμβανόμαστε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να 
προβλέψουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Και, ενδεχομένως, η 
περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπότητας να συμβαίνει, να διεξάγεται βάσει των αρχών 
της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ Κύριε Boldyrev. Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
δεκαεννέα συνάδελφοι ομίλησαν επί του βασικού θέματος της εισηγήσεως. Γνωρίζω 
ότι κάποιοι έχουν παραδώσει τα κείμενα των ομιλιών τους. Υπάρχει κάποιος που θα 
επιθυμούσε να ομιλήσει επί του βασικού θέματος; Θα επιθυμούσα να πληροφορήσω 
άπαντες και να σας ενημερώσω ότι όλες οι ομιλίες αναρτώνται στο διαδίκτυο και όλη 
η εργασία μας παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ως εκ τούτου όλες οι ομιλίες θα είναι 
διαθέσιμες σε μαγνητοσκοπημένη μορφή. Γιατί με ρωτούσαν χθες πώς μπορούσαν να 
ακούσουν την ομιλία του κυρίου Volen. Όλα υπάρχουν στο διαδίκτυο, για όσους 
θέλουν να ακούσουν, να δουν.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, εάν δεν υπάρχει κάποιος που επιθυμεί επιπλέον να 
ομιλήσει, θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του βασικού μας θέματος. 
Τώρα έχουμε διάλειμμα για καφέ και μετά τον καφέ δεκαπέντε – είκοσι λεπτά θα 
συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Παρακαλώ.  
 
 Διάλειμμα για καφέ 
 
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Περνάμε τώρα 
στην τελευταία συνεδρία. Θα πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά κειμένων και να 
ολοκληρώσουμε την εκλογή της νέας σύνθεσης των Οργάνων της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Παρακαλώ να καταλάβετε τις θέσεις σας.  

Περνάμε τώρα στη συζήτηση επί του κεντρικού ψηφίσματος. Όλοι έχετε 
λάβει και εξετάσει το σχέδιο ψηφίσματος επί του βασικού θέματος. Το έχετε όλοι 
εξετάσει; Τότε δίνω τον λόγο στον Κώστα Μυγδάλη να κάνει κάποιες επισημάνσεις 
αναφορικά με το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο στη συνέχεια θα συζητήσουμε.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ίσως 
η δυσκολότερη στιγμή της εργασίας των Συμβούλων να προσπαθήσουν να κάνουν 
ένα Ψήφισμα πριν τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε; Να φανούμε 
προφήτες των όσων θα πείτε μέσα στη Γενική Συνέλευση εσείς οι βουλευτές, που 
είναι κυρίαρχη η γνώμη σας, κι εμείς εκ των προτέρων να προσπαθήσουμε να το 
έχουμε καταγράψει αυτό.  
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Όμως, επειδή πια είμαστε πολλά χρόνια μαζί, ξέρουμε λίγο-πολύ τις πολιτικές 
απόψεις του καθενός εδώ μέσα. Ως εκ τούτου, αυτό λίγο ευκολύνει το έργο μας. Το 
επιπλέον, αν θέλετε, για τη φετινή Γενική Συνέλευση είναι ότι, όπως γνωρίζετε, για 
τρίτη χρονιά ασχολούμαστε -και δικαίως- με την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις 
της στη ζωή των πολιτών. Και ως εκ τούτου, φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο 
εύκολα.  

Παρακολούθησα όλες ή το πολύ μεγάλο μέρος των τοποθετήσεων των κυρίων 
κυρίων βουλευτών. Γιατί, προσέξτε, αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτευόντως στο 
ψήφισμα -και οι εισηγήσεις, αλλά και τι λένε οι βουλευτές, οι εισηγητές του θέματος 
είναι και εξωτερικοί, είναι καθηγητές. Νομίζω πως εδώ τα συμπεριλαμβάνει όλα, τα 
συνοψίζει όλα μέσα σε αυτό το Ψήφισμα. Δεν θέλω να επιχειρηματολογήσω 
παραπάνω, είμαστε εδώ για να δεχτούμε ερωτήσεις. Αλλά θέλω να πω το εξής μόνον, 
ότι μας ήρθε μια τροποποίηση την οποίαν νομίζω έστειλαν οι κύριοι κύριοι βουλευτές 
από τη Σερβία. Κάνω λάθος; Από τη Σερβία δεν είναι η τροποποίηση; Από το 
Μαυροβούνιο, ναι. Την οποίαν θα διαβάσω και την οποίαν θα σχολιάσω. Κάποιες 
λέξεις ίσως να μην είναι επακριβώς. Εντάξει; Είναι στα αγγλικά:  
«Οι βουλευτές Ορθοδόξων χωρών οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να εκπροσωπούν και να 
υποστηρίζουν το συμφέρον των πολιτών των οποίων η πολιτιστική, ιστορική, 
κοινωνική και γενικότερη εξέλιξη βασίστηκε και αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις 
θεμελιώδεις αξίες του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση 
να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να βρουν τις λύσεις και τις μεθόδους 
εργασίας και λήψης αποφάσεων, οι οποίες θα προσδώσουν ανθρώπινο χαρακτήρα στην 
επερχόμενη περίοδο, το χαρακτήρα του απλού ανθρώπου και πολίτη που είναι 
επισήμως ο κάτοχος και το θεμέλιο της δημοκρατίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι το 
μεγαλύτερο θύμα της. Ως διάδοχοι της Ανατολικής Παράδοσης και ως άνθρωποι που 
θα συνεχίσουν να διαφυλάσσουν αυτήν την παράδοση στην οποία γεννήθηκε και στην 
οποία αναπτύχθηκε η δημοκρατία, οι βουλευτές των Ορθοδόξων κρατών, σε 
συνεργασία με όλους όσοι θα μπορούσαν να συμβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση, 
πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν τις μορφές και εκφράσεις δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων οι οποίες θα εισαγάγουν στο ήδη απομειωμένο, σφυροκοπημένο, 
κακοποιημένο και περιπεπλεγμένο μοντέλο δυτικής δημοκρατίας νέο περιεχόμενο, νέο 
πνεύμα και νέα ενέργεια που θα το φέρει πιο κοντά στο αρχικό του νόημα και θα 
αποκτήσει την από καιρό απολεσθείσα πίστη στην ισχύ και αποτελεσματικότητά του».  

Βρίσκω το διά ταύτα αυτής της πρότασης πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι μια 
προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Διαφωνώ με το επάνω μέρος, δεν είναι μια 
προσπάθεια των Ορθοδόξων βουλευτών, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να την 
κάνετε όλοι οι κοινοβουλευτικοί. Το ψήφισμά μας απευθύνεται σε όλον τον κόσμο, 
έτσι δεν είναι; Και εσείς ως κοινοβουλευτικοί – κατ’ αρχήν οι κοινοβουλευτικοί που 
είναι Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα, δεν εκπροσωπούν μόνο τους Ορθοδόξους, 
εκπροσωπούν τους απλούς ψηφοφόρους, όλους τους ψηφοφόρους, έτσι δεν είναι; 
Άρα λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι εμείς, η Γενική Συνέλευση, καλούμε όλους, καλείτε 
όλους τους συναδέλφους σας βουλευτές να προσπαθήσουν αυτό το οποίο 
περιγράφεται παρακάτω.  

Και θέλω μάλιστα να πω ότι εδώ που έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα σημεία 
όπου υπάρχουν οι παύλες, που λέει «Η Γενική Συνέλευση επιθυμεί να επισημάνει τα 
παρακάτω», μπορούμε εκεί να το βάλουμε ως πέμπτο σημείο με τον τρόπο τον οποίον 
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είπαμε, ότι «Η Γενική Συνέλευση λέει ότι εμείς που προερχόμαστε από μια παράδοση 
τέτοια, σας καλούμε όλους να παλέψουμε γι’ αυτό και γι’ αυτό το πράγμα». Με αυτή 
την έννοια, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντίρρηση από το Σώμα σας στο να 
ενταχθεί μια τέτοια παράγραφος, κύριε Πρόεδρε, στο ψήφισμα. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Υπάρχουν ερωτήσεις επί του κειμένου 
του ψηφίσματος;  
S. MIRSKIS: Αγαπητοί συνάδελφοι, διάβασα πολύ προσεκτικά το κείμενο του 
ψηφίσματος. Υπάρχουν κάποια ζητήματα συντακτικής φύσεως, μάλλον αφορούν την 
μετάφραση, υπάρχουν όμως και επί της ουσίας κάποια θέματα. Για παράδειγμα, η 
προτελευταία παράγραφος ότι «Βασικός στόχος  αναδεικνύεται η ενίσχυση της 
πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δεν καταλαβαίνω το περιεχόμενο. 
Είναι άραγε θέμα μετάφρασης; Δεν νομίζω ότι σε ένα Ψήφισμά μας θα πρέπει να 
αναφερόμαστε στην πολιτική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συστηματική υπονόμευση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων των χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να 
υπονομεύσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Αυτή η πολιτική απορρέει από τα 
δεξιά και νεοφιλελεύθερα κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή κυβερνούν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν δηλαδή να επιβάλουν σε όλους, σε ανεξάρτητα 
κράτη προσπαθούν να επιβάλουν μια νέα κατάσταση, να τους αρνηθούν το δικαίωμα 
να έχουν την δική τους οικονομική πολιτική με την απειλή προστίμων και λοιπά. 
Επανειλημμένως, έγινε λόγος στις Βρυξέλλες για τη σκοπιμότητα να δημιουργηθεί 
ένα ενιαίο ομοσπονδιακό ευρωπαϊκό κράτος. Στη Λετονία ήδη κάνουν λόγο γι’ αυτό, 
και ο Υπουργός Άμυνας της Λετονίας ήδη τάσσεται υπέρ ενός ομοσπονδιακού 
κράτους. Γι’ αυτό και νομίζω μια τέτοια διατύπωση ότι «Βασικός στόχος 
αναδεικνύεται η ενίσχυση της πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σε 
καμία περίπτωση δεν συνάδει προς το ψήφισμά μας. Ευχαριστώ.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ίσως υπάρχει ένα λάθος στη μετάφραση. Δεν είναι ‘βασικός 
στόχος’. Κύριε βουλευτά, παρακαλώ λίγο ακούστε με. Λέω ίσως υπάρχει κάποιο 
λάθος στη μετάφραση, δεν είναι ‘βασικός στόχος’, δεν το θεωρώ κι εγώ βασικό 
στόχο, είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο; Είναι το ζητούμενο ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιτάξει αντιστάσεις απέναντι στον αχαλίνωτο 
καπιταλισμό, και να διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς δημοκρατικού και κοινωνικού 
ελέγχου των αγορών. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.  

Δηλαδή τι ζητάει το ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Δεν μπορεί να 
σέρνεσαι πίσω από τις αγορές, έχεις μια ισχύ, αντίταξε άμυνα απέναντι στην τάση 
των αγορών. Η δική σας πολιτική άποψη εν προκειμένω είναι ότι έχει υποχωρήσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αυτή την άποψη, και ότι καταδυναστεύει τα κράτη-
μέλη της. Αυτό το οποίον λέει δεν έρχεται σε αντίθεση με την δική σας άποψη. Αλλά 
μην ξεχνάτε, κύριε βουλευτά, ότι όταν κάνουμε ένα ψήφισμα προσπαθούμε να 
συγκεράσουμε απόψεις αριστερές, απόψεις δεξιές, νεοφιλελεύθερες, σοσιαλιστικές, 
προσπαθούμε να συγκεράσουμε, ώστε να βγάλουμε έναν κοινό παρονομαστή. Όλοι 
θέλουμε φαντάζομαι σήμερα μια Ευρώπη ισχυρή η οποία να λέει όχι στις αγορές. Αν 
αυτό δεν είναι ζητούμενο, τότε ποιο μπορεί, ας πούμε, να είναι ζητούμενο; Να λένε 
τα κράτη όχι στις αγορές; Είναι αδύναμα. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο δυνατή. 
Ευχαριστώ.  
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S. MIRSKIS: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνιση. Θέλω όμως να πω τα εξής: 
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ίδρυσή της, είναι μια εξαιρετικά 
διαφοροποιημένη ένωση. Και βλέπουμε να υπάρχουν πολύ διαφορετικές 
προσεγγίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ομιλούμε περί δημοκρατίας. Τι 
είναι αυτό που προκαλεί την οργή των λαών της Ευρώπης;  Και στην Ελλάδα, και 
στην Ισπανία είδαμε την οργή αυτή, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι λαοί τάσσονται κατά της πολιτικής που υλοποιείται από την ηγεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, λοιπόν, η πρότασή μου θα ήταν να αντικατασταθεί η 
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εξής διατύπωση: «Βασικός στόχος είναι η 
ενίσχυση της πολιτικής αυτονομίας της προοδευτικής κοινής γνώμης». Να μην γίνει 
αναφορά ούτε σε αριστερούς, ούτε σε δεξιούς, προοδευτική κοινή γνώμη, αυτό 
εκφράζει το γενικό πνεύμα της παραγράφου. Αυτό είναι κατά την άποψή μου. 
Ευχαριστώ. 
V. ALEXEEV: Αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να πετάξουμε 
μαζί με το νερό και το παιδί, και το βρέφος. Εδώ κάνουμε λόγο για θεσμούς. Η κοινή 
γνώμη βεβαίως είναι ένας θεσμός, αλλά είναι ένας απροσδιόριστος θεσμός, 
απροσδιόριστη έννοια η κοινή γνώμη για να το συζητήσουμε. Προτείνω αυτό που 
αρχικά υπήρξε να το δεχτούμε ως βάση, αυτό που αρχικά υπήρξε στο κείμενο. 
Συνάμα, όμως, συμφωνώ με την παρατήρηση του κυρίου Mirskis, είναι δίκαιη η 
παρατήρησή σας, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με την παρατήρησή σας.  

Θα ήθελα να προτείνω την εξής διατύπωση. Ακούστε τη διατύπωσή μου: 
«Βασικός στόχος καθίσταται η ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτουσα τους 
απαραίτητους θεσμούς, πρέπει να αντιδρά αποτελεσματικά στις πιέσεις του 
ανεξέλεγκτου καπιταλισμού, διαμορφώνοντας τα απαραίτητα όργανα και ενισχύοντας 
τους μηχανισμούς κοινωνικού και δημοκρατικού ελέγχου των αγορών». Σας 
ικανοποιεί μια τέτοια διατύπωση; Ο Κώστας να τοποθετηθεί. 
S. POPOV: Αυτό έχει πει και ο Κώστας. Εδώ η Ρωσική μετάφραση δεν είναι 
ακριβής, αυτό έχει πει κι ο Κώστας. Δεν μιλάμε για κανέναν στόχο, είναι το 
ζητούμενο, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική, να γίνει 
αποτελεσματική με τους θεσμούς της.  

Ο Valery πρότεινε μια πιο επακριβή διατύπωση. Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
υπάρχει κοινή αντίληψη; Νομίζω ότι υπάρχει συναντίληψη. Νομίζω ότι το ίδιο λέμε 
όλοι. Ίσως να υιοθετήσουμε μια πιο επακριβή διατύπωση. Αυτό που είπε ο κ. 
Alexeev. Νομίζω ότι ο κ. Alexeev το έκανε με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Υπάρχουν άλλου είδους ερωτήσεις επί του Ψηφίσματος; Υπάρχουν για τη 
ρωσική μετάφραση κάποιες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν, δεν είναι θέμα τώρα 
αυτό να το συζητούμε, είναι θέμα μετάφρασης. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στους 
όρους, είναι θέμα ορολογίας, εντάξει.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, με αυτές τις διευκρινίσεις και επισημάνσεις, υπάρχει η 
πρόταση να εγκρίνουμε, να υπερψηφίσουμε το βασικό μας ψήφισμα. Miron, 
παρακαλώ. Μπορείτε και από το βήμα, παρακαλώ. Από το βήμα, όλοι θα έρχονται 
στο βήμα. Κι εσείς παρακαλώ. Ο Miron Ignat, βουλευτής από τη Ρουμανία.  
M. IGNAT: Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στις εργασίες της Συνελεύσεώς μας, θα 
ήθελα να συγχαρώ για την επανεκλογή του τον Πρόεδρό μας, να του ευχηθώ καλή 
υγεία και να συνεχίσει αυτό το εξαιρετικά ευεργετικό για την Οργάνωσή μας έργο.  
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Αξιότιμοι συνάδελφοι, όσον αφορά το Ψήφισμα θα ήθελα να διατυπώσω την 
εξής πρόταση. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλος του ΟΑΣΕ, έχω συμμετάσχει σε 
όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία 
στην Ευρώπη, έχουμε συζητήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, 
ασφάλειας. Εκεί έχουν μια άλλη προσέγγιση, πολύ διαφορετική από τη δική μας. Εκεί 
κάνουν λόγο για την δημοκρατία, αλλά, όπως συνέβη στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση, δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά σε αυτό που πραγματικά συνέβη στις 
Αραβικές χώρες την περίοδο αυτή της Αραβικής Άνοιξης, ούτε λέξη για την αλήθεια, 
για την πραγματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Συρία.  

