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ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Χριστιανικές κοινότητες στην Μέση Ανατολή: Παρουσία, 

∆ικαιώµατα, Φόβοι και Ελπίδες» 
Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 

 
Τόπος διεξαγωγής: Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας 

 
09.50 - Πέρας προσέλευσης των συµµετεχόντων. 

 
10.00 - ∆ιεξαγωγή ηµερίδας µε θέµα: «Χριστιανικές κοινότητες στην Μέση 

Ανατολή: Παρουσία, ∆ικαιώµατα, Φόβοι και Ελπίδες». 
 

10.00 – 10.05 - Χαιρετισµός από το Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο, µέλος της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Μιχαήλ Παντούλα. 
 

10.05 – 10.10 - Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), µέλος της 
Ρωσικής Κρατικής ∆ούµα κ. Sergei Popov. 
 

10.10 – 10.15 - Χαιρετισµός από την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύµων και πάσης 
Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄. 
 

10.15 – 10.20 - Ανάγνωση χαιρετιστήριου µηνύµατος του Μακαριωτάτου Καθολικού 
Πατριάρχη Κιλικίας κ.κ. ARAM   Α΄ από τον Θεοφιλέστατο 
Αρχιεπίσκοπο Gomidas Ohanian. 
 

10.20 – 10.25 - Χαιρετισµός από τον κ. Reda Haddad, Μέλος του Κοινοβουλίου της 
Ιορδανίας, Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο. 
 

10.25 – 10.30 - Κήρυξη έναρξης των εργασιών από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Ιορδανίας κ. Abdul Karim Doghmi. 
 

 - Αναµνηστική φωτογράφηση.  
 

10.45 – 11.00 - ∆ιάλειµµα για καφέ. 
 

11.00 – 11.10 - Τιµητική διάκριση στον κ. Ghassan Tueni. Απονοµή αναµνηστικού 
από τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο. κ. Μιχαήλ Παντούλα. 
 

11.10 – 11.25 - Εισήγηση από τον ∆ρ. Audeh Quawas, Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) µε 
θέµα: «Μία πολιτική άποψη για την ύπαρξη Ορθόδοξων Χριστιανών 
στη Μέση Ανατολή σήµερα». 
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11.25 – 11.40 - Εισήγηση από τον κ. Γρηγόριο Ζιάκα, Οµότιµο Καθηγητή της 
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µε θέµα: «Από την µακραίωνη ιστορία των 
χριστιανικών κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής στις προκλήσεις του 
παρόντος και τις προοπτικές του µέλλοντος». 
 

11.40 – 11.55 - Εισήγηση από τον π. Nabil Haddad, Ιδρυτή και ∆/νοντα Σύµβουλο 
του Ιορδανικού Κέντρου Ερευνών ∆ιαθρησκειακής Συνύπαρξης, 
Γενικού Γραµµατέα της Οµάδας Αράβων ενάντια στη µετανάστευση 
Αράβων Χριστιανών µε θέµα: «Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή: 
Ρόλος και εµπειρίες». 
 

11.55 – 12.10 - Εισήγηση από τον κ. Daoud Kuttab, Γενικό ∆/ντή του Κοινοτικού 
∆ικτύου Ενηµέρωσης µε θέµα: «Η ύπαρξη µη Ορθοδόξων 
Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σήµερα». 
 

12.10 – 12.25 - Εισήγηση από τον καθ. κ. Valery Alexeev, Σύµβουλο της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. επί του κεντρικού θέµατος.  
 

12.25 – 13.00 - Εισηγήσεις – τοποθετήσεις. 
 

13.30 - Παράθεση γεύµατος από τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Ιορδανίας προς τιµή των συνέδρων. 
 

15.30 - Συνέχεια των εργασιών της ηµερίδας. 
 

15.30 – 15.45 - Εισήγηση από τον Γερουσιαστή κ. Aqel Biltaji, Πρόεδρο της 
Επιτροπής Τουρισµού και πολιτιστικής κληρονοµιάς επί του 
κεντρικού θέµατος. 
  

15.45 – 16.00 - Εισήγηση από τον κ. Ahmad Enab, πρώην µέλος του Κοινοβουλίου 
της Ιορδανίας επί του κεντρικού θέµατος. 
 

16.00 – 17.00 - Εισηγήσεις – τοποθετήσεις. 
 

17.00 – 17.15 - Παρουσίαση – ανάλυση του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά µε την κατάσταση 
των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας από τον 
κ. Αναστάσιο Μητσόπουλο, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 

17.15 – 19.00 - Εισηγήσεις – τοποθετήσεις.  
 

19.00 - Πέρας των εργασιών της ηµερίδας. 
 

21.00 - Παράθεση δεξίωσης από τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.) προς τιµή των συνέδρων. 
 

 
 

 
 
 



 5

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Ιορδανίας,  

Κύριε Υπουργέ Θρησκευτικών Υποθέσεων,  

Μακαριότατε Πατριάρχα Ιεροσολύµων και πάσης Παλαιστίνης Κύριε Θεόφιλε,  

Θεοφιλέστατε Εκπρόσωπε του Μακαριοτάτου Καθολικού Πατριάρχη Κιλικίας 

Αράµ του Α΄,  

Ελλογιµότατοι κύριοι εισηγητές της Ηµερίδας,  

Εντιµότατοι προσκεκληµένοι,  

Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και όχι 

µόνο,  

Εκ µέρους της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, σας 

καλωσορίζω στη σηµερινή ηµερίδα. Σας ευχαριστώ θερµά για την τιµή να 

αποδεχτείτε την πρόσκλησή µας και να είστε σήµερα εδώ, στο φιλόξενο αυτό 

χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Ιορδανικού λαού, για να συζητήσουµε 

ένα άκρως ενδιαφέρον και επίκαιρο θέµα, δηλαδή την παρουσία, τα δικαιώµατα, 

τους φόβους και τις ελπίδες των χριστιανικών κοινοτήτων στην Μέση Ανατολή 

ιδιαιτέρως στους τωρινούς καιρούς των πρωτόγνωρων  αλλαγών και των 

ραγδαίων ανακατατάξεων.  

Ο Χριστιανισµός αποτελεί σήµερα την πλέον διωκόµενη θρησκεία στον 

πλανήτη µας. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για τη θρησκευτική ελευθερία του 

έτους 2010 που εξέδωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση «Βοήθεια στην Εκκλησία που 

βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης» αλλά και τις εκτιµήσεις άλλης ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης υπό τον τίτλο «Open Doors», το 75% των περιπτώσεων 

παραβίασης θρησκευτικών ελευθεριών στον κόσµο αφορά Χριστιανούς. Στην 

κορυφή της λίστας των χωρών που διώκονται Χριστιανοί είναι η Βόρεια Κορέα, η 

Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Σουδάν, η Κούβα. Στο 

ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου που εγκρίθηκε µε αφορµή τα πρώτα γεγονότα 

εναντίον των Κοπτών Χριστιανών της Αιγύπτου γίνεται επίσης αναφορά εκτός της 

Αιγύπτου και για την κατεχόµενη Κύπρο, τη Νιγηρία, το Ιράν και άλλες χώρες.  

Σε πολλές χώρες, εκτός από τον βέβαιο διωγµό, υπάρχουν περιορισµοί 

στην τέλεση της χριστιανικής λατρείας, που φτάνουν µέχρι την πλήρη 

απαγόρευσή τους ή στην επί ποινή θανάτου απαγόρευση στη µεταστροφή 

ανθρώπων στον Χριστιανισµό, όπως για παράδειγµα στη Σαουδική Αραβία και 

στη Βόρεια Κορέα.  
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Ειδικά για τις χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να τονιστεί το γεγονός 

ότι οι Χριστιανοί που στερούνται των ελευθεριών, που εξαναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους  ή που υφίστανται άλλα δεινά δεν είναι ούτε 

απόγονοι Ευρωπαίων αποίκων ούτε νεοπροσύλητοι, αλλά γηγενείς Αραβικοί 

πληθυσµοί που υπάρχουν στις χώρες της περιοχής ως Χριστιανοί πολύ πριν από 

την έλευση του Ισλάµ, ζωντανοί µάρτυρες και φορείς ενός σπουδαίου πολιτισµού 

που αξίζει να τον σεβόµαστε όλοι.  