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλουν μια άλλη προσέγγιση, την 
προσέγγιση που είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, υπάρχει όμως και μια άλλη 
άποψη. Θα πρότεινα λοιπόν, αν η Γενική μας Συνέλευση συμφωνεί, να στέλνουμε τα 
Ψηφίσματά μας και τα έγγραφά μας στην ηγεσία του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
και Συνεργασία στην Ευρώπη, για να γνωρίζουν ποια είναι τα θέματα που εγείρουν οι 
Χριστιανοί, ποια θέματα απασχολούν τους Χριστιανούς.  

Επίσης, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η Συνέλευση των Ρώσων 
Συμπατριωτών της Ρωσικής Ομογένειας. Πολλές Αντιπροσωπείες που συμμετέχουν 
σε αυτή την κίνηση είναι Χριστιανοί, είναι Ορθόδοξοι. Πολλοί είναι μέλη 
κοινοβουλίων. Θα πρότεινα να συνάψουμε κάποια μορφή συνεργασίας με αυτή την 
κίνηση των Ρώσων Συμπατριωτών και να τους προσκαλούμε στις Συνελεύσεις μας, 
τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο του Κογκρέσου των Ρώσων Ομοεθνών.  

Όσον αφορά το Ψήφισμα τώρα. Την τροποποίηση που πρότεινε ο κύριος 
Alexeev την υποστηρίζω, νομίζω ότι είναι περισσότερο ακριβής. Διότι πράγματι 
αισθανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίοτε αλλάζει τις θέσεις της. Όταν γίνεται 
αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι τα δικά μας 
προβλήματα είναι δική μας υπόθεση. Όταν εμφανίζονται όμως ιδιαίτερα προβλήματα 
σε κάποια χώρα-μέλος, λένε δεν είναι δικό μας πρόβλημα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι δικό σας πρόβλημα.  

Έτσι συνέβη και με τη Ρουμανία, με την εγκατάσταση του συστήματος 
αντιπυραυλικής άμυνας. Ο λαός της Ρουμανίας δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική 
επιλογή της εγκατάστασης συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας. Και ξέρουμε πολύ 
καλά ότι η Τσεχία παραιτήθηκε από αυτό το σχέδιο, η Ρουμανία όμως συμμετέχει σε 
αυτό και απεδέχθη την εγκατάσταση του Αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος. 
Σε συνάρτηση λοιπόν με αυτό το Ψήφισμα και αυτό που είπε ο Καθηγητής κύριος 
Alexeev, συμφωνώ με τον κύριο Alexeev, συμφωνώ μαζί του.  

Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η εξής διατύπωση: «ουσιώδης είναι η 
συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων». Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. Αυτό υπάρχει, δεν το προτείνω να μπει, αυτό υπάρχει. Απλά αυτό το 
υπογραμμίζω, μου άρεσε πολύ. Τώρα, αναφορικά με ψήφισμα για την Κύπρο. 
S. POPOV: Θα εγκρίνουμε πρώτα αυτό το Ψήφισμα, και μετά θα περάσουμε στο 
Ψήφισμα για την Κύπρο. Σας ευχαριστούμε. 

 Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρατηρήσεις επί του ψηφίσματος; Γιατί 
πράγματι είναι το πιο σημαντικό έγγραφό μας, επίσημο κείμενό μας, είναι το 
πρόσωπό μας, είναι ένα κείμενο-πόρισμα, το οποίο θα μας εκπροσωπεί σε όλους τους 
Διεθνείς Οργανισμούς. Είναι ένα συλλογικό προϊόν, το οποίο συνοψίζει το σύνολο 
του διαλόγου μας, γι’ αυτό δείχνουμε τέτοια ευαισθησία απέναντι σε αυτό το κείμενο. 
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Με αυτό απευθυνόμαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, στον ΟΟΣΑ και σε σειρά διεθνών οργανισμών, στους συναδέλφους μας 
που βρίσκονται μεταξύ μας και άλλους που έχουν φύγει, στην Ευρασιατική Ένωση, 
σε όλους απευθυνόμαστε με αυτό το έγγραφο.  
 Συμφωνώ λοιπόν με τον Κώστα ότι δεν πρέπει να το στέλνουμε μόνο στις 
χώρες που υπάρχουν Ορθόδοξοι βουλευτές, αλλά σε όλα τα κοινοβούλια, είναι θέμα 
αρχής. Μέσω αυτού του Ψηφίσματος δείχνουμε τη δική μας προσέγγιση, την 
αντίληψή μας, το πώς αξιολογούμε την κατάσταση, τη συγκυρία η οποία 
διαμορφώνεται σήμερα στον κόσμο, την αξιολόγηση των διαδικασιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα. Υπάρχουν παρατηρήσεις μόνο.  
V. ALEXEEV: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρώτη σελίδα είναι πολύ 
παραστατικό, και ηχεί όμορφα πράγματι, όμως θα πρέπει τρόπον τινά να 
χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο γραφειοκρατική, επιτρέψτε μου να πω, διατύπωση. Είναι 
απαραίτητο να αλλάξουμε τη λέξη, αντί για «οξυγόνο» να θέσουμε έναν όρο σαν 
«πόροι», ας πούμε, γιατί θα πρέπει να μεταφράζεται επίσης και στις άλλες γλώσσες. 
Εδώ γίνεται λόγος για όρους που είθισται να χρησιμοποιούνται σε παρόμοια κείμενα 
τέτοιου χαρακτήρα.  

Και στην τελευταία παράγραφο, θα πρέπει φίλοι μου να μην πέσουμε σε μια 
ακρότητα, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια «μόνη δημοκρατική απάντηση 
στην κρίση», ενδεχομένως να υπάρχουν πολλές διέξοδοι από την κρίση. Ίσως 
καλύτερα να αφαιρέσουμε την λέξη «μόνη». Τότε χρειάζεται μια ισχυρή λέξη σε αυτή 
την παράγραφο, η «μόνη» ήταν ισχυρή λέξη. Ας θέσουμε λοιπόν αντί για «μόνη», 
«τεκμηριωμένη και δημοκρατική, που εδράζεται στους δημοκρατικούς θεσμούς, καθώς 
επίσης και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών». Τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι οι 
άνθρωποι, μιλάμε για πολίτες, αναφερόμαστε στο Σύνταγμα. Άρα θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε και αντίστοιχο ορισμό: «οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν μέσω 
δημοψηφίσματος» κι όλα τα υπόλοιπα τίθενται στη θέση τους. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Ο κύριος Μυγδάλης συμφωνεί; Άρα, δεν είναι ουσιώδεις αυτές οι 
αλλαγές, είναι διατυπώσεων, ως προς την σύνταξη. Το νόημα είναι πολύ βαθύ και 
σοβαρό, και πρέπει να ευχαριστήσουμε τους κυρίους Συμβούλους για την 
προκαταρκτική επεξεργασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συζήτησή μας. 
Αξιότιμοι συνάδελφοι, το θέτω σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του 
ψηφίσματος; Ευχαριστώ. Υπάρχουν κατά; Λευκά; Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι 
συνάδελφοι, εγκρίναμε το Ψήφισμα.  

Οι αξιότιμοι συνάδελφοί μας από την Κύπρο έχουν ετοιμάσει ένα Ψήφισμα το 
οποίο δώσαμε έγκαιρα, μοιράσαμε μέσω της Γραμματείας. Ποιος θα μιλήσει εκ 
μέρους της Κύπρου; Ο κύριος Βότσης. Παρακαλώ, στο βήμα.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι έχετε όλοι μπροστά 
σας το Ψήφισμα, έτσι για χάρη του χρόνου θα αποφύγω να το ξαναδιαβάσω, αν όλοι 
το έχετε μπροστά σας μεταφρασμένο. Έτσι; ΟΚ.  

Ο στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να υπενθυμίσει για ακόμη μια φορά και 
παλαιότερα Ψηφίσματα της Γενικής μας Συνέλευσης, όπου προσπαθούμε να 
αναδείξουμε και το Κυπριακό πρόβλημα στην ολότητά του, αλλά ιδιαίτερα αυτό το 
Ψήφισμα έχει να κάνει με μια πόλη, μια συγκεκριμένη πόλη, την Αμμόχωστο, η 
οποία έχει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με το υπόλοιπο κυπριακό πρόβλημα να είναι 
μια νεκρή πόλη. Είναι μια πόλη υπό κατοχή, κατέχεται από το 1974 από την Τουρκία, 
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και σε αυτή την πόλη δεν μένει κανείς. Και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών εδώ και αρκετά χρόνια, τόσο το ψήφισμα 550/1984 όσο και το 
789/1992 καλούν την Τουρκία να δώσει αυτή την πόλη κατ’ αρχήν στα Ηνωμένα 
Έθνη.  

Η δική μας κυβέρνηση έχει προτείνει εδώ και αρκετά χρόνια, σαν μέτρο 
καλής θέλησης μέχρι να λυθεί το Κυπριακό, να δοθεί η πόλη - επαναλαμβάνω η άδεια 
πόλη, στην οποία δεν ζει κανείς - να δοθεί στους νόμιμους κατοίκους της, και 
παράλληλα, σαν δική μας κίνηση καλής θέλησης, να ανοίξει το λιμάνι αυτής της 
πόλης που μέχρι σήμερα είναι κλειστό, το λιμάνι της Αμμοχώστου, για να μπορεί να 
γίνεται εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές και από τους Τουρκοκύπριους και από τους 
Ελληνοκύπριους. Είναι μια πρόταση η οποία ακόμη παραμένει χωρίς ανταπόκριση 
από την άλλη πλευρά. Το λιμάνι θα ήταν υπό την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών. Και 
αυτό δεν θα αποτελούσε σίγουρα τη λύση του Κυπριακού, αλλά θα ήταν μια κίνηση 
καλής θέλησης. Ούτε αυτή έχει γίνει.  

Γι’ αυτό ζητούμε από τους συναδέλφους Ορθόδοξους βουλευτές - δεν έχω 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα θρησκευτικά προβλήματα που προκύπτουν από τη μη 
λύση του Κυπριακού, το ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι στις κατεχόμενες περιοχές που 
στερούνται θρησκευτικών δικαιωμάτων, το ότι οι πρόσφυγες στερούνται των 
θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, το ότι οι εκκλησίες μας, οι ορθόδοξες εκκλησίες 
στα κατεχόμενα είναι βουβές μέχρι σήμερα, το ότι ο Πατριάρχης της Μόσχας δεν 
μπόρεσε να επισκεφθεί την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα όταν ήρθε στην 
Κύπρο επίσημη επίσκεψη. Όλα αυτά συνθέτουν μια κατάσταση η οποία με μια απλή 
λέξη περιγράφεται σαν «η τουρκική κατοχή» από το 1974 του 40% της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  

Γι’ αυτό ζητούμε τη στήριξή σας, όπως έγινε και στο παρελθόν με ανάλογο 
Ψήφισμα, ώστε να νιώσουμε κι εμείς τη δική σας βοήθεια, τη δική σας αγάπη, τη 
δική σας στήριξη στον αγώνα του κυπριακού λαού. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Ο Κώστας Μυγδάλης δυο λόγια. Να εκτιμήσετε το κείμενο ως προς το 
περιεχόμενο.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ενόσω συνεχίζει αυτό το ζήτημα της τουρκικής κατοχής, οι κύριοι 
κύριοι βουλευτές από την Κύπρο κάθε φορά θα μας φέρνουν παρόμοια Ψηφίσματα, 
και δυστυχώς είναι μια συνήθεια η οποία μακάρι όλοι να ευχηθούμε να σταματήσει 
κάποτε να συνεχίζεται, αλλά όμως σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για 
εισβολή, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Τι ερωτήματα υπάρχουν; Ερωτήσεις, επιθυμίες; Για το κείμενο που 
πρότειναν οι συνάδελφοι από την Κύπρο. Είχαμε όλοι τη δυνατότητα να έχουμε μια 
εικόνα, εγκαίρως είχε διανεμηθεί το κείμενο του Ψηφίσματος.  

Θα επιθυμούσα να πω ότι δεν έχουμε απλώς μια παράδοση, έχουμε ορισμένες 
διαδικασίες που τηρούμε. Σε όλες τις ολομέλειες αναφερόμαστε στο γεγονός ότι όλα 
τα σχέδια, οι προτάσεις ψηφίσματος δεν πρέπει να τίθενται τελευταία στιγμή, αλλά 
εγκαίρως. Προβλέπουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα, διότι πρόκειται για κείμενα τα 
οποία συζητήσαμε στη Γραμματεία, πριν περάσουν στην Ολομέλεια και διανεμηθούν. 
Υπάρχει λοιπόν μια ειδική προεργασία που αφορά την ακρίβεια των διατυπώσεων, τις 
παραπομπές, τις αναφορές σε άλλα επίσημα κείμενα, αναφορές ενδεχομένως σε 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μελετούμε αυτά τα 
έγγραφα καθότι οφείλουμε να έχουμε εξαιρετική ακρίβεια, να μην επιτρέψουμε το 
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παραμικρό σφάλμα νομικού χαρακτήρος, πραγματολογικού χαρακτήρος. Τα έγγραφα 
τα οποία εμείς εγκρίνουμε πρέπει να είναι έγγραφα για τα οποία φέρουμε πλήρως την 
ευθύνη. Εάν θέλουμε κάτι να εισαγάγουμε, θα πρέπει να γίνεται αυτό πολύ 
αντικειμενικά, πολύ προσεκτικά επί όλων των εγγράφων μας. Αυτό το αναφέρω για 
όλους τους συναδέλφους για το μέλλον. Εδώ λοιπόν σε αυτό το κείμενο, όλα έχουν 
ελεγχθεί κατά τα δέοντα. Γι’ αυτό λοιπόν θέτω το ερώτημα ποιοι είναι υπέρ αυτού 
του Ψηφίσματος.  
T. KATSIANTONIS: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με το 
συνάδελφο από την Κύπρο ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτό το Ψήφισμα, όπως 
οι χώρες της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, να πάρουμε το Ψήφισμα αυτό 
και να το υποβάλουμε στις δικές μας τοπικές Βουλές, να μπορέσουμε, ας πούμε, να 
το προωθήσουμε σαν μια ιδέα. Πιστεύω ότι αν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι τοπικοί 
βουλευτές στη Βουλή, π.χ. στη Βουλή του New Hampshire που είμαι εγώ, θα 
μπορέσουμε να περάσουμε τέτοια Ψηφίσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια πολύ 
καλή ιδέα, και έτσι, όλες οι χώρες όπως Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς θα 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό το στόχο που έχουμε, να βοηθήσουμε 
την Κύπρο. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Υπάρχουν άλλοι που θα επιθυμούσαν να ομιλήσουν υπέρ ή να θέσουν 
κάποιο άλλο ζήτημα; Τότε θέτω το ζήτημα σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ αυτού 
του Ψηφίσματος; Παρακαλώ ψηφίστε. Σας ευχαριστώ. Κατά; Λευκά; Εγκρίνουμε, 
λοιπόν, αυτό το Ψήφισμα.  
Έχουμε άλλο ένα κείμενο, έτσι, Valery; Ναι. Θα μας το παρουσιάσει κάποιος; Μισό 
λεπτό. Αναφέρατε το όνομά σας για τα πρακτικά.  
E. LABUDOVIC: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λέγομαι Emilo 
Labudovic, και είμαι βουλευτής του Ορθόδοξου κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου 
και μέλος της αντιπροσωπείας του. Πριν σας μιλήσω, εκ μέρους της δικής μας 
Αντιπροσωπείας, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Σερβίας και 
της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, με την ευκαιρία 
αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο για την επανεκλογή του. Και εκ μέρους του 
έθνους μου, του λαού μου, να εκφράσω τη χαρά μας αλλά και τη θλίψη μας 
ταυτόχρονα για το γεγονός ότι η σημερινή ημέρα στην ιστορία του λαού μου έχει 
χαραχτεί με χρυσά γράμματα, και μοιράζομαι αυτή την ημέρα με τους Ορθόδοξους 
αδελφούς μου και τους αδελφούς μου εν Χριστώ.  