Στους σκοπούς της Ιδρυτικής ∆ιακήρυξης της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, µιας οργάνωσης στην οποία εκπροσωπούνται 24 

εθνικά Κοινοβούλια, καθώς επίσης µεµονωµένες οµάδες βουλευτών από όλο τον 

κόσµο - µεταξύ αυτών υπάρχουν αντιπροσωπείες από την Ιορδανία, το Λίβανο, 

την Παλαιστίνη και τη Συρία, και φιλοδοξούµε πολύ σύντοµα να ενισχύσουµε την 

οργάνωσή µας µε αντιπροσωπείες από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο - εκεί στη 

διακήρυξη µεταξύ άλλων σκοπών αναφέρονται και οι εξής: δηλαδή ο οικουµενικός 

και ενωτικός ρόλος της Ορθοδοξίας στην υπέρβαση των ακραίων εθνικιστικών και 

θρησκευτικών αντιθέσεων, και η εξεύρεση αποτελεσµατικών µέσων προστασίας 

των εθνικών και θρησκευτικών µειονοτήτων, καθώς επίσης η ενθάρρυνση 

κοινοβουλευτικών και άλλων επαφών για την ενίσχυση του παγκόσµιου διαλόγου 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.  

Η σηµερινή ηµερίδα ας θεωρηθεί ως µία συµβολή στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν κυβερνήσεις, θρησκευτικές κοινότητες, άλλες οργανώσεις και 

προσωπικότητες της Μέσης Ανατολής για την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και της ∆ηµοκρατίας, εξέλιξη που εγγυάται ένα λαµπρό µέλλον σε 

ολόκληρο τον αραβικό κόσµο, και όχι µόνο.  

Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι, κλείνοντας το σύντοµο αυτό χαιρετισµό, 

επιτρέψτε µου µε την ιδιότητα του Γενικού Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας να ευχαριστήσω εκ νέου τον Πρόεδρο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας για τη φιλοξενία της ηµερίδας στους χώρους 

του Κοινοβουλίου και τη στήριξη της εκδήλωσής µας µε κάθε τρόπο από µέρους 

του, καθώς επίσης επιτρέψτε µου και µια ιδιαιτέρως ειδική αναφορά, αναφορά 

στον αγαπητό µας φίλο, µέλος του Κοινοβουλίου της Ιορδανίας και µέλος της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας Κύριο Redha Haddad, γιατί 

χωρίς τη δική του καθηµερινή συµβολή για πολύ χρόνο ήταν αδύνατη η 

πραγµατοποίηση αυτής της ηµερίδας. Του αξίζει ο έπαινος όλων µας.  

Σας ευχαριστώ.  
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Θα παρακαλέσω τώρα τον Κύριο Zatulin, βουλευτή από τη Ρωσική 

Οµοσπονδία να αναγνώσει το χαιρετισµό του Προέδρου της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας του Κυρίου S. Popov, ο οποίος για λόγους 

ανεξάρτητους από τη θέλησή του -είναι προεκλογική περίοδος στην Ρωσία- δεν 

βρίσκεται ανάµεσά µας. Κύριε Συνάδελφε, ελάτε να πάρετε το λόγο.  

 

ZATULIN KONSTANTIN: Προς τους συµµετέχοντες των εργασιών του ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου µε θέµα την παρουσία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, 14 µε 17 

Νοεµβρίου στο Αµµάν της Ιορδανίας.  

Αξιότιµοι συνάδελφοι, εξ ονόµατος της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας, σας χαιρετίζω στην εναρκτήρια συνεδρία του συνεδρίου µε θέµα 

«Χριστιανικές Κοινότητες στη Μέση Ανατολή – Παρουσία, ∆ικαιώµατα, Φόβοι και 

Ελπίδες».  