Να εξηγήσω τι εννοώ. Σήμερα είναι η επέτειος που λέγεται Vidovdan, είναι 
δηλαδή η ημέρα που 623 χρόνια πριν ο λαός της Σερβίας, ο λαός μου, αντί για τον 
επίγειο παράδεισο επέλεξε τον ουράνιο παράδεισο και αντιτάχθηκε στους Τούρκους 
και θυσίασε τη ζωή του σε αυτή την μάχη του εναντίον των Τούρκων. Αυτό συνέβη 
στο Κοσσυφοπέδιο, και δυστυχώς έξι αιώνες μετά ο λαός μου εξακολουθεί να 
υποφέρει στο Κοσσυφοπέδιο, διότι έχουν δημευθεί οι περιουσίες τους και τους έχουν 
κόψει τα χέρια από τον ώμο, έχουν πάρει τα πάντα από το λαό μου στο 
Κοσσυφοπέδιο.  

Ξέρω ότι η Συνέλευση αυτή έχει στηρίξει τις προσπάθειες των Σέρβων, τις 
προσπάθειες του λαού μου να διασώσουν το Κοσσυφοπέδιο. Και εκ μέρους της 
Δημοκρατίας της Σερβίας, εκ μέρους της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, εκ μέρους 
του Σερβικού λαού σας ευχαριστώ ειλικρινά.  
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, από εσάς και τη Γραμματεία θα ήθελα να ζητήσω 
συγγνώμη για το γεγονός ότι το Ψήφισμα αυτό σας υπεβλήθη στην διάρκεια των 
εργασιών αυτής της Γενικής Συνέλευσης και όχι εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε τα 
ζητήματα τα οποία μόλις αναφέρατε για την έγκαιρη υποβολή των Ψηφισμάτων αλλά 
πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι πολιτικό έγγραφο, είναι ένα ανθρώπινο, ένα 
χριστιανικό κείμενο, μια Ορθόδοξη έκκληση για οίκτο, για έλεος. Είναι μία φωνή 
διαμαρτυρίας ενάντια στο ότι στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι 
οι οποίοι υποφέρουν λόγω της θρησκείας τους, λόγω του θρησκεύματός τους και 
λόγω της θρησκευτικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν.  

Δεν απαιτούμε, δεν ζητάμε, δεν παραπέμπουμε σε διεθνή κείμενα και διεθνείς 
αποφάσεις, αλλά υπενθυμίζουμε και αναφερόμαστε στο θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα ότι κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι αυτό να αποδειχτεί. Και βάσει αυτού, 
ζητάμε από αυτή τη Γενική Συνέλευση να αποστείλει προς την ηγεσία της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και προς τις Αρχές της μια 
ανθρώπινη έκκληση, μια αδελφική έκκληση, προκειμένου να επιτρέψουν στον 
Αρχιεπίσκοπο Αχρίδας και Μητροπολίτη Σκοπίων Ιωάννη Vraniskovski να ασκήσει 
το βασικό του ανθρώπινο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, προκειμένου να 
αφεθεί ελεύθερος.  

Δεν κάνουμε καμία παρέμβαση πολιτικής ή θρησκευτικής φύσεως προς τις 
αρχές της FYROM, ούτε παρεμβαίνουμε στην διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο 
Εκκλησιών, της Σερβικής και της Μακεδονικής. Αλλά ζητάμε την υποστήριξή σας, 
ζητάμε την αδελφική σας βοήθεια και αρωγή για να βοηθήσουμε αυτόν τον αδελφό 
μας, τον Χριστιανό αδελφό μας τον Επίσκοπο Ιωάννη ή Jovan, να του δώσουμε τη 
δυνατότητα να βγει από την πιο διαβόητη φυλακή που υπάρχει στη FYROM, γιατί 
είναι κλεισμένος στην φυλακή όπου βρίσκονται οι πιο μεγάλοι εγκληματίες με τις πιο 
βαριές καταδίκες. Και ζητάμε από τις Αρχές να του επιτρέψουν να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του και να έχει την ευκαιρία να απολογηθεί προσωπικά, γιατί δεν έχει 
δικηγόρους, αλλά να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ελευθερία του.  

Αδελφοί και αδελφές μου, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας 
εύχομαι κάθε χαρά σε σας και τις οικογένειές σας και ο Χριστός να μας ευλογεί 
όλους. Αμήν.  
S. POPOV: Αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάσατε το κείμενο; Έχει διαβάσει κάποιος από 
τους παρευρισκόμενους το κείμενο; Εγώ το πήρα προ πέντε λεπτών. Ποιος από σας 
το έχει διαβάσει το κείμενο αυτό; Γιατί μόλις πριν λίγο το μετέφρασαν στα ρωσικά. 
Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Υπάρχει μια χειρόγραφη μετάφραση 
στα ελληνικά. Θέλω να εξηγήσω στους συναδέλφους ότι είναι πολύ δύσκολο να 
συζητάς ένα κείμενο που δεν το έχεις διαβάσει, δεν το έχεις δει. 

Εγώ έχω ορισμένες επιφυλάξεις και επιθυμίες να διατυπώσω. Θα ήθελα να 
έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων εδώ επί του κειμένου. Είχαμε παρόμοια περιστατικά 
στο παρελθόν, δεν είστε οι πρώτοι που επί τέτοιων θεμάτων θέτετε κάποιο ζήτημα, 
δηλαδή προς υπεράσπιση ιερέων, ιερωμένων. Ο Κώστας έχει το λόγο.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Όσοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από μικροί έχουμε σχέσεις 
με το χώρο της Εκκλησίας, είναι αλήθεια ότι θλιβόμαστε και οργιζόμαστε, όταν 
βλέπουμε κληρικούς να φυλακίζονται. Και πάντα από μέσα μας λέμε «Μα δεν 
μπορεί, τι έκανε τώρα αυτός ο Χριστιανός και τον φυλακίσανε; Δεν μπορεί, δίκιο έχει 
ο παπάς». Αυτό μας μάθανε τουλάχιστον από τα παιδικά μας χρόνια.  
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Όμως, πρέπει να ξέρουμε ως δημοκρατίες Δυτικές, κοινωνίες ελεύθερες και 
ανοιχτές, ότι ο νόμος ισχύει για όλους, όσο κι αν αυτό μας φαίνεται δύσκολο και μας 
στενοχωρεί. Η FYROM είναι ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, 
έχει δικαστήρια, έχει μια αυτοκέφαλη εκκλησία, που δεν αναγνωρίζεται μεν, αλλά εν 
πάση περιπτώσει έχει μια δομή κράτους. Εάν βγάλουμε ένα τέτοιο ψήφισμα, το 
επόμενο το οποίο θα συμβεί ξέρετε ποιο θα είναι; Θα μας κατακλύσουν το site μας 
από μηνύματα που θα μας λένε «τι κάνετε γι’ αυτόν τον εγκληματία», γιατί εγκληματία 
θα τον ονομάζουν, ή θα απαντήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα πει «Κύριοι τι 
λέτε; Εμείς έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ασχολείται η Δικαιοσύνη με αυτό το 
πράγμα, πώς παρεμβαίνετε εσείς;». Σας ξαναλέω, όσο κι αν πονάει η ψυχή μας για 
τέτοιου είδους ζητήματα.  

Το επόμενο που θέλω να πω: ο κύριος Πρόεδρος είπε ότι όλο αυτό το πράγμα 
το οποίο τελείται σήμερα εδώ καταγράφεται στο internet. Εάν αύριο κάποιος δώσει 
το όνομα του Μητροπολίτη Οχρίδος, αυτόματα θα βγει η δικιά σας ομιλία και θα 
παραπέμψει εκεί. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Επισκεφτείτε μετά από μερικές ημέρες 
το internet, δώστε το όνομα το δικό σας ή δώστε το όνομα του εν λόγω αρχιερέως, 
και θα δείτε πώς ήδη έχει αυτό δημοσιοποιηθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη 
δημοσιότητα την οποίαν θέλουμε να έχουν κάποια πράγματα ήδη την έχουν εξ’ 
ορισμού. Χιλιάδες κόσμος ασχολείται με αυτά. Εμένα δηλαδή, ξέρετε πόσοι με 
πιάνουν και μου λένε «Σε είδαμε στο internet, τί είναι αυτά που έλεγες;» ή ξέρω εγώ 
«Καλά τα έλεγες» ή «Τι σαχλαμάρες έλεγες». Βλέπουν όλη τη διαδικασία, δηλαδή 
μόλις δώσεις «Μυγδάλης» ή μόλις δώσεις αυτό, βγαίνει στην οθόνη αυτό το οποίον 
λέω. Δίνοντας στο Google το όνομα, είναι κάτι το φοβερό! Δηλαδή έχουμε φτάσει 
τώρα σε ένα σημείο, όπου αυτά όλα πια δημοσιοποιούνται.  

Πώς θέλω να καταλήξω; Να κοιτάξει η Γραμματεία να δούμε με ποιον τρόπο 
ίσως ευγενικό, χωρίς να θίγουμε τους θεσμούς του κράτους, να πούμε με κάποιον 
τρόπο «ας εξαντληθούν τα όρια τα οποία υπάρχουν, ώστε ένας άνθρωπος, ένας 
κληρικός να μην συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος». Αυτή είναι η δικιά μου 
άποψη κύριε Πρόεδρε.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχω κι εγώ μια σειρά παρατηρήσεων. Βέβαια, 
οπωσδήποτε, το έχουμε λάβει πάρα πολύ αργά, θα πρέπει να το κατανοούν όλοι ότι 
χρειαζόμαστε χρόνο για κάποια προπαρασκευαστική εργασία επί κάθε κειμένου, να 
το μεταφράσουμε και να το πάρουν όλοι το κείμενο. Δεν είναι η πρώτη φορά που 
συμβαίνει αυτό, είχαμε παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν σχετικά με άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  

Θα θυμούνται οι συνάδελφοι, το λέγαμε κάθε φορά ότι, προτού να εγκρίνουμε 
ένα Ψήφισμα, θα πρέπει να το συζητήσουμε εγκαίρως στη Γραμματεία. Γι’ αυτό το 
λόγο έχουμε και τα διοικητικά όργανα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ούτως 
ώστε να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, μια προσεκτική μελέτη τέτοιων 
εγχειρημάτων.  

Αλλά, ποτέ δεν επιχειρήσαμε να ασκήσουμε έστω και τυπική επίδραση στις 
δικαστικές αρχές. Σε αυτό το κείμενο υπάρχει αυτή η προσπάθεια άσκησης 
παρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης. Εδώ υπάρχει η έννοια της άσκησης επιρροής 
στο έργο της Δικαιοσύνης, αυτό θα είναι ένα προηγούμενο, κάτι που δεν το κάναμε 
ποτέ στο παρελθόν. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, δηλαδή στα 
κείμενά μας να υιοθετούμε τέτοιου είδους εκφράσεις. Διότι πρόκειται για κυριαρχικά 
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δικαιώματα της συγκεκριμένης χώρας και κάθε χώρας. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να 
δούμε ξανά το κείμενο, να δούμε διάφορες πτυχές του κειμένου, ούτως ώστε και να 
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά να είμαστε προσεκτικοί.  

Για παράδειγμα, συζητήσαμε το ζήτημα της Μοζαμβίκης. Υπήρξε χθες μια 
ιδέα να εγκρίνουμε κάποιο Ψήφισμα σχετικά με τη Μοζαμβίκη, ως παράδειγμα το 
λέω αυτό. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό και αποφασίσαμε να μην εγκρίνουμε κανένα 
Ψήφισμα για τη Μοζαμβίκη και να περιοριστούμε σε μια επιστολή για το θέμα αυτό.  

Θα ήθελα, λοιπόν, να το ξανασκεφτούμε το θέμα, πώς δηλαδή να βρούμε έναν 
άλλο τρόπο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας γι’ αυτό το ζήτημα, με ποια 
διατύπωση, με ποιον τρόπο. Elena Borisovna, θέλετε να ομιλήσετε περί αυτού;  
E. MIZULINA: Αξιότιμοι συνάδελφοι, υιοθετώ την ανησυχία των Σέρβων 
συναδέλφων, εφιστώ την προσοχή σας όμως. Αν πρόκειται να εγκρίνουμε τόσο 
βιαστικά ένα τέτοιο ψήφισμα χωρίς συζήτηση, τότε θα μετατραπούμε σε ένα 
συνονθύλευμα. Θα πρέπει να εγκρίνουμε ψηφίσματα τα οποία έχουν ήδη εξεταστεί 
ενδελεχώς πρωτύτερα, έχοντας λάβει εγκαίρως τα σχετικά κείμενα, αυτό θα επιτρέψει 
στην Οργάνωσή μας να διασφαλίσει το κύρος της στη Διεθνή Κοινότητα και μόνο σε 
αυτή την περίπτωση τα ψηφίσματά μας θα έχουν την απαραίτητη ανταπόκριση.  

Εν προκειμένω, προτείνω, αν υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο, να το πάρουν οι 
Αντιπροσωπείες, να το κοιτάξουν, να το μελετήσουν οι Αντιπροσωπείες και η ηγεσία 
μας, η Γραμματεία δηλαδή, να μας προτείνει κάποια στιγμή έναν τρόπο αντίδρασης, 
ή να υπάρξει κάποια επιστολή από τη Γραμματεία, από τον Πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής μας Συνέλευσης ή ενδεχομένως ένα άλλο ψήφισμα θα εξεταστεί 
στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι μια απεύθυνση, να σας εξουσιοδοτήσουμε λοιπόν, 
προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε την Γραμματεία, τον Πρόεδρο να γράψει κάποια 
απεύθυνση, κάποια άλλη διατύπωση.  

Είναι λοιπόν αναγκαίο κάθε εθνική Αντιπροσωπεία που θέλει να υποβάλει 
ψηφίσματα να το κάνει αυτό εγκαίρως βάσει του Κανονισμού, όπως το έκαναν 
άλλωστε και οι συνάδελφοι από την Κύπρο αυτή τη φορά, και να λαμβάνουμε τα 
κείμενα αυτά εγκαίρως, ούτως ώστε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και να 
μην εγκρίνουμε βιαστικά τέτοιου είδους κείμενα. Ευχαριστώ.  
V. ALEXEEV: Υπάρχει ένα ακόμη σκεπτικό επί αυτού του θέματος. Είμαι ολόψυχα 
υπέρ των αδελφών Σέρβων και κατανοώ πολύ καλά τη δίκαιη οργή τους γι’ αυτά που 
συμβαίνουν αναφορικά με τον Αρχιεπίσκοπο, γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Το 
Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους είχα συναντηθεί με εκπροσώπους της ηγεσίας 
της FYROM, με εκπροσώπους του Υπουργείου Θρησκευμάτων, γνωρίζω πολύ καλά 
την κατάσταση.  