Οι προκλήσεις που απορρέουν από διάφορα πολύ κρίσιµα γεωπολιτικά σχέδια 

που απειλούν παραδοσιακές αξίες και αρχές, απαιτούν την περαιτέρω ανάπτυξη 

του διαθρησκευτικού διαλόγου, την συσπείρωση και συνεργασία των 

εποικοδοµητικών δυνάµεων που υπάρχουν στον χριστιανικό κόσµο. Η ανάπτυξη 

του διαλόγου, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διαµόρφωση ενός νέου πολιτικού πολιτισµού που θα συνενώνει τους λαούς µας.  

Είµαι ειλικρινώς πεπεισµένος για το γεγονός ότι αυτό το πολύ σηµαντικό φόρουµ 

θα συµβάλει τα µέγιστα στην αναζήτηση των απαραίτητων πρωτοβουλιών, µιας 

υπεύθυνης πολιτικής ως κανόνα της δηµόσιας ζωής που θα αναβαθµίσει το ρόλο 

της θρησκείας στην αντιµετώπιση των φλεγόντων προβληµάτων και των 

προκλήσεων της νέας εποχής.  

Εύχοµαι σε όλους τους συµµετέχοντες των εργασιών του συνεδρίου σας γόνιµο 

διάλογο και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ο Πρόεδρος της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, Μέλος της Κρατικής ∆ούµας της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας, Sergei Popov.  

Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο της 

Ιορδανίας, γιατί σε µια τόσο κρίσιµη περίοδο στην Μέση Ανατολή, βρήκαν τον 

απαραίτητο χρόνο να µας παραχωρήσουν τους απαραίτητους χώρους και να µας 

βοηθήσουν στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Νοµίζω ότι εµείς, στη Ρωσία, 

η κοινή γνώµη θα εκτιµήσει ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ και πάλι.  
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ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε Κύριε Zatulin. Θα παρακαλέσω τώρα να 

ανέλθει στο βήµα η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων και 

πάσης Παλαιστίνης ο Κύριος Θεόφιλος ο Γ΄, για τον δικό του χαιρετισµό.  

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄: Εξοχότατε κύριε Abdul Karim Dughmi, Πρόεδρε 

της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

Κύριε Sergei Popov, Πρόεδρε της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 

Σεβασµιότατοι,  

Αγαπητοί Πατέρες,  

Αξιότιµα µέλη,  

Κυρίες και Κύριοι, 

«Πόσο ωραίο και τερπνό είναι να συγκατοικούν οι αδελφοί όλοι µαζί!»   

Είναι µεγάλη µας τιµή να απευθύνουµε χαιρετισµό στην παρούσα 

συνέλευση. 

Κατ’ αρχήν, επιτρέψτε µας να εκφράσουµε την ευγνωµοσύνη µας στην Αυτού 

Μεγαλειότητα τον Βασιλιά Abdullah τον Β’ για τα θαρραλέα βήµατα τα οποία έχει 

κάνει προκειµένου να διασφαλίσει τις δηµοκρατικές αρχές και τη θρησκευτική 

ελευθερία στο Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, αλλά και για την ηγεσία του σε 

καιρούς µεγάλων αλλαγών στην περιοχή µας.  

Θα πρέπει να µας εµπνέει αυτό τα υπέροχο παράδειγµα θρησκευτικής 

διαφορετικότητας και ανεξιθρησκίας που υπάρχει εδώ στο αγαπηµένο αυτό 

Βασίλειο, και να αξιοποιήσουµε περαιτέρω τις εδραιωµένες πρωτοβουλίες µε 

αποκορύφωµα τις «Μήνυµα του Αµµάν» και «Κοινός Κόσµος», µε πραγµατική 

συµµετοχή τόσο της γνώµης όσο και της προσπάθειας των κοινοτήτων σε όλον 

τον κόσµο σε έναν αγώνα να κατανοήσουν η µία την άλλη και να δουν τη 

θρησκευτική διαφορετικότητα του θεµελιώδους ιστού της κοινωνίας µας.  