Υπάρχει όμως εδώ πέρα ένα ευαίσθητο ζήτημα. Η FYROM είναι μια 
Ορθόδοξη χώρα στην οποία διαβιούν Ορθόδοξοι, είναι ένας Ορθόδοξος λαός εκεί. 
Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των ιεραρχών, η Εκκλησία της FYROM δεν έχει 
αναγνωριστεί από άλλες Εκκλησίες, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μας 
απασχολήσει. Οι Ορθόδοξοι κοινοβουλευτικοί της FYROM δεν συμμετέχουν στην 
Κίνησή μας κι αυτό είναι πολύ κακό, οι κοινοβουλευτικοί από την FYROM δεν 
συμμετέχουν. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, γιατί οι Ορθόδοξοι 
κοινοβουλευτικοί της FYROM δεν συμμετέχουν στην κίνησή μας. Κάθε φορά που 
συναντώ το νέο Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τους – συναντώμαι συχνά με την ηγεσία 
του Κοινοβουλίου της χώρας αυτής, ήταν ο πρώην Πρόεδρος ο κύριος Jordanov και 



122 
 

τώρα έχουν έναν νέο Πρόεδρο Κοινοβουλίου – κάθε φορά μου δίνουν την 
διαβεβαίωση ότι θα ξεκινήσουν να συμμετέχουν στην Κίνησή μας.  

Αν είχαμε εδώ αυτή την στιγμή μια Αντιπροσωπεία από την FYROM, θα 
μπορούσαμε να έχουμε μια περισσότερο θεμελιωμένη προσέγγιση, θα ήταν 
σημαντικό αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να το λάβουμε υπ’ όψιν. Ίσως θα ήταν 
σκόπιμο να αναθέσουμε στη νέα Γραμματεία της Οργάνωσής μας να ενεργοποιηθεί 
και να ανιχνεύσει την πιθανότητα, τη δυνατότητα συμμετοχής της FYROM στην 
Κίνησή μας. Υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη χώρα αυτή, ίσως θα 
μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων τους.  

Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναθέσουμε στη Γραμματεία να επιχειρήσει να 
διευρύνει την Κίνησή μας, θα έπρεπε να συμμετέχουν στην κίνησή μας. Με τον κ. 
Μυγδάλη, με τον κ. Kokaly, με τον κ. Iskander, στις 2 Μαΐου είχαμε συναντηθεί με 
τους νέους κοινοβουλευτικούς Κόπτες του Κοινοβουλίου της Αιγύπτου. Γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι ακυρώθηκαν τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών, ακυρώθηκαν τα 
διπλωματικά διαβατήριά τους, και παρά το γεγονός ότι τους είχαμε στείλει εγκαίρως 
προσκλήσεις δεν μπόρεσαν οι Κόπτες κοινοβουλευτικοί να έρθουν εδώ. Εδώ και 
δέκα χρόνια προσπαθούσαμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των Κοπτών και να 
διασφαλίσουμε την συμμετοχή τους.  

Σε ό,τι αφορά τις μονοφυσιτικές εκκλησίες, μόνο οι Αρμένιοι συμμετείχαν, 
τώρα αναπτύσσουμε συνεργασία με τους Κόπτες, έχουμε κι άλλες προοπτικές εδώ. 
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να έχουμε τη 
συμμετοχή των κοινοβουλευτικών από την FYROM, ούτως ώστε να έχουμε έναν 
απευθείας διάλογο μαζί τους επί των ζητημάτων αυτών. Θα παρακαλούσα λοιπόν 
αυτό το σκεπτικό να το λάβετε υπ’ όψιν. Ευχαριστώ.  
E. LABUDOVIC: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για κοινό 
εγχείρημα των τριών Αντιπροσωπειών που βρίσκονται εδώ. Και σε αυτές τις 
Αντιπροσωπείες, τις τρεις, έχουμε πολύ πεπειραμένους βουλευτές που είναι στο 
κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ούτε εμείς 
ούτε αυτός ο Οργανισμός, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, έχει το 
δικαίωμα να παρεμβαίνει στις διαφορές που υπάρχουν στη Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, ούτε έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε αποφάσεις σε 
κανέναν, πόσω μάλλον στην ηγεσία της FYROM, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

Γι’ αυτό ο Budimir Aleksic, ο συνάδελφός μου, όταν ζήτησε τη βοήθειά σας, 
είπε στο τέλος ότι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε μορφή εσείς αποφασίσετε να 
είναι αυτή η στήριξη. Δεν ζητάμε τίποτε, απλώς ζητάμε οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, οι 
χριστιανοί αδελφοί μας να καταλάβουν τους αδελφούς τους. Δεν κρίνουμε, δεν 
δικάζουμε, δεν λέμε αν ο Μητροπολίτης είναι ένοχος ή όχι -παρόλο που εμείς 
ξέρουμε ότι είναι αθώος, δεν το λέμε, δεν το δηλώνουμε εδώ, απλώς ζητούμε, 
κάνουμε έκκληση για τον Επίσκοπο ως κληρικό που είναι αθώος ενώπιον του Θεού 
να μην είναι κλεισμένος στην φυλακή μαζί με σοβαρούς εγκληματίες, μαζί με 
κακοποιούς που ο καθένας από αυτούς έχει καταδικαστεί τουλάχιστον σε δέκα χρόνια 
φυλάκιση. Νομίζω ότι ο Μητροπολίτης δεν ανήκει εκεί, σε αυτή τη φυλακή, και αυτή 
η Συνέλευση, νομίζω, η οποία αποτελείται από Χριστιανούς, αλλά και μόνο και μόνο 
επειδή είμαστε άνθρωποι, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια 
έκκληση.  
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Όλα τα άλλα βέβαια εναπόκεινται στη δικαιοδοσία της FYROM, στο 
δικαστικό τους σώμα, εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε αυτό. Εμείς, αξιότιμε Κύριε 
Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας να βρει εκείνη έναν τρόπο, μια 
μέθοδο, είτε με την μορφή επιστολής, είτε με την μορφή μιας επίσημης 
Αντιπροσωπείας για παράδειγμα που θα μπορούσε να επισκεφτεί την επίσημη ηγεσία 
της FYROM και να συζητήσει αυτό το θέμα αλλά και τα άλλα θέματα, που έχουν να 
κάνουν με τη FYROM. Όποια τέτοια μορφή βοήθειας αποφασίσετε, εμείς θα την 
δεχτούμε. Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε από τη Συνέλευση αυτή χωρίς να έχουμε 
εκπληρώσει την χριστιανική, ανθρώπινη και αδελφική μας υποχρέωση να 
προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να παρέχουμε τη βοήθειά μας.  

Εν ονόματι αυτών ζητώ τη βοήθειά σας, για αυτόν τον Επίσκοπο που είναι 
ένοχος μόνο και μόνο επειδή είναι Σέρβος –αυτό ας μείνει μεταξύ μας- ζητάμε απλώς 
να παρασχεθεί στον άνθρωπο αυτόν η υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να του 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν είναι ένοχος, ναι να τιμωρηθεί, εάν όμως αποδειχθεί αθώος, 
να αποφασίσει το δικαστήριο επ’ αυτού. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή, δεν υπάρχει καμία 
δικαιολογία να έχει ήδη καταδικαστεί αυτός ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο, πριν 
καν υπάρξει νόμιμη καταδίκη του, δηλαδή να φυλακιστεί στη φυλακή αυτή χωρίς να 
περάσει νομίμως από δικαστήριο και να του αποδοθεί η ενοχή και η ποινή. Μπορείτε 
να φανταστείτε έναν ιερέα να είναι κλεισμένος στην φυλακή ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους κλέφτες, δολοφόνους και άλλους κακοποιούς και εγκληματίες, χωρίς 
να του έχει δοθεί καν η δυνατότητα να περάσει από την επίσημη κρίση και απόφαση 
του δικαστηρίου. Αυτό ζητώ να υποστηρίξει αυτή η Συνέλευση εδώ. Σας ευχαριστώ. 
Αυτά ήθελα μόνον να πω.  
S. POPOV: Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους, γιατί έθεσαν το ζήτημα αυτό. 
Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση επί του θέματος αυτού, νομίζω ότι όλη αυτή η 
συζήτηση θα προβληθεί στο διαδίκτυο. Χαίρομαι που συμφωνήσατε με την πρόταση 
να αναθέσουμε στη νέα Γραμματεία να βρει αυτή τον τρόπο έκφρασης αλληλεγγύης 
και ενδιαφέροντος. Όπως είπε και ο κύριος Alexeev, προ εξαμήνου είχε επισκεφτεί 
την ηγεσία της FYROM και το συζήτησε το θέμα αυτό. Εμείς το παρακολουθούμε το 
θέμα αυτό και, αν μας αναθέτετε να βρούμε τρόπο να ασχοληθούμε, θα το έχουμε υπ’ 
όψιν. Συμφωνούμε λοιπόν. Θα το έχουμε υπ’ όψιν. Σας ευχαριστώ γιατί το θέσατε το 
ζήτημα αυτό.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε εγκρίνει όλα τα ψηφίσματα. Τώρα θα πρέπει να 
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία που ξεκινήσαμε χθες στο ναό αναφορικά με την 
εκλογή των μελών των Οργάνων μας. Βεβαίως, είχαμε ιδιαίτερες συζητήσεις με το 
Μακαριότατο Χριστόφορο, να διεξαχθεί αυτό το μέρος των εργασιών μας στο ναό – 
για κάποιους φάνηκε ασυνήθιστο, έχουν συνηθίσει σε αίθουσα κοσμική – μπορούμε 
και στην Εκκλησία. Ακούσαμε τον Επίσκοπο της Μοζαμβίκης, ο οποίος ανέφερε ότι 
όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στο ναό, και οι ψηφοφορίες γίνονται στο ναό γιατί δεν 
έχει άλλους χώρους.  

Γι’ αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν είμαστε τίποτε γραφειοκράτες, πρέπει να 
χρησιμοποιούμε διάφορους συνδυασμούς και διάφορα ενδεχόμενα. Ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικό για μας αυτή η τελική διαδικασία στην επικράτεια της Τσεχίας να είναι 
παρουσία του Αρχιερέως των αδελφών μας της Τσεχίας, είμαστε Ορθόδοξοι. 
Συμφωνήσαμε λοιπόν μαζί του να διεξαχθεί εκεί αυτή η διαδικασία – το 
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διευκρινίζουμε αυτό διότι υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα του 
να γίνει αυτή η διαδικασία εκεί στο ναό κι όχι εδώ σε αυτή την αίθουσα.  

Το δεύτερο ζήτημα, που είναι και ουσιαστικό. Μεγάλο μέρος συναδέλφων 
έφυγαν, αναχώρησαν ήδη. Πώς θα μπορούσαμε να προβλέψουμε παραδείγματος 
χάριν ότι θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές στην Ελλάδα, ας πούμε, και σήμερα 
έχουμε έκτακτη, πρώτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της Ελλάδος, όπου θα εκλεγεί 
η ηγεσία του Κοινοβουλίου, διότι δεν έχει προσδιοριστεί η Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδος στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Το ίδιο ισχύει και για την 
Πολωνία. Είμαστε βουλευτές, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε διάφορα έκτακτα 
γεγονότα, η πρόβλεψη των οποίων είναι ανέφικτη.  

Ζούμε σε αρκετά θυελλώδη ζωή εκ των πραγμάτων. Εγώ παραδείγματος 
χάριν βρίσκομαι εδώ και έχω διαρκώς τηλεφωνήματα από τη Μόσχα για το ότι πρέπει 
να εγκρίνουμε κάποιους νόμους, και προσπαθώ από το τηλέφωνο να συμμετάσχω. Το 
Σάββατο θα συνεδριάσει η Επιτροπή μου, την Τρίτη θα έχουμε συζήτηση στην 
Ολομέλεια του Νόμου. Αυτή είναι η ζωή των κοινοβουλευτικών, να προβλέψουμε τα 
πάντα είναι ανέφικτο, όπως ξέρετε.  

Γι’ αυτό λοιπόν θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω την απόφαση 
εκείνη, της οποίας την πρώτη εκδοχή της τουλάχιστον, είδαμε χθες. Συμφωνήσαμε 
ότι η Διεθνής Γραμματεία θα έχει μια εκ περιτροπής έντονη εναλλαγή σε διάφορα 
αξιώματα, αυτό είναι μια παράδοσή μας. Από την παλαιότερη σύνθεση, ο κ. 
Χριστοφόρου παραμένει στη Γραμματεία. Αυτός είναι που θα δώσει την σκυτάλη 
στους επόμενους. Ο κ. Νεράντζης ήταν δύο χρόνια πριν σε αυτό το αξίωμα, τώρα 
επανέρχεται σε αυτό το αξίωμα. Από τη Ρωσία υπήρχε ο κ. Semionov τώρα είναι ο κ. 
Jaroslav Nilov. Από την Ουκρανία είχαμε την κα Samoilyk, τώρα είναι η Galina 
Polyanskaya από τη Λευκορωσία. Από το Λίβανο είχαμε τον κ. Ghassan Moukheiber, 
τώρα έχουμε από το Σουδάν τον κ. Makin Iskander. Τώρα έχουμε από τη Σερβία τον 
Aleksander Cotric και τον Andrei Klementiev από τη Λετονία. Αυτή είναι η σύνθεση 
της Γραμματείας. Μια σειρά συναδέλφων αιτήθηκαν να επαναλάβουμε σήμερα και 
να εξηγήσουμε για τη σύνθεση αυτής της Γραμματείας. 

Να αναφέρουμε ότι έχουμε ως βοηθούς, συμβούλους, τον κ. Κώστα Μυγδάλη 
και τον κ. Valery Alexeev. Δεν μπορούμε, όμως, να έχουμε σήμερα απάντηση για τον 
αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, διότι αυτό είναι στη δικαιοδοσία της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας, η σύνθεση της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Το ίδιο ισχύει και για 
τον Ταμία, παραμένει χηρεύουσα αυτή η θέση μέχρι να προσδιορίσει τις θέσεις της η 
Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον η Ελληνική 
Αντιπροσωπεία θα προσδιοριστεί ως προς τη σύνθεσή της. Ενδεχομένως, να έχουμε 
αντιπροσώπους τριών κομμάτων, και στην Ελληνική Αντιπροσωπεία θα δούμε ποιος 
θα είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ποιος Ταμίας. Χθες υποσχέθηκα ότι 
θα θέσουμε αυτό το ζήτημα, γι’ αυτό ανέλαβα την υποχρέωση να εξηγήσω.  

Εχθές προέκυψε ένα ερώτημα όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των 
μελών της Γραμματείας και αυτό είναι ένα επίκαιρο ζήτημα. Έχουμε αυξανόμενο 
αριθμό συμμετεχουσών χωρών, είναι νόμιμο το ερώτημα. Έχουμε, όμως, μια 
Επιτροπή Κανονισμού. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο ενδέχεται να 
φανεί παράδοξο, για μένα τουλάχιστον. Αυτοί που αναφέρουν το ερώτημα για 
αλλαγές στον Κανονισμό μας - κανένας όμως βουλευτής δεν παρακάλεσε να μπει 
στην Επιτροπή Κανονισμού, όλοι θέλουν αλλαγές στον Κανονισμό, κανείς όμως δεν 
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θέλει να μπει στην Επιτροπή Κανονισμού. Ποιος θα ασχοληθεί τότε με τον 
Κανονισμό;  

Συνάδελφοι, εφιστώ την προσοχή σας, απευθύνομαι σε όλους. Δεν μπορεί να 
καταστεί αυτό υπόθεση αυτόματης λειτουργίας, θα πρέπει κάπως να υπάρχουν 
διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των εθνικών αντιπροσωπειών, μεταξύ των εθνικών 
αντιπροσωπειών, γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν οι Επιτροπές, για να επεξεργάζονται 
αυτά τα θέματα. Όλοι θέλουν αλλαγές αλλά κανένας δεν θέλει συγκεκριμένα να 
συμμετάσχει στις εργασίες.  

Τι ερωτήματα υπάρχουν όσον αφορά τη Γραμματεία; Παρακαλώ. Ερωτώ 
λοιπόν τους συναδέλφους: υπάρχουν ερωτήματα; Αξιότιμοι συνάδελφοι, εάν 
υπάρχουν, παρακαλώ ενεργώς λάβετε το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ έχετε το λόγο.  
F. KOKALY: Ευχαριστώ. Θα κάνω την ομιλία μου στην μητρική μου γλώσσα, την 
Αραβική, και θα ζητήσω από τον κ. Quawas να έρθει για να μεταφράσει αυτά που θα 
πω.  