Συγχαίρουµε επίσης τον Κύριο Dughmi για την πρόσφατη εκλογή του ως 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εθνοσυνέλευσης της Ιορδανίας, 

και του ευχόµαστε καλή δύναµη και καλή επιτυχία στο νέο και σηµαντικό του 

ρόλο. 

Αγαπητοί µου φίλοι, από της ιδρύσεως της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, η Συνέλευσή σας προσπαθεί πάντοτε να κρατά τη 

ζωή και τη µαρτυρία της Ορθοδοξίας στην κοσµική σφαίρα. Τα Άρθρα της 

Ιδρυτικής σας Πράξης αναφέρονται ορθώς στο «οικουµενικό και ενωτικό πνεύµα 

της Ορθοδοξίας» και τον «ενωτικό ρόλο» του Ορθόδοξου πολιτισµού, καθώς και 
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στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της θρησκευτικής 

ελευθερίας» όλων των ανθρώπων, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Για αυτούς τους ευγενείς σκοπούς επιθυµούµε να οµιλήσουµε σήµερα. 

Επί χιλιετίες, η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν ιδιαίτερο τόπο. Εδώ 

αναπτύχθηκαν σπουδαίοι πολιτισµοί, και εδώ σηµαντικές θρησκευτικές 

παραδόσεις συναντήθηκαν και διαµόρφωσαν πολιτισµό. Ο Ιουδαϊσµός, ο 

Χριστιανισµός και το Ισλάµ, σχεδόν κυριολεκτικά, µεγάλωσαν εδώ µαζί στο 

πέρασµα των αιώνων. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι ο Χριστιανισµός δεν 

είναι ξένος στην περιοχή αυτή, αλλά αυτόχθων. Είµαστε αναπόσπαστο µέρος της 

µοναδικής πολιτιστικής και θρησκευτικής σύστασης της Μέσης Ανατολής. Παρά 

το γεγονός ότι οι κοινότητες εδώ προσδιορίζονται ανάλογα µε τη θρησκεία την 

οποία ασπάζεται η καθεµία, και ως εκ τούτου για κάποιον εκτός δίνουν την 

εντύπωση ότι είναι εντελώς διαχωρισµένες µεταξύ τους, ας µην λησµονούµε ότι 

µοιράζονται την ίδια ιστορία, καθώς και κοινές γλωσσικές και πολιτιστικές ρίζες 

και κοινωνικά ήθη και έθιµα. Στα κοινά αυτά στοιχεία, αρχίζει να διαφαίνεται η 

δύναµη αυτού που στα Ελληνικά ονοµάζεται συµβίωσις – µία γνήσια συνύπαρξη 

στην οποία διασταυρώνονται πολλές παραδοσιακές κατηγορίες, καθώς οι 

άνθρωποι της περιοχής αυτής ζουν την καθηµερινότητά τους, δηµιουργούν 

οικογένειες, εργάζονται, προσπαθούν να τηρούν τη θρησκευτική τους παράδοση, 

και είναι πιστοί και αφοσιωµένοι στο κράτος τους. 

Ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον συµβίωσης βλέπουµε το «οικουµενικό και 

ενωτικό πνεύµα της Ορθοδοξίας» στην πράξη. Αποστολή της Εκκλησίας στην 

περιοχή αυτή είναι, εν µέρει, να συντηρεί και να στηρίζει αυτήν τη µοναδική 

συµβίωση, ώστε όλοι οι λαοί µας να ζουν µε ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη. 

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων είναι ο παλαιότερος 

διαρκής θρησκευτικός θεσµός στη Μέση Ανατολή, και ήµασταν πάντοτε 

αφοσιωµένοι στην αποστολή αυτή, µε πλήρη συνείδηση της «ενωτικής δύναµης» 

της Ορθόδοξης πίστης και του Ορθόδοξου πολιτισµού.  

Αυτή η ενωτική δύναµης της Ορθόδοξης πίστης και του Ορθόδοξου πολιτισµού  

θεµελιώνεται σε µία κατανόηση της φύσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η φύση 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας βασίζεται σε µία σχέση αυτοκέφαλων και αυτόνοµων 

Τοπικών Εκκλησιών, οι οποίες αναγνωρίζουν την ακεραιότητα της κάθε 

Εκκλησίας, και έτσι έχουν καταφέρει ανά τους αιώνες να ζουν µε µία ζωντανή 

«ενότητα στη διαφορετικότητα». Η διαφορετικότητα αυτή κατά κανέναν τρόπο δεν 

µειώνει τη δύναµη του ιστού της ενότητάς µας. 
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Αυτό σηµαίνει ότι το χάρισµα της πολιτιστικής, γλωσσικής και εθνικής 

ποικιλοµορφίας που χαρακτηρίζει την Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποτελεί 

απειλή για την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά µαρτυρία της αληθινής φύσης της 

Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και της µαρτυρίας µας σε 

ολόκληρη την οικουµένη – όλον τον κόσµο. Όπου και αν βρίσκεται η Ορθόδοξη 

Εκκλησία µας, είναι πραγµατικά τοπική και αληθινά ενσωµατωµένη στην 

κουλτούρα και τη ζωή των ανθρώπων. 

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων ήταν ανέκαθεν πιστό στην 

αποστολή που είχαµε ανά τους αιώνες ως η Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία αυτής 

της περιοχής, της περιοχής των Αγίων Τόπων, η οποία βεβαίως περιλαµβάνει το 

Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας. Έχουµε µία µοναδική και πολύτιµη 

ακεραιότητα. Εδώ αγκαλιάζουµε µέσα στην ίδια µας την ενότητα µία ευρύτατη 

διαφορετικότητα, κι έτσι βιώνουµε ολοκληρωµένα το οικουµενικό και ενωτικό 

πνεύµα της Ορθοδοξίας. Σε αυτήν την Τοπική Εκκλησία καλωσορίζουµε τόσο 

τους µετανάστες από διάφορες χώρες που έρχονται να ζήσουν εδώ, όσο και τους 

προσκυνητές από όλα τα µέρη του κόσµου που επισκέπτονται τους Αγίους 

Τόπους και βρίσκουν πνευµατική αναζωογόνηση. 

Πρόσφατα η ακεραιότητα της ενότητάς µας µέσα στη διαφορετικότητα απειλήθηκε 

από έξωθεν δυνάµεις. Αν και εκτιµούµε το ενδιαφέρον των άλλων για την ειρήνη 

και τη σταθερότητα της περιοχής µας, ενίοτε διακρίνουµε ότι, µε πρόφαση το 

ενδιαφέρον τους για τις Χριστιανικές κοινότητες των Αγίων Τόπων, οι εξωτερικές 

αυτές δυνάµεις προσπαθούν να εισβάλουν προκειµένου να προωθήσουν τις 

δικές τους πολιτικές σκοπιµότητες. Η καλύτερη βοήθεια εδράζεται πάντοτε σε 

πραγµατικό και ειλικρινή σεβασµό και ευαισθησία προς τη φύση των κοινοτήτων 

που προσπαθεί κανείς να στηρίξει. ∆υστυχώς αυτος ο σεβασµός και η 

ευαισθησία συχνά απουσιάζουν.  

Εκτιµούµε τις αγαθές σας προθέσεις και το ενδιαφέρον σας για τη ζωή 

µας, τη διάθεση να ενθαρρύνετε τις Χριστιανικές κοινότητες της Μέσης Ανατολής. 