Χθες εγώ αντέδρασα στη συζήτηση που έγινε στην Εκκλησία. Η αντίδρασή 
μου ήταν για το χειρισμό, όπως έγινε, κι όχι για την ουσία ή για τα ονόματα που 
ετέθηκαν. Εάν ήταν τόσο απαραίτητο και τόσο επείγον να ληφθεί αυτή η απόφαση, 
θα ήταν καλύτερα να παραταθεί η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση κι όχι να γίνει ειδική 
ψηφοφορία εκτός του προγράμματος, το οποίο είχαμε εγκρίνει εδώ στην πρώτη 
συνεδρίαση. Εμείς είμαστε από διάφορες κουλτούρες και, παραδείγματος χάριν, στην 
δική μας κουλτούρα απαγορεύεται να γίνουν τέτοιες συζητήσεις και να ληφθούν 
τέτοιες αποφάσεις μέσα στην Εκκλησία.  

Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, ενώ η δεύτερή μου παρατήρηση είναι 
μια πρόταση για να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία στο μέλλον μέσα στη 
Γραμματεία. Προτείνω η Γενική Γραμματεία, αντί να είναι από επτά εκπροσώπους, 
να είναι από οκτώ εκπροσώπους, διότι έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μέσα 
στη Γραμματεία, από την στιγμή που όλο και περισσότερες χώρες γίνονται μέλη της 
Οργανώσεώς μας.  

Και η επόμενη παρατήρηση είναι ότι ελπίζω στο μέλλον, και μια που είμαστε 
παραπάνω από οκτώ άτομα που μιλάμε αραβικά, να υπάρχει και αραβική μετάφραση 
στο μέλλον. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου να λάβουν αυτές τις προτάσεις υπ’ όψιν τους 
και να τις εγκρίνουν. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Ομίλησε ο συνάδελφός μας από την Παλαιστίνη. Δέχομαι αυτή την 
κριτική που ασκήθηκε, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ό,τι έγινε, τις κριτικές 
του παρατηρήσεις, και χθες συμφώνησα μαζί του ότι ήταν τω όντι μια απροσδόκητη 
μορφή διεξαγωγής διεργασιών με ψηφοφορία μέσα στο Ναό. Θα ψηφίζουμε στο εξής 
μέσα στην αίθουσα όπως προτείνετε.  

Η δεύτερη υπόθεση, που αφορά τη διερμηνεία στην αραβική γλώσσα, νομίζω 
ότι ωριμάζει αυτό το ζήτημα, έχει ήδη ωριμάσει θα έλεγα, θα παρακαλέσουμε λοιπόν 
τους Συμβούλους και τη Γραμματεία να σκεφτούν το ενδεχόμενο. Χθες υπολογίσαμε 
ότι έχουμε την Αίγυπτο, θα έχουμε αύριο πάνω από δέκα αντιπροσώπους 
αραβόφωνους συναδέλφους. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπεται 
διερμηνεία στην αραβική γλώσσα, υποστηρίζω το αίτημά σας. Ελάτε να εξετάσουμε 
τη δυνατότητα ανταπόκρισης.  

Η Τρίτη, τώρα, που αφορά τη διεύρυνση της σύνθεσης της Γραμματείας, 
συζητήσαμε με τους συναδέλφους από την Ελλάδα, είπαμε ότι πρέπει να το 
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κλιμακώσουμε, πρέπει να το επεξεργαστούμε όντως. Η Επιτροπή Κανονισμού πρέπει 
να το επεξεργαστεί, αλλά μόνον τον Πρόεδρο της Επιτροπής έχουμε να το 
προτείνουμε, από το Κοινοβούλιο του Καναδά το συνάδελφό μας. Πώς, όμως, μόνος 
του θα δουλέψει; Επιτροπή σημαίνει συλλογική διεργασία, κάποιος να τον βοηθήσει. 
Μόνος του θα ασχοληθεί με τα ζητήματα; Αν τον πλαισιώσουν οι συνάδελφοι, 
φυσικά θα ασχοληθεί. Απαντώντας λοιπόν στην επιθυμία σας, διαβεβαιώνω ότι θα 
ασχοληθούμε με αυτό.  

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την τοποθέτηση αυτών των 
ζητημάτων, για την επισήμανση. Έχουμε ορισμένες παραδόσεις κι έχουμε κάποιες 
διαδικασίες. Κατ’ αρχήν, όλα αυτά τα ζητήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
την Επιτροπή, η Επιτροπή με τη σειρά της προτείνει στη Γραμματεία, η Γραμματεία 
συζητά και κατόπιν τούτου εισάγονται στην Ολομέλεια προς συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Γι’ αυτό 
λοιπόν δέχομαι όλες τις παρατηρήσεις, ζητώ συγγνώμη για αυτή την παρεξήγηση και 
θα είμαστε πάντα φίλοι.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Να μου επιτρέψει ο αγαπητός μου φίλος ο Fuad να πω ότι είναι 
τόσο μεγάλο το κύρος του στη Συνέλευση, είναι τόσο μεγάλη η προσφορά του και 
διαρκώς στηρίζει τη Γραμματεία σε ό,τι του ζητήσουμε, ως εκ τούτου δεν μπορεί 
παρά η Γραμματεία και όλοι και ο Πρόεδρος και όλοι να λάβουν υπ’ όψιν τους με 
πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτά τα οποία προτείνει, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια 
εδώ σε μας. Είμαστε μαζί, ζούμε μαζί, δουλεύουμε μαζί. Όπου τον καλούμε είναι 
πάντα πρώτος, είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο κύρους και τον ευχαριστούμε για τις 
παρατηρήσεις του.  
S. POPOV: Έχουμε μια δημοκρατική οργάνωση, γι’ αυτό είναι ευπρόσδεκτες όλες οι 
κριτικές παρατηρήσεις, ειδάλλως δεν πρόκειται να αναπτυχθούμε. Παρακαλώ.  
V. DULE: Συνάδελφοι, δύο παρεμβάσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη είναι να 
συμφωνήσω με τον προβληματισμό του συναδέλφου από τη Μέση Ανατολή. Μιλάμε 
για τη δημοκρατία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και το προηγούμενο των 
χθεσινών εκλογών είναι πράγματι ένα ζήτημα που δεν τιμά ούτε τη δημοκρατία, ούτε 
εμάς ως κοινοβουλευτικούς. Είναι αλήθεια ότι προερχόμαστε από διαφορετικές 
κοινοβουλευτικές παραδόσεις, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας πώς να εκτιμάμε 
και πώς να διαφυλάττουμε τη δημοκρατία. Φυσικά, είναι προς τιμήν του Προέδρου 
ότι δέχθηκε το χθεσινό συμβάν ως έναν ανάρμοστο τρόπο διεξαγωγής εκλογών, αλλά 
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες 
περιπτώσεις στη δραστηριότητά μας.  

Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή. Μου φαίνεται λίγο 
υποκριτικό το να συζητάμε και να δίνουμε προσοχή στα ζητήματα και τα 
προβλήματα της Μέσης Ανατολής, να δεχόμαστε ότι όντως οι αδελφοί μας εκεί έχουν 
πολλά προβλήματα, περισσότερα από ό,τι οι αδελφοί μας στην Ελλάδα ή στη Ρωσία 
ή ακόμα και στην Αλβανία -έχουμε πολύ περίπλοκες πραγματικότητες σε αυτές τις 
χώρες- και δεν προτείναμε ένα μέλος στη Γραμματεία από εκείνη την περιοχή. Ναι, 
φυσικά ο κ. Kokaly και όλοι οι άλλοι θα συνεργάζονται στενά με τη Γραμματεία, 
αλλά είναι διαφορετικό να έχουμε κάποιον ως μέλος της Γραμματείας και είναι κάτι 
διαφορετικό, απλώς, κάποιος να συνεργάζεται αρμονικά με τη Γραμματεία.  

Πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπ’ όψιν ότι είναι πάντα πιο σοφό να ακούμε 
τους ανθρώπους, οι οποίοι βιώνουν αυτές τις πραγματικότητες, να ακούμε τις φωνές 
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τους, γιατί αυτοί γνωρίζουν τις ισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα στις διαφορετικές 
θρησκευτικές κοινότητες, τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, τις διαφορετικές 
κοινωνίες, και όχι τον τρόπο με τον οποίο εμείς τις αντιλαμβανόμαστε από μακριά. 
Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι πολύ αργά ακόμα και σήμερα να κάνουμε έναν 
συμβιβασμό και να έχουμε ένα μέλος της Γραμματείας από έναν από τους 
εκπροσώπους μας από τη Μέση Ανατολή. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ.  
V. ALEXEEV: Ζητώ συγγνώμη, εδώ ενδεχομένως να υπάρχει μια ελλιπής 
κατανόηση ή, ενδεχομένως, μια απλή παρεξήγηση. Κατ’ αρχήν, για να αυξηθεί ο 
αριθμός των μελών της Γραμματείας, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν είμαι 
κατά αυτής της διαδικασίας, να την ξεκινήσουμε στο εγγύς μέλλον, στο εγγύτερο. 
Αυτή όμως είναι μια διαδικασία που απαιτεί αλλαγή του Καταστατικού μας, δεν 
μπορούμε να βγούμε σήμερα αλλάζοντας το Καταστατικό. Δεκαεννιά χρόνια 
δουλεύουμε για το Καταστατικό μας. Δεν μπορούμε, λοιπόν, στη βάση κάποιων 
διαθέσεων ή κάποιας συγκυρίας να θέσουμε θέμα άμεσης επανεξέτασης του 
Καταστατικού.  

Ορίσαμε επτά μέλη της Γραμματείας από τις αρχές του Κινήματός μας, και 
δεκαεννιά χρόνια τώρα επιτυχώς κάναμε χρήση αυτού του μηχανισμού. Εγώ 
προσωπικά σήμερα δεν βλέπω την αναγκαιότητα αλλαγής της σύνθεσης. Εάν όμως 
βουλευτές θεωρήσουν ότι αυτό είναι απαραίτητο, ελάτε -συμφωνώ με τον κύριο 
Πρόεδρο, είναι ο μοναδικός νόμιμος τρόπος- να θέσουμε αυτό το ζήτημα στην 
Επιτροπή, να τεθεί προς εξέταση μετά από τις συνεργασίες των Αντιπροσωπειών στη 
Γραμματεία και, ενδεχομένως, να πάει στην επόμενη Ολομέλεια. Άλλος δρόμος 
διαδικαστικός δεν προβλέπεται. Κοινοβουλευτικοί είστε, γνωρίζετε πώς γίνονται τα 
πράγματα στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα ήταν, θα έλεγα, πολύ αφελές εκ μέρους 
μας να αντιμετωπίσουμε με τέτοιον τρόπο ένα τόσο θεμελιώδες ζήτημα, των 
διαδικασιών της λειτουργίας μας. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη.  

Η δεύτερη: ποιο είναι το σκεπτικό βάσει του οποίου λειτουργούμε δεκαεννιά 
χρόνια. Δεκαεννιά χρόνια ασχολούμαι μαζί με τον κύριο Μυγδάλη με αυτά τα 
ζητήματα, κάθε φορά. Ο Zorkaltsev ήταν παλαιότερα, ο Popov, ο Γενικός 
Γραμματέας ήταν παλιά ο κ. Παπαθεμελής. Με αυτούς τους συναδέλφους σας θέταμε 
όλα τα ζητήματα με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένη διαδικασία. Αν δεν σας 
αρέσει, φυσικά μπορείτε να το αλλάξετε, αλλά πρέπει με τη συγκεκριμένη διαδικασία 
να το αλλάξετε.  

Όσον αφορά το Ναό, ειλικρινά εκπλήσσομαι, πώς εμείς οι Ορθόδοξοι 
φοβόμαστε εκδηλώσεις σε έναν Ναό. Με το Μητροπολίτη Μοζαμβίκης έχουμε την 
εμπειρία που συμμετείχαμε σε συνέλευση διαθρησκευτικού συμβουλίου του συνόλου 
της χώρας της Μοζαμβίκης εντός του Ναού και είχαμε έντονη συζήτηση με 
συμμετοχή εξωτικών, θα έλεγα, θρησκειών, με την παραδοσιακή αμφίεσή τους από 
Ινδίες και λοιπά, και ψηφοφορίες. Το κίνημα του Οικουμενισμού, στο οποίο 
συμμετέχουμε, έχει εκατονταετή πορεία. Έχουμε εκπρόσωπο του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου των Εκκλησιών και είναι μια συνήθης πρακτική σε αυτό το θεσμό, όταν 
συγκαλούνται σε διασκέψεις αντιπρόσωποι, να διοργανώνονται επισκέψεις σε ναούς 
και συνελεύσεις σε συλλογικές διαδικασίες.  

Είμαστε Ορθόδοξοι, γνωρίζετε ότι εντός της Εκκλησίας ως θεσμού έχουμε 
τέτοιες διαδικασίες. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν σε ναούς και αυτό είναι το 
Σύνταγμα των Ορθοδόξων, όλες οι εκλογές Πατριαρχών γίνονται σε ναούς, 
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ψηφίζουν. Συνεπώς, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ιεροσυλία να τεθεί θέμα 
ψηφοφορίας μέσα στο ναό, είναι δισχιλιετής πρακτική, όπου διεξάγονται συζητήσεις, 
και έντονες συζητήσεις. Γνωρίζουμε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος 
χειροδίκησε με αντιπάλους του εντός του ναού στα πλαίσια θεολογικών συζητήσεων.  

Όσον αφορά τις αρχές βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η Γραμματεία και η 
σύνθεσή της, μιλάμε για την εκ περιτροπής εναλλαγή. Δημοκρατία, λοιπόν. Από τα 
επτά, έξι μέλη της Γραμματείας άλλαξαν. Οπωσδήποτε, αξιότιμοι φίλοι, δεχόμαστε 
την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας των περιοχών. Οι σημαντικότερες περιοχές του 
Ορθοδόξου Κόσμου μας, όπου διαβιούν πληθυσμοί ορθοδόξων ανθρώπων, αδελφών 
μας με αυτοκέφαλες εκκλησίες, οπωσδήποτε πρέπει να εκπροσωπούνται στη 
Γραμματεία, και το κάναμε. Κοιτάξτε:  

Βαλκάνια, πολύ ευαίσθητη περιοχή, έχουμε τέσσερις αυτοκέφαλες εκκλησίες. 
Κι εμείς από κοινού συμφωνήσαμε ότι εδώ πρέπει να έχουμε από τα Βαλκάνια, από 
τη Σερβία. Η Σερβία είναι φυσικά στην καρδιά των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη 
ορθόδοξη κοινότητα είναι η Σερβική.  
- Στη συνέχεια είναι ο Νότος της Ευρώπης, Βαλτική, Σκανδιναβία, τρεις αυτοκέφαλες 
εκκλησίες. Έχουμε λοιπόν τη Λετονία, και σε καλό επίπεδο, αντιπρόεδρος της 
Βουλής, σε υψηλότατο επίπεδο. Είναι άσχημο ότι θα έχουμε εκπροσώπηση σε αυτό 
το επίπεδο της Βουλής αυτής της χώρας;  
- Το κέντρο της Ευρώπης, μας ενδιαφέρει; Φυσικά μάς ενδιαφέρει. Γεωγραφικά, 
γεωπολιτικά. Η Λευκορωσία βρίσκεται, επίσης, στο κέντρο της Ευρώπης, και 
γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης.  
- Η Αφρική και η Εγγύς Ανατολή. Δύο άνθρωποι εκπροσωπούν την Αφρική και την 
Εγγύς, τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος τι είναι; Δεν είναι Μέση Ανατολή η Κύπρος; 
Είναι ακριβώς Μέση Ανατολή η Κύπρος, είναι στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. 
Έχουμε, επίσης, εκπροσώπηση της Αφρικής. Έχουμε εκπροσώπηση και της Αφρικής 
και της Κύπρου, της Εγγύς Ανατολής.  

Φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
εκπροσώπηση των χωρών της Υπερκαυκασίας. Ο Καύκασος δεν είναι ευαίσθητη 
περιοχή, όπου έχουμε δύο αυτοκέφαλες εκκλησίες; Υπήρχε στην παλαιότερη 
σύνθεση.  

Δυστυχώς, δεν έχουμε την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο 
Αμερική. Όλα αυτά είναι μπροστά. Επίκεινται. Μόλις αρχίζουμε να έχουμε ενεργό 
διάλογο και θεωρούμε ότι, οπωσδήποτε, βουλευτές από αυτά τα κοινοβούλια θα 
πρέπει να εκπροσωπηθούν στη Γραμματεία.  

Υπάρχει άλλη μια πολύ λεπτή πλευρά την οποία θα ήθελα να θέσω, διότι δεν 
πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία σε αυτή την αίθουσα για το τι γίνεται. 
Υπάρχει η αρχή της οικονομικής υπευθυνότητας, δηλαδή ποιος πληρώνει. Αυτός που 
πληρώνει δεν πρέπει να έχει λιγότερα δικαιώματα από αυτόν που δεν πληρώνει. Όλοι 
οι Διεθνείς Οργανισμοί τηρούν αυτή την αρχή. Ρητώς ή αρρήτως τηρούν αυτή την 
αρχή. Υπάρχουν άνθρωποι, τα κοινοβούλια των οποίων συνεισφέρουν με τον τρόπο 
τους. Θα θέλαμε όλα τα κοινοβούλια να συμμετέχουν πλήρως, να πληρώνουν 
συνδρομές, δυστυχώς όμως επί του παρόντος εκκινούμε από την πραγματικότητα που 
έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτός που πληρώνει, τουλάχιστον θα πρέπει να έχει στο 
ηγετικό όργανο δικαίωμα ψήφου. Δεν το έθεσα ως πρώτη αρχή, δεν είναι πρώτο στην 



129 
 

ιεραρχία των κριτηρίων μας, αλλά το να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν, επίσης δεν είναι 
σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Μια συμπλήρωση θα ήθελα να κάνω στην τόσο τεκμηριωμένη 
ομιλία του αγαπητού Βαλέριου. Ότι επίσης μια άλλη κατηγορία, η οποία υπήρχε, 
ήταν ότι δεν μπορούμε να παραλείψουμε από τη Γραμματεία τους Προχαλκηδονίους.  

Προσέξτε τώρα να δείτε: ο Iskander συμπλήρωνε αυτά τα χαρακτηριστικά –τι 
δηλαδή; Είναι από Προχαλκηδόνια Εκκλησία, είναι Αφρικανός, είναι από αφρικανικό 
κοινοβούλιο και κατάγεται από την Αίγυπτο, είναι Αιγύπτιος. Είναι αυτός ο οποίος 
μαζί με τον Kokaly έστησαν τη συνάντηση με τους βουλευτές της Αιγύπτου, έχει 
σπίτι στο Κάιρο, αυτός θα βοηθήσει τώρα στο να γίνει ημερίδα εκεί, ώστε με τις νέες 
εκλογές να έχουν μια σοβαρή εκπροσώπηση οι Χριστιανοί βουλευτές.  

Προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα καλύψουμε, και ένα πολύ σημαντικό –σας 
παρακαλώ πολύ λάβετέ το υπόψη σας- για πρώτη φορά υπήρχε ερώτηση ποιος 
καλύπτει έξοδα. Όλοι αυτοί που μπήκαν Πρόεδροι Επιτροπών ή εν πάση περιπτώσει 
Γραμματεία, όλοι, ή τα κοινοβούλιά τους, ή οι ίδιοι, δεσμεύονται ότι θα καλύπτουν 
τα έξοδα.  

Προσέξτε τώρα. Η Επιτροπή με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Θα γίνονται 
δύο συνεδριάσεις, μια στην Ευρώπη μια στην Αφρική, δεν είναι μικρά έξοδα. 
Απαιτούν δαπάνες σοβαρές. Πρέπει να αποφασίσετε εσείς κύριοι βουλευτές είτε εξ 
ιδίων είτε τα κοινοβούλιά σας ή οι χορηγοί σας ή δεν ξέρω ποιος άλλος να καλύπτετε 
αυτό το κομμάτι. Και σε αυτόν τον τομέα νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η 
πρόταση. Υπήρχε την προηγούμενη φορά βουλευτής από το Λίβανο, τώρα υπάρχει 
βουλευτής από την Αφρική ο οποίος είναι Αιγύπτιος. Τι να κάνουμε; Όσο μπορούμε 
και με όποιον τρόπο μπορούμε συμβιβάζουμε τα πράγματα.  

Η Γραμματεία. Να πούμε τη Γραμματεία ζητάει ο Άγγελος: ο Γραμματέας 
είναι ο κ. Νεράντζης, και είναι και ο κ. Χριστοφόρου, είναι ο Nilov από τη Ρωσική 
Ομοσπονδία, είναι η κυρία Polyanskaya από τη Λευκορωσία, ο κ. Iskander από το 
Σουδάν, ο κ. Cotric από τη Σερβία και ο κ. Klementiev από τη Λετονία. Αυτή είναι η 
Γραμματεία.  
S. POPOV: Εχθές είχαμε ψηφίσει. Σήμερα, όμως, κατόπιν παρακλήσεως του 
συναδέλφου - του το υποσχέθηκα, δεν είχε αντιρρήσεις επί της αρχής και επί της 
συνθέσεως, είχε αντιρρήσεις όσον αφορά τη διαδικασία - κατόπιν του δικού του 
αιτήματος επιστρέψαμε στο θέμα αυτό, για να δώσουμε διευκρινίσεις. Τώρα, όσον 
αφορά τη σύνθεση, νομίζω έχει λήξει το θέμα, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Δεν 
ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση όσον αφορά τη σύνθεση της 
Γραμματείας τώρα. Νομίζω όλες οι απόψεις έχουν ακουστεί, τις έχουμε συζητήσει.  

Εχθές είχαμε εγκρίνει τη σύνθεση αυτή. Τι δεν είχαμε εγκρίνει εχθές; Δεν 
εγκρίναμε εχθές, δεν ψηφίσαμε για τους Προέδρους των Επιτροπών. Αναφέραμε τα 
ονόματά τους, ούτως ώστε όλοι να το λάβουν υπ’ όψιν και να σκεφτούν επίσης οι 
Εθνικές Αντιπροσωπείες αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη μια ή στην άλλη 
Επιτροπή, γιατί μερικοί συνάδελφοι είχανε εγγραφεί για δυο και τρεις και τέσσερις 
επιτροπές. Τους παρακαλέσαμε να το ξανακοιτάξουν το θέμα αυτό, σε τέσσερις 
επιτροπές είναι δύσκολο να συμμετέχει ένας άνθρωπος. Θα θεωρούσα ότι το επαρκές 
θα ήταν να συμμετέχουν σε δύο επιτροπές, το μέγιστο σε τρεις. Η εμπειρία μας λέει 
ότι είναι δύσκολο να ταξιδεύουν και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες των 
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επιτροπών, αυτό είναι πολυδάπανο. Για να έχουμε πιο αποτελεσματικό έργο, θα 
προτείναμε να μειωθεί ο αριθμός των επιτροπών.  

Θα το επαναλάβω, λοιπόν, να επαναλάβω την πρόταση για τους Προέδρους 
των Επιτροπών, μήπως κάποιοι δεν είχανε προσέξει χθες την πρόταση που είχαμε 
κάνει:  
- Για την Επιτροπή Οικονομικών, πρόταση να είναι επικεφαλής ο κύριος Jaroslav 
Nilov από τη Ρωσία. Κατά παράδοση έχουμε τρία μέλη σε αυτή την Επιτροπή. 
Προτείνουμε τώρα τον κ. Γεώργιο Βαρνάβα από την Κύπρο και να μείνει μια κενή 
θέση για την Ελλάδα. Αυτή θα είναι οπωσδήποτε και η θέση του Ταμία, μιας και από 
την Ελληνική Αντιπροσωπεία πάντα προτείνεται κάποιος για Ταμίας, και ο Ταμίας 
συμμετέχει πάντα στην Επιτροπή Οικονομικών ζητημάτων.  

Μπορώ, επίσης, να σας διευκρινίσω γιατί το κάνουμε αυτό. Είναι αυτοί οι τρεις 
χρηματοδότες, οι βασικοί χρηματοδότες της Οργάνωσής μας, και θα πρέπει να 
παρακολουθούν πώς υλοποιείται ο Προϋπολογισμός. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε, 
επίσης, να συμμετάσχει σε αυτή την Επιτροπή; 
- Τώρα, πάμε στην Επιτροπή Κανονισμού. Προτείνουμε να είναι επικεφαλής ο κ. 
Κώστας Μενεγάκης από τον Καναδά και να συμμετάσχουν σε αυτή την Επιτροπή ο 
κ. Abdullah Zoureikat από την Ιορδανία και ο κ. Todor Dimitrov από τη Βουλγαρία.  
- Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: προτείνουμε να είναι Πρόεδρος ο κ. 
Άγγελος Βότσης και να συμμετάσχουν σε αυτή την Επιτροπή ο κ. Vangjel Dule από 
την Αλβανία, ο κ. Rodic από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο κ. Miron Ignat από τη 
Ρουμανία και ο κ. Aleksic από το Μαυροβούνιο, ο κ. Atef Majdalani από το Λίβανο 
και ο κ. Fuad Kokaly από την Παλαιστίνη.  
- Η Επιτροπή Πολιτισμού: για τη θέση του Προέδρου Eugeniusz Czykwin και μέλη 
Boldyrev, Cotric, Valeri Korb από την Εσθονία και Κώστας Μενεγάκης από τον 
Καναδά -θα είναι σε δύο Επιτροπές.  
- Η Επιτροπή Διεθνούς Πολιτικής: προτείνουμε να είναι επικεφαλής ο κ. Dimtry 
Sablin από τη Ρωσία και για μέλη της ο κ. Vangjel Dule από την Αλβανία, ο κ. John 
Pandazopoulos από την Αυστραλία, ο κ.  Emilo Labudovic από το Μαυροβούνιο, ο κ. 
Vladimir Velman από την Εσθονία, ο κ. Sergejs Misrkis από τη Λετονία και κ. 
Goguadze από τη Γεωργία.  
- Επιτροπή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Αυτό που έχει σημασία είναι να 
αποφασίσουμε για τη θέση του Προέδρου. Το πιο σημαντικό είναι να συμφωνήσετε 
με το ρόλο, να ασχοληθείτε με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να ενταχθείτε σε 
αυτή την πολιτική. Ο κ. Aleksander Cotric από τη Σερβία και ο κ. Klementiev από τη 
Λετονία.  
- Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας: επικεφαλής 
η κυρία Mizulina θα συνεχίσει το έργο της και υπάρχει μόνο ένα μέλος που εκδήλωσε 
το ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε αυτή την Επιτροπή: η κυρία Nadezhda Petoukhova 
από το Καζακστάν.  
Τα προβλήματα της οικογένειας και της μητρότητας: εδώ από αυτό το βήμα έγινε 
λόγος για την αξία της μητρότητας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένας άντρας που 
θα ήθελε να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, μόνον γυναίκες. Είναι ένα παράδοξο εδώ 
πέρα, είναι παράδοξη η κατάσταση. Καλούμε τους άνδρες να συμμετάσχουν στην 
Επιτροπή Μητρότητας. Από τη Μολδαβία υπάρχει ενδιαφέρον, από το συνάδελφο 
Ion Ceban της Μολδαβίας, ας τον προσθέσουμε σε αυτή την Επιτροπή.  
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- Επιτροπή Παιδείας: επικεφαλής ο κ. Ignat Miron, που μίλησε σήμερα, και ως μέλη 
της ο κ. Redha Haddad από την Ιορδανία, ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου από την 
Κύπρο, ο κ. Ion Ceban από την Μολδαβία (ο οποίος θα είναι σε δύο επιτροπές), και 
μένει μια κενή θέση για τη Λευκορωσία.  
- Και τρεις ad hoc Επιτροπές για θέματα συνεργασίας: 
1. Μια Επιτροπή Συνεργασίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο: Αξιότιμοι 
συνάδελφοι, προτείνουμε να μείνει κενή η θέση του Προέδρου για ένα μέλος της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας για μια σειρά λόγους, μιας και η Ελλάδα είχε ασχοληθεί 
με το θέμα αυτό ενεργά. Και ως μέλη της ο κύριος Τζον Πανταζόπουλος από την 
Αυστραλία, ο κ. Jurij Boldyrev από την Ουκρανία, ο κ. Joseph Iskander από το 
Σουδάν, ο κ. Κατσιαντώνης από τις ΗΠΑ και ο κ. Theodore Ssekikubo από την 
Ουγκάντα.  
2. Η Επιτροπή Συνεργασίας με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας: προτείνουμε να είναι Πρόεδρος ο κ. 
Alexandr Miliutin από το Καζακστάν, μιας και υπάρχει μια λογική εδώ, και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται. Και ως μέλη της ο 
κ. Γεώργιος Βαρνάβα από την Κύπρο, ο κ. Mirskis από τη Λετονία, ο κ. Ion Ceban 
από τη Μολδαβία και ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου από την Κύπρο, και μένει μια 
ανοιχτή θέση για την Ελλάδα.  
3. Και η Επιτροπή Συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης 
Ρωσίας – Λευκορωσίας: προτείνουμε να είναι επικεφαλής η κυρία Katerina 
Samoilyk από την Ουκρανία και ως μέλη ο κ. Velman από την Εσθονία και ο κ. 
Shchegelsky από το Καζακστάν.  

Αυτή είναι η πρόταση αναφορικά με τους Προέδρους και τα Μέλη των 
Επιτροπών. Δεν ξέρω αν έχετε λάβει όλοι τους σχετικούς καταλόγους, έχετε λάβει 
όλοι τους σχετικούς καταλόγους με τα ονόματα; Συζητάμε, λοιπόν, τώρα την 
πρόταση. Συνάδελφοι, αναφορικά με τους Προέδρους και τη σύνθεση των 
Επιτροπών, υπάρχουν παρατηρήσεις; Μήπως ξεχάσαμε κάποιον; Μήπως υπάρχουν 
κάποιες άλλες επιθυμίες από κάποιους; Θα ήθελα να πω ότι το έργο των Προέδρων 
των Επιτροπών είναι πολύ σημαντικό.  

Η Λίλη έχει φέρει τώρα τους καταλόγους, θα τους μοιράσουμε. Και όσο η 
Λίλη θα μοιράζει τους καταλόγους, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Θα ήθελα να 
υπάρξει κατανόηση επί του εξής ζητήματος: θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή στις 
Επιτροπές, στις θέσεις των Προέδρων των Επιτροπών, κι εκεί οι συνάδελφοι να 
δείξουν τις ικανότητές τους και μετά θα μπορούσαν να γίνουν και μέλη της 
Γραμματείας, αφού αποδείξουν τις ικανότητές τους. Αυτό είναι μια συνήθης 
κοινοβουλευτική πρακτική. Θα πρέπει κάποιος να αποκομίσει την απαραίτητη 
εμπειρία από το έργο του στην Επιτροπή, ούτως ώστε να έχει και την καλύτερη 
απόδοση. Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο μέχρι να πάρουν όλοι την πρόταση για τις 
Επιτροπές.  

Έχετε πάρει όλοι το κείμενο; Έχετε πάρει όλοι τον κατάλογο;  
Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε όλοι την πρόταση. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις;  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Προτείνω να μετακινήσουμε τον κύριο Χριστοφόρου από την 
προτελευταία Επιτροπή, που είναι η Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, η 
Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, όπου έχουμε δύο Κύπριους -
νομίζω είναι πλεονασμός- και να τον βάλουμε στη Συντονιστική Επιτροπή Ρωσίας–
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Λευκορωσίας ή τον κύριο Βαρνάβα ή τον κύριο Χριστοφόρου, δεν θέλουμε να 
έχουμε δύο εκπροσώπους.  
S. POPOV: Είναι δική σας υπόθεση, η Κυπριακή Αντιπροσωπεία θα πρέπει να 
αποφασίσει ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει, εσείς θα αποφασίσετε και μας 
ενημερώνετε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Και ζητούμε, επίσης, να συμμετέχει κι ένας από την Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Συνεργασίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, σαν 
μέλος. Είναι πέντε μαζί με τον Πρόεδρο. Είναι σύνολο έξι το maximum; Εντάξει 
κανένα πρόβλημα.  
S. POPOV: Τον κύριο Χριστοφόρου, λοιπόν, να πάρουμε από τη μία και να τον 
βάλουμε στην άλλη. Διευκρινίστε.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Ο κ. Βαρνάβα να πάει στην Ένωση Ρωσίας – Λευκορωσίας από την 
Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα. Έτσι; Ωραία.  
S. POPOV: Καλώς. Άλλες παρατηρήσεις, επιθυμίες αγαπητοί συνάδελφοι; Εσείς 
είστε που θα εργαστείτε σε αυτές τις Επιτροπές, εσείς πρέπει να αποφασίσετε. 
Βεβαίως, η Γραμματεία θα σας βοηθά σε οτιδήποτε, αλλά είναι το δικό σας έργο που 
θα πρέπει να αναπτυχθεί στις Επιτροπές. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, επιθυμίες;  

Ήρθαν δύο συνάδελφοι, Λίλη δώσε και σε αυτούς το κείμενο. Να μην μας 
λέει μετά κάποιος ότι δεν πήρε το κείμενο. Έδωσες σε όλους Λίλη το κείμενο; 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, για τελευταία φορά σας ερωτώ. Υπάρχουν 
παρατηρήσεις, επιθυμίες αναφορικά με την κατανομή των κοινοβουλευτικών στις 
Επιτροπές; Τότε προτείνω να ψηφίσουμε εν τω συνόλω την πρόταση αυτή. Υπάρχει 
κάποια αντίρρηση; Να ψηφίσουμε εν τω συνόλω και για τους Προέδρους και για τα 
Μέλη των Επιτροπών, εν τω συνόλω να ψηφίσουμε την πρόταση. Υπάρχουν 
αντιρρήσεις; Όχι. Θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση εν τω συνόλω για τη συγκρότηση 
των Επιτροπών. Ποιος είναι υπέρ; Αξιότιμοι συνάδελφοι ευχαριστώ. Ποιος ψηφίζει 
κατά; Όχι. Ποιος ψηφίζει λευκό; Ένας ψηφίζει λευκό, έχουμε δημοκρατία, δεν 
υπάρχει καμία αντίρρηση επ’ αυτού, αλλοίμονο.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, τώρα περνάμε στο τελευταίο ζήτημα της ημερήσιας 
διάταξης, το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε στο τέλος. Ξεκινήσαμε την συζήτηση 
εχθές αλλά αφορά στη στρατηγική και στις προοπτικές της δραστηριότητάς μας. 
Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα, και ο συνάδελφος από την Παλαιστίνη και 
ο συνάδελφος από την Αλβανία και η κυρία Mizulina αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. 
Έχετε λάβει, βεβαίως, κάποιες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης 
για την έκδοση ενός τόμου. Θα πρέπει να πούμε δυο λόγια για το βιβλίο αυτό, για την 
πρόταση έκδοσης του βιβλίου. Μπορείς να πεις.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Να πω μάλιστα ότι είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε ευχάριστα. 
Έχει φύγει ο Czykwin, ε; Έχει φύγει ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα Ορθοδόξων της 
Πολωνίας, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες φωτογράφοι. Έχουν ενώσει όλους τους 
ερασιτέχνες φωτογράφους όλου του κόσμου και κάνουν διαγωνισμούς φωτογραφίας 
μεταξύ τους από διάφορα events, από διάφορες εκδηλώσεις που έχουν σαν θέμα την 
Ορθοδοξία.  

Τώρα, σας μιλάω για κάτι πολύ φευγάτο, για κάτι δηλαδή φωτογραφίες 
τελείως τρελές, καλλιτεχνικές, προωθημένες, εξαίρετες, πανέμορφες. Βγάλανε 
μάλιστα ένα λεύκωμα, που αφορούσε κάποιες βραβευμένες φωτογραφίες και μας το 
έφερε ο Czykwin και το είδαμε. Κάναμε τη σκέψη να προκηρύξουμε έναν 
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διαγωνισμό ερασιτεχνών φωτογράφων όλου του κόσμου με θέμα το Πάσχα το 
ερχόμενο, που θα γιορτάζουμε τα είκοσι χρόνια μας. Αυτοί έχουν και τον τρόπο. Και 
θα κάνουμε μια επιτροπή να αξιολογήσει αυτές τις φωτογραφίες, να βραβεύσουμε 
τους φωτογράφους για κάποιες από αυτές με κάποιο μικρό βραβείο πεντακοσίων-
χιλίων ευρώ, και να εκδώσουμε ένα λεύκωμα επ’ ευκαιρία αυτού του γεγονότος. Και 
θα το εκδώσουμε στην Πολωνία, διότι έχουν και τυπογραφεία, είναι πάρα πολύ 
δυναμικές οι κοινότητες εκεί, κι όταν είχαμε πάει, είχαμε μείνει έκπληκτοι από τον 
δυναμισμό τους. Αυτή, λοιπόν, είναι η ιδέα.  

Ήδη, αν θα δείτε μέσα στο φάκελό σας, οι άνθρωποι μας στείλανε 
προδιαγραφές στα αγγλικά, δυο μέρες πριν φύγουμε για τη Συνέλευση, πώς θα γίνει η 
διακήρυξη, και σας τις βάλαμε μέσα στο φάκελο στα αγγλικά, δεν προλάβαμε να τις 
μεταφράσουμε.  

Το δεύτερο το οποίον θα κάνουμε είναι: θα βγάλουμε ένα θέμα, θα 
συνεργαστούμε με τις Θεολογικές Σχολές όλου του κόσμου και με την Εταιρία 
Πολιτικών Επιστημών όλου του κόσμου, γιατί αυτοί είναι συσσωματώσεις, έχουνε 
σωματεία αυτοί, και θα βγάλουμε ένα κείμενο, θα προτείνουμε για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εργασία που θα αφορά στο θέμα Θρησκεία, Ορθοδοξία 
και Πολιτική, θα δούμε πώς, θα κάνουμε κάποια πρόταση, θα φέρουμε στη 
Γραμματεία, ώστε να γραφτεί μια μεταπτυχιακή εργασία. Θα τους δώσουμε υλικό 
εμείς από το δικό μας υλικό που έχουμε συγκεντρωμένο από πρακτικά, από 
Συνελεύσεις, από όλα ό,τι έχουμε, ώστε η εργασία να έχει σχέση και με την 20ετή 
δραστηριότητα της Διακοινοβουλευτικής, έτσι; Ωραία; Λοιπόν, από αυτές θα 
βραβεύσουμε πάλι καμιά δεκαριά, θα τις αναρτήσουμε στο διαδίκτυο τις 
περισσότερες και θα τις εκδώσουμε.  

Ξέρετε τι θα πει τώρα για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, αφού κάνουμε μια 
Επιτροπή βέβαια αξιολόγησης, τι σημαίνει για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή να εκδοθεί 
η εργασία του και να γυρίσει όλον τον κόσμο; Καταλαβαίνετε, το κίνητρο είναι πολύ 
δελεαστικό. Έτσι μπαίνουμε μέσα σε αυτό τον κόσμο και βάζουμε κάποιον κόσμο να 
ασχοληθεί με μας και να δει τη δραστηριότητά μας και να την αξιολογήσει σε ένα 
ερευνητικό πια επίπεδο, ερευνητική εργασία θα είναι αυτή, δεν θα είναι μια έκθεση 
ιδεών. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.  
S. POPOV: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Υπάρχει 
μία, ίσως, επισήμανση. Χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν μπορούμε αυτά να τα 
υλοποιήσουμε. Για ποιον λόγο το λέω αυτό; Διότι για παράδειγμα ο διαγωνισμός 
φωτογραφίας ειπώθηκε εδώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία το 
φθινόπωρο, μέχρι το Πάσχα να ολοκληρωθεί. Κάποιοι θα συγκεντρώσουν αυτές τις 
φωτογραφίες, θα πρέπει να αξιολογηθούν, και να εκδώσουμε ένα βιβλίο, ένα τόμο. 
Αυτό, όμως, σημαίνει ότι σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρξει μια οργανωτική 
επιτροπή ή κάτι ανάλογο, δηλαδή κάποιος σε κάθε χώρα θα πρέπει να ασχοληθεί με 
αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, για παράδειγμα στη Βουλγαρία αν ο Volen δεν 
συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την πρωτοβουλία δεν θα γίνει τίποτε. 
Ορθώς το λέω αυτό.  

Τώρα, το δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι θα θέλαμε να 
αξιοποιήσουμε το δυναμικό των νέων επιστημόνων, των νέων ερευνητών, να τους 
δώσουμε να καταπιαστούν με τα έγγραφα, με τα κείμενά μας, με τα πρακτικά μας, 
αλλά μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό. Νέοι ερευνητές, για παράδειγμα 
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στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Λευκορωσία, στη Βουλγαρία, στη 
Ρωσία, θα επιχειρήσουν να γράψουν ένα δοκίμιο, μια εργασία που θα συνδέεται με το 
έργο μας. Το ίδιο για παράδειγμα ισχύει και για τη Σερβία και για το Μαυροβούνιο. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις σχολές, με τους καθηγητές, με 
τα τμήματα, να έρθουμε σε επαφή με υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Δεν πρόκειται περί διατριβής εδώ πέρα, ίσως θα πρέπει να υπάρξει γενικά 
ένα ερευνητικό έργο, ένα άρθρο ίσως θα μπορούσαν να μας προτείνουν, όχι ίσως μια 
διατριβή, αλλά θα μπορούσε να γράψει κάποιος –μια διατριβή είναι κάτι ίσως πιο 
δύσκολο- ίσως ένα άρθρο, ένα επιστημονικό άρθρο. Αλλά, αν υπάρξει ανταπόκριση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, αυτό θα ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος.  

Ωστόσο, όμως, χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε 
τίποτε επί αυτού. Όσον αφορά τώρα και την Παλαιστινιακή Αρχή, ίσως κι εκεί θα 
μπορούσε κάτι να γίνει, σε κάθε χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να 
ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα. Επιθυμούμε η επέτειος αυτή να μην εορταστεί μόνο 
με μια τυπική εκδήλωση και με κάποια σηματάκια, που θα εκδώσουμε, αλλά να 
υπάρχει μια σοβαρή δουλειά, μια σοβαρή συμβολή σε αυτή την υπόθεση.  

Επίσης, σας παρακαλούμε, και έγινε περί αυτού εχθές λόγος από το νέο 
Γενικό Γραμματέα, περιμένουμε την υποβολή προτάσεων εκ μέρους σας για το τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων. Αυτό 
που είπε ο αγαπητός σύμβουλός μας ο κύριος Μυγδάλης είναι πολύ σημαντικό και 
είναι ένα παράδειγμα μιας καινοτόμου προσέγγισης, μιας πρωτότυπης προσέγγισης 
σε αυτό το ζήτημα της επετείου. Γι’ αυτό λοιπόν, αν κάποιος σήμερα ή μετά από 
κάποιο διάστημα έχει κάποια πρόταση να υποβάλει, παρακαλώ διαμέσου του 
διαδικτύου, εγκαίρως, να ενημερώσει τη Γραμματεία για να ασχοληθούμε με αυτές 
τις προτάσεις. 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα προτού ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας να 
σχολιάσω, να πω δυο πράγματα. Πρώτα από όλα να ευχαριστήσω όλα τα πρώην μέλη 
της Γραμματείας, όλους τους πρώην επικεφαλής των Επιτροπών, οι οποίοι δεν είναι 
πλέον κοινοβουλευτικοί και δεν συμμετέχουν πλέον στις Εθνικές Αντιπροσωπείες. 
Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην κοινοβουλευτική ζωή, θα έχουμε πολύ σύντομα 
μια νέα σύνθεση της Αρμενικής Αντιπροσωπείας και το ίδιο ισχύει και για άλλες 
Αντιπροσωπείες. Είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή του κοινοβουλευτικού. Θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς τους συναδέλφους, 
να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι στο μέτρο των 
δυνάμεών τους συμμετείχαν σε εκδηλώσεις, σε δραστηριότητες. 

Να ευχαριστήσουμε τους πρώην Προέδρους των Επιτροπών, και να 
απευθυνθώ στους νέους επικεφαλής με την παράκληση να σκεφτούν ποιο θα 
μπορούσε να είναι το σχέδιο δράσης των Επιτροπών. Θα ήταν πολύ σημαντικό να 
έχουμε την άποψή σας για το πώς θα μπορούσαν να εργαστούν οι Επιτροπές σας, πώς 
αντιλαμβάνεστε το έργο των επιτροπών σας. Θα θέλαμε να το ξέρουμε αυτό, ούτως 
ώστε η Γραμματεία να σας βοηθήσει και να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη δράση 
σας.  

Επίσης, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον πρώην Γενικό 
Γραμματέα, προς τον κύριο Μιχαήλ Παντούλα, ο οποίος είναι παρών, ας 
χειροκροτήσουμε προς τιμήν του πρώην Γενικού Γραμματέα, να τον ευχαριστήσουμε 
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για το έργο του.  Να ευχαριστήσουμε τον Ταμία μας, τον πρώην Ταμία μας, ο οποίος, 
επίσης, εργάστηκε εξαιρετικά γόνιμα.  

Με αυτό να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της Γενικής μας Συνέλευσης. Και, 
επίσης, έχω μια πρόταση. Να συμφωνήσουμε και να εξουσιοδοτήσουμε τη 
Γραμματεία στο επόμενο έτος, όταν θα έχουμε την 20ή Γενική Συνέλευση, από ό,τι 
κατάλαβα θα γίνει στην Ελλάδα η 20ή Γενική Συνέλευση –Κώστα έτσι;- να 
προσκαλέσουμε αυτούς τους συναδέλφους να είναι μαζί μας, να είναι επίτιμοι 
προσκεκλημένοι, να συμμετάσχουν κατά αυτό τον τρόπο ως επίτιμοι προσκεκλημένοι 
στις εργασίες της 20ής Γενικής Συνέλευσης. Νομίζω ότι θα βρούμε τον τρόπο να 
καλύψουμε την οικονομική δαπάνη, ούτως ώστε να είναι μαζί μας αυτοί οι 
συνάδελφοι σε αυτή την επετειακή 20ή Συνέλευση. Συμφωνείτε συνάδελφοι;  

Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, υπάρχει πρόταση;  
Αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου τώρα να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. 
Έχουμε ακούσει όλες τις παρατηρήσεις προς εμάς, τις λαμβάνουμε όλες αυτές τις 
παρατηρήσεις υπ’ όψιν, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το έργο μας. 
Οπωσδήποτε υπάρχουν σφάλματα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά επιδιώκουμε πάντα να 
εργαζόμαστε σε συνθήκες διαφάνειας, σαφήνειας.  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ: Ζητάω συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, 
απλώς αναφορικά με το εορταστικό έτος που ετοιμάζετε. Θα ήθελα μια πρόταση, 
ταπεινή πρόταση, από την πλευρά μου. Για να μπορέσουμε να δείξουμε την 
παγκοσμιότητα και την πολυπολιτισμικότητα της Ορθοδοξίας, και ενώ θα γίνει στην 
Ελλάδα αυτό το εορταστικό έτος, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε όλοι μας, όσοι 
αγαπάμε αυτή τη μεγάλη οικογένεια -και εννοώ και από την Ουγκάντα και από το 
Κονγκό και από τις άλλες κουλτούρες, Ρωσία, Φιλανδία, από τις αραβικές χώρες- να 
γίνει ένα φεστιβάλ σχετικά με την Ορθόδοξη μουσική παράδοση, και κάθε χώρα να 
εκπροσωπηθεί με μια μικρή χορωδία σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι ταπεινή μου 
γνώμη.  