Αν θέλετε να στηρίξετε πραγµατικά την αποστολή των Χριστιανικών κοινοτήτων 

της περιοχής µας, έχετε το ηθικό χρέος να εξασφαλίσετε ότι τα έθνη που 

εκπροσωπείτε, και ιδιαιτέρως αυτά που έχουν Ορθόδοξη κληρονοµιά, είναι 

προσεκτικά µε τις προθέσεις σας. Αισθανόµαστε ότι αυτό πρέπει να το πούµε, 

διότι η ακεραιότητά µας ενίοτε απειλείται όχι από τον ξένο, αλλά από τους 

αδελφούς και τις αδελφές µας. 
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Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, το οποίο έχει τη 

δικαιοδοσία σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, καθώς και το Χασεµιτικό Βασίλειο της 

Ιορδανίας, έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να βοηθήσει όλους τους 

καλοπροαίρετους ανθρώπους που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την αποστολή 

της Εκκλησίας. Το Πατριαρχείο αναγνωρίζεται από τις πολιτικές αρχές της Μέσης 

Ανατολής ως ο ανώτερος Χριστιανικός θεσµός, µε έναν ιδιαίτερο ηγετικό ρόλο 

στην εκπροσώπηση της φωνής των Χριστιανών αυτού του τόπου. Ας µην 

ξεχνάµε ότι, ευθύς εξ αρχής, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων ήταν θεµατοφύλακας 

και θεράπων των Αγίων Τόπων. Και υπό την ιδιότητα αυτή, διαδραµάτισε, και 

εξακολουθεί να διαδραµατίζει τον πρωταρχικό ρόλο στη διασφάλιση της ακέραιης 

Χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. ∆ιότι, µέσω των ποιµαντορικών και 

εκπαιδευτικών µας προσπαθειών, η αποστολή της Εκκλησίας εδώ είναι αµιγώς 

πνευµατική και θρησκευτική.  

Εν τούτοις, κατά την ταπεινή µας άποψη, η σοβαρότερη απειλή για τη 

συνεχιζόµενη ζωή των Χριστιανικών κοινοτήτων εδώ και στην ευρύτερη περιοχή 

της Μέσης Ανατολής είναι η ανησυχία τόσο για το θεµελιώδες θέµα της ενότητας 

των θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και για το µελλοντικό στάτους της Αγίας 

Πόλης των Ιεροσολύµων. Αναφέρουµε τα Ιεροσόλυµα διότι βρίσκονται στην 

καρδιά της Χριστιανοσύνης, αλλά και στην καρδιά του Ιουδαϊσµού και, φυσικά, 

του Ισλάµ. Αναφερόµαστε στα Ιεροσόλυµα διότι είναι το ενωτικό σηµείο 

αναφοράς για όλες τις Χριστιανικές οµολογίες και θρησκευτικές κοινότητες που 

συναποτελούν το τοπίο στην περιοχή µας. Μέχρι τις µέρες µας, τα Ιεροσόλυµα 

παραµένουν το φρέαρ από το οποίο όλοι αποζητούµε να πιούµε από τα βαθιά 

νερά των Αβρααµικών µας παραδόσεων.  

Όποιο και αν είναι το µέλλον των Ιεροσολύµων, η ζωντανή παρουσία της 

Εκκλησίας είναι ουσιώδους σηµασίας, και δεν πρέπει να κάνουµε απολύτως 

τίποτα το οποίο να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Τοπικής Εκκλησίας, και 

εποµένως των τοπικών Χριστιανών. Κύριο µέληµα των Χριστιανών αδελφών µας 

σε όλο τον κόσµο πρέπει να είναι η ενδυνάµωση των Χριστιανικών µας 

κοινοτήτων, µέσα και µέσω του Πατριαρχείου των Ιεροσολύµων, το οποίο 

συνεχίζει να βιώνει τον «ενωτικό ρόλο» της Ορθοδοξίας εδώ και σε ολόκληρο τον 

κόσµο.  

Είµαστε λαός ελπίδας. Εδώ, σε αυτούς τους Αγίους Τόπους, τη γη της 

ιερής µας ιστορίας, συναντούµε τον ζωντανό Χριστό στη ζωή της ζωντανής 

κοινότητας της Εκκλησίας, καθώς και µε τους τόπους που συνδέουµε µε τη ζωή, 
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τη διδασκαλία, τα πάθη και το θάνατο του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. Σας 

ενθαρρύνουµε στο έργο της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας να 

στηρίζει την ευηµερία, την ενότητα, και τη µοναδική αποστολή της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας αυτής της περιοχής. Οι Άγιοι Τόποι, κοινοί για όλες τις θρησκευτικές 