Πιστεύω ότι μπορούμε από την Αφρική μια – δυο χορωδίες να φέρουμε και να 
βρούμε και τον τρόπο να καλύψουμε τα έξοδα εμείς οι ίδιοι, από διάφορους 
σπόνσορες. Πιστεύω να το δείτε σοβαρά, γιατί θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. 
Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, πράγματι. Θα την συζητήσουμε την 
πρόταση αυτή. Οπωσδήποτε υπάρχει και μια οικονομική διάσταση στο θέμα αυτό, 
οπωσδήποτε θα ήταν καλύτερο οι χώρες που θα αποστείλουν αυτές τις χορωδίες, να 
καλύψουν αυτά τα έξοδα βεβαίως, διότι δεν είναι απλό θέμα το οικονομικό. Αν όλα 
τα αναλάβουμε εμείς να τα καλύψουμε από χρηματική σκοπιά, τότε θα φτάσουμε σε 
ένα αδιέξοδο.  

Οι χορηγοί είναι κάτι άλλο, θα το σκεφτούμε, είναι πράγματι μια πρωτότυπη 
πρόταση. Είδαμε ότι γεννήθηκε εδώ πέρα πράγματι μια πρωτότυπη πρόταση. 
Αξιότιμοι συνάδελφοι, όπως θα καταλαβαίνετε μπορεί να υπάρξουν πολλές 
παρόμοιες προτάσεις, να μας τις στείλετε σας παρακαλώ.  

Σας ευχαριστούμε όλους για την ενεργό συμμετοχή σας, για την 
κοινοβουλευτική σας συμμετοχή. Σας παρακαλούμε θερμά τα συμπεράσματα στα 
οποία καταλήξαμε, τα ψηφίσματα, να ενημερώσουμε γι’ αυτά τα κοινοβούλιά μας. 
Ιδιαίτερα για τους νέους κοινοβουλευτικούς, για αυτούς που τώρα συμμετέχουν στην 
κίνησή μας, τους παρακαλούμε, όταν θα επιστρέψουν, όταν θα επιστρέψετε στις 
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χώρες σας να δώσετε συνεντεύξεις Τύπου, να διηγηθείτε στους ανθρώπους στην 
χώρα σας, στην κοινή γνώμη, για τα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε, να τα 
πληροφορηθεί αυτά η κοινή γνώμη της χώρας σας, να τα πληροφορηθούν αυτά τα 
πράγματα οι συνάδελφοί σας οι κοινοβουλευτικοί.  

Επιτρέψτε μου τώρα λοιπόν να κηρύξω το κλείσιμο των εργασιών της Γενικής 
μας Συνελεύσεως. Σας ευχαριστούμε όλους.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 
 
 
Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, συνελθούσα 
στη 19η ετήσια σύνοδό της, στην Πράγα, από 25 ως 28 Ιουνίου 2012,     
 
Υπενθυμίζοντας τη για 38 χρόνια τώρα συνεχιζόμενη από την Τουρκία κατοχή 
εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και τη συνεχιζόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
λαού της Κύπρου,  
 
Υπογραμμίζοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ζητήματος της πόλης της 
Αμμοχώστου, η οποία παραμένει, από την τουρκική εισβολή του 1974 μέχρι σήμερα, 
περίκλειστη και εγκαταλελειμμένη,  
 
Υπενθυμίζοντας επίσης τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα το Ψήφισμα 550/1984, το οποίο θεωρεί 
απαράδεκτες τις απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων και 
ζητά τη μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και το Ψήφισμα 789/1992, που προτρέπει όπως, ως μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, η πόλη των Βαρωσίων περιληφθεί στην περιοχή που βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο του ΟΗΕ,  
 
Στηρίζοντας την πρόταση της Κυπριακής Κυβέρνησης για απόδοση της Αμμοχώστου 
στα Ηνωμένα Έθνη, επιστροφή σε αυτή των νομίμων κατοίκων της και παράλληλο 
άνοιγμα του λιμανιού της Αμμοχώστου, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για διεξαγωγή εμπορίου απ’ όλους τους νόμιμους κατοίκους της πόλης, χωρίς να 
παραβιάζονται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η νομιμότητα των 
κανονισμών της ΕΕ,  
 
Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αναφορά στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2012 επί της Έκθεσης Προόδου για την Τουρκία, με 
την οποία καλείται η χώρα αυτή να μεταφέρει τον έλεγχο της Αμμοχώστου στα 
Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το Ψήφισμα 550/1984 του Οργανισμού,  
 
Εκφράζοντας την ανησυχία της για τη συνεχώς κλιμακούμενη προκλητική στάση της 
Τουρκίας και για τις απειλές τις οποίες εκτοξεύει κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, καθώς και για τις επιθετικές ενέργειές της στα χωρικά ύδατα και τον 
εναέριο χώρο της Κύπρου,  
 
Θορυβημένη από τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων κρατικών αξιωματούχων για 
πάγωμα των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά τη διάρκεια 
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ,  
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Θεωρώντας ότι η στάση αυτή της Τουρκίας, όπως και η πάγια αδιάλλακτες 
προσεγγίσεις της στο Κυπριακό πρόβλημα, υπονομεύουν την επίτευξη προόδου στη 
διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο 
πρόβλημα,  
 
Επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνημένης, 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης, βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις 
αρχές και αξίες της ΕΕ, λύση η οποία να επανενώνει την Κύπρο και το λαό της και να 
αποκαθιστά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του κυπριακού λαού,  
 
Ομόφωνα:  
 

1. Υπενθυμίζει τα προηγούμενα Ψηφίσματά της, με τα οποία καταδικάζει την 
κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία στην Κύπρο, τη 
στέρηση των θρησκευτικών και λατρευτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
των εγκλωβισμένων και προσφύγων Ελληνοκυπρίων, καθώς και την 
καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο 
από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου.  

 
2. Τονίζει ότι η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στους 

νόμιμους κατοίκους της είναι διεθνής νομική υποχρέωση της Τουρκίας και ότι 
οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει στον εποικισμό της πόλης βρίσκεται 
εκτός της διεθνούς νομιμότητας.  
 

3. Καλεί την Τουρκία να υλοποιήσει τη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979 
και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ειδικότερα 
δε τα ψηφίσματα 550/1984 και 789/1992, ως ένδειξη καλής θέλησης στις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.  
 

4.  Απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για άσκηση ουσιαστικών 
πιέσεων επί της Τουρκίας, ώστε η χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, τερματίζοντας την παράνομη 
κατοχή και τον εποικισμό στην Κύπρο.  
 

5. Απευθύνει μήνυμα συμπαράστασης προς την Κύπρο και το λαό της στις 
αέναες προσπάθειές της για αποκατάσταση της ειρήνης και ενότητας στο 
νησί, ενόψει και της ανάληψης του δύσκολου έργου της χώρας ως 
Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη 
βεβαιότητα της Συνέλευσης για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της 
αποστολής.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η Γενική Συνέλευση, για τρίτη  χρονιά φέτος, ασχολήθηκε, ενδελεχώς και σε 

βάθος, με τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και της  παγκοσμιοποίησης του 
εμπορίου. 

Κατά την φετινή γενική συνέλευση, κατέστησαν εναργέστερες οι ανάλογες 
επισημάνσεις, που είχαμε διατυπώσει παλαιοτέρα και δικαιώθηκαν οι σχετικές 
προβλέψεις μας. Όπως συνήθως συμβαίνει με την Ειρήνη, εν ονόματι, δήθεν, της 
οποίας διεξάγονται συχνά, μακροί, αδυσώπητοι και αιματηροί πόλεμοι, έτσι και με 
την Δημοκρατία, ιδιαίτερα σε περιόδους χαλεπές, παρατηρείται το φαινόμενο, εν 
ονόματι δήθεν της θεμελίωσης και ενίσχυσης αυτής, να καταπατούνται πολλές από 
τις στοιχειωδέστερες προϋποθέσεις της, εκείνοι δε που τάχθηκαν για να την 
προφυλάσσουν, αυτοί συχνά και να την πληγώνουν, αν δεν την καταλύουν. Έτσι,  
παραμένει πάντα επίκαιρο, αλλά και αναπάντητο το αρχαίο ερώτημα «Άραγε, ποιος 
θα μας φυλάξει από τους φρουρούς;» 

Σε περιόδους, λοιπόν, σοβαρών οικονομικών κρίσεων, ο βηματισμός 
κοινωνιών και ατόμων, προσκρούει συχνά, πάνω σε ψευδεπίγραφα διλήμματα, 
διεθνείς δεσμεύεις, ανίερες συμμαχίες, άτακτες  υποχωρήσεις κ.λ.π., φαινόμενα που 
αφαιρούν ολοένα και περισσότερο ζωτικό χώρο από τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών.   

Το ερώτημα είναι επί πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτά, ποια η ένταση και 
ποια η έκτασή τους.  

Πέραν όμως αυτών, αυτή η κυρίαρχη άποψη της εποχής μας, η οποία 
εκφράζεται στο όνομα των αγορών και της αναμενόμενης οικονομικής ευμάρειας, 
στερεί την Δημοκρατία και τους θεσμούς της από το αναγκαίο οξυγόνο και οδηγεί 
την κοινωνία με μαθηματική ακρίβεια σε άτακτες υποχωρήσεις και συμπιέσεις  
δημοκρατικών  αρχών, οι οποίες κατακτήθηκαν διαχρονικά από την ανθρωπότητα με 
ανάλογες θυσίες  και απέβησαν οι σταθερές του κοινοβουλευτισμού και της 
συμμετοχικής  διακυβέρνησης. 
Στο όνομα της υπέρβασης της κρίσης, δικαιολογείται η καταγραφή ως απαραίτητης 
της όποιας δημοσιονομικής προσαρμογής και η εμφάνιση ως αναπότρεπτης της 
σκληρής οικονομικής θυσίας των εργαζομένων. Οι δημοκρατικοί θεσμοί πάντως δεν 
πρέπει να  θίγονται κατ ελάχιστο, αλλά αντίθετα να ενδυναμώνονται και να 
ουσιαστικοποιούνται, διασφαλίζοντας έτσι την λειτουργία της Δημοκρατίας. Αλλιώς, 
η κοινωνική έκρηξη θα είναι εγγύς και το ναυάγιο θα διαγράφεται βέβαιο, η δε 
δημαγωγία και η πολιτικο-κοινωνική ιδιοτέλεια θα αποβαίνουν αχαλίνωτες.  

Το βέβαιο είναι ότι οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με περισσότερη και αμεσότερη δημοκρατία, με ενδυνάμωση  των 
δημοκρατικών θεσμών, με υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και των 
δημοκρατικών κατακτήσεων των λαών και με  την όσο το δυνατόν πληρέστερη  
ενημέρωση του λαού και των εργαζομένων, οι οποίοι άλλωστε είναι και τα βασικά 
θύματα αυτών των κρίσεων.  

Η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο., Επιθυμεί να επισημάνει τα παρακάτω: 
-  Ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να διαφυλάξει το κύρος της δημοκρατίας και των 
θεσμών, υπερασπιζόμενος πρωτευόντως το δημοκρατικό αναφαίρετο δικαίωμα της 
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λήψης των πάσης φύσεως πολιτικών αποφάσεών του από τα εντεταλμένα 
δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα της Πολιτείας, με βάση το συλλογικό συμφέρον και 
όχι το συμφέρον των αγορών. Οι πάσης φύσεως οικονομικές δραστηριότητες, πολύ 
σημαντικές άλλωστε για την ανάπτυξη και ευημερία των λαών, δεν είναι πια νοητό να 
ασκούνται «άνευ ορίων και άνευ όρων». Αντιθέτως, θα πρέπει να ασκούνται 
αυστηρά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος, η παράδοση της  ηθικής των 
συναλλαγών και γενικά  οι από αιώνων  άγραφοι  κανόνες περί δικαίου της αγοράς.   
Οι απαιτήσεις και οι διαρκείς απόπειρες των αγορών για την καθ οιονδήποτε  τρόπο 
άσκηση πολιτικής εξουσίας, δι’υπερβάσεων και παραβιάσεων των νόμων, οδήγησε 
άλλωστε  στην οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε με τα γνωστά σε όλους 
αποτελέσματα.  
-  Ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να αναλάβει καθαρά και ενώπιον των λαών της γης,  
τις ευθύνες που του αναλογούν για την αδυναμία του να σταματήσει τον 
φονταμενταλισμό των αγορών και τον αχαλίνωτο καπιταλισμό που οδήγησε στην 
οικονομική κατάρρευση. Οι πανίσχυρες και πρωτόγνωρες μορφές  ιδιωτικής εξουσίας 
που έχουν δημιουργηθεί μακριά από τα φώτα των κοινωνικών και δημοκρατικών 
ελέγχων, αναιρούν εν τέλει την λαϊκή κυριαρχία, υποσκάπτοντας τα δημοκρατικά της 
θεμέλια και αποδομούν τον πυρήνα της σύγχρονης δημοκρατίας, δηλαδή τον 
ουσιαστικό ρόλο της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των κρατικών αποφάσεων. 
Ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει, εδώ και τώρα, να αναλάβει την υπεράσπιση της 
αυτονομίας της πολιτικής και την υπεράσπιση της πολιτικής δημοκρατίας, όπως και 
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους των αντιπροσωπευτικών θεσμών, 
προκειμένου να επανέλθει στο κέντρο της πολιτικής ζωής το «κοινοβούλιο».  Σ’αυτή 
τη κατεύθυνση, κρίσιμο και χρήσιμο είναι το κοινωνικό υπόδειγμα που παρέχεται 
αρμοδίως. Τέτοιο δε, μακράν οποιωνδήποτε προκλήσεων, πρέπει να αποτελούμε και 
να παρέχουμε εμείς οι ίδιοι οι βουλευτές και οι σχηματισμοί μας.   
- Ως μεγάλο ζητούμενο αναδεικνύεται η ενίσχυση της πολιτικής αυτονομίας και των 
δημοκρατικών αρχών λειτουργίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και  είναι η μόνη 
που μπορεί να προβάλει οργανωμένη αντίδραση, δυναμένη να αποβεί κρηπίδωμα 
εναντίον της πλημμυρίδας του αχαλίνωτου καπιταλισμού, του άκρατου 
νεοφιλελευθερισμού, αλλά και του αδηφάγου κρατισμού.  
- Η μόνη δημοκρατικά νομιμοποιημένη απάντηση στην κρίση των θεσμών και της 
δημοκρατίας, επιβάλλει τον συμμετοχικό εμπλουτισμό του αντιπροσωπευτικού 
συστήματος και την ενίσχυση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό 
προϋποθέτει, πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση του λαού, τίμια δράση των ΜΜΕ 
και στη συνέχεια, αμεσότερη, κατά το δυνατόν, αλλά πάντως προσεκτική συμμετοχή 
του λαού στη λήψη κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων (π.χ. ενεργό συμμετοχή του λαού 
σε άμεσα δημοψηφίσματα, συλλογή υπογραφών, ηλεκτρονική ψηφοφορία), 
αναγνώριση νομοθετικής πρωτοβουλίας και σε φορείς με ισχυρή δημοκρατική 
νομιμοποίηση, όπως πχ στους κεντρικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ Βαθμού. 
Τέλος, εμείς οι συμμετέχοντες βουλευτές ορθόδοξοι χριστιανοί, κατά το θρήσκευμα, 
στην 19τη  ετήσια Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο, αισθανόμαστε την ανάγκη, ακόμη 
μια φορά, να διατυπώσουμε την θέση μας, με βάση την οποία ο απλός άνθρωπος και 
πολίτης αποτελεί το θεμέλιο της Δημοκρατίας. Ως μέτοχοι αυτής της παράδοσης, θα 
συμβάλουμε ενεργά στην αναζήτηση και νέων μορφών δημοκρατικής λήψης 
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αποφάσεων, όπως πιο πάνω, οι οποίες θα προσδώσουν στο ήδη γνωστό μοντέλο 
δημοκρατίας, (έτσι όπως εμφανίζεται απομειωμένο, παραχαραγμένο, κακοποιημένο 
και περιπλεγμένο), νέο περιεχόμενο, νέο πνεύμα και νέα ενέργεια και  θα το φέρουν 
πιο κοντά στις  αρχικές του αξίες, ώστε να ανακτήσει την αποτελεσματικότητά του. 