κοινότητες, είναι σαν τη µητέρα όρνιθα που µαζεύει τα παιδιά της κάτω από τα 

φτερά της. Γιατί όσο διασφαλίζεται το σηµερινό καθεστώς των Αγίων Τόπων, και 

όσο η αποστολή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύµων 

υποστηρίζεται από τους Ορθόδοξους αδελφούς και αδελφές µας ανά τον κόσµο, 

δεν βλέπουµε κανέναν λόγο να φοβόµαστε ή να χάνουµε την ελπίδα µας. ∆ιότι µε 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα προνόµια και τα δικαιώµατά µας, χωρίς 

κανενός είδους διακρίσεις.  

Για µια ακόµα φορά σας καλωσορίζουµε. Και είθε να µάθουµε όλο και πιο 

απόλυτα να βιώνουµε τα λόγια του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, που είπε: 

«Ούτω λαµψάτω το φως υµών έµπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν 

υµών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υµών τον εν τοις ουρανοίς». 

Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τα έθνη που εκπροσωπείτε, και ο Θεός να 

ευλογεί το αγαπηµένο µας Βασίλειο της Ιορδανίας και όλους τους λαούς µας. 

Σας ευχαριστώ.    

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε Μακαριότατε για τους ενισχυτικούς 

λόγους στο έργο της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, αλλά και 

για το περιεχόµενο της οµιλίας σας. Και παρακαλούµε τώρα τον εκπρόσωπο του 

Μακαριοτάτου Καθολικού Πατριάρχη Κιλικίας Κυρίου Αράµ του Α΄, τον 

Θεοφιλέστατο Αρχιεπίσκοπο Κύριο Ohanian να λάβει το λόγο.  

 

GOMIDAS OHANIAN: Το µήνυµα της Αυτού Αγιότητος Αράµ Ι προς τη 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας εδώ στο Αµµάν. 

«Σας απευθύνουµε χαιρετισµό εις το όνοµα του Τριαδικού Θεού: του Πατρός, του 

Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. 

Λόγω της γεωπολιτικής σηµασίας της, η Μέση Ανατολή 

συµπεριλαµβανόταν  πάντοτε στα θέµατα που απασχολούν τον κόσµο. Η 

θρησκεία ήταν ανέκαθεν σηµαντικός παράγοντας στην ιστορία αυτής της 

περιοχής. Ως εκ τούτου, όταν αναφερόµαστε στη Μέση Ανατολή, πρέπει να 

λαµβάνονται υπ’ όψιν τα εξής: α) Η Μέση Ανατολή υπήρξε η γενέτειρα τριών 

µονοθεϊστικών θρησκειών: του Ιουδαϊσµού, του Χριστιανισµού και του Ισλάµ. β) Η 
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διασύνδεση µεταξύ θρησκείας και πολιτικής αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό 

των θρησκειών αυτών, σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικές εκφράσεις και 

συνέπειες. γ) Η θρησκεία περικλείει και επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή των 

ανθρώπων, διαποτίζει την κοινή συνείδηση των ανθρώπων. 

Οι Χριστιανικές κοινότητες ζουν και δίνουν τη µαρτυρία τους µέσα σε ένα 

τόσο σύνθετο περιβάλλον. Το µέλλον του Χριστιανισµού σε αυτό το µέρος του 

κόσµου αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Ακολουθούν µερικές από αυτές τις 

προκλήσεις: 

- Οι λαϊκές εξεγέρσεις και η αλλαγή του καθεστώτος σε κάποιες χώρες 

δηµιούργησαν µία νέα κατάσταση για τους Χριστιανούς, ενδεχοµένως γεµάτη 

νέες ελπίδες και νέους φόβους. 

- Η κυρίαρχη αντίληψη, η οποία θεωρεί τις µειονότητες, µεταξύ των οποίων και τις 

Χριστιανικές κοινότητες, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, έχει δηµιουργήσει ένα 

αίσθηµα απογοήτευσης και αβεβαιότητας για το µέλλον τους.  

- Εκτός των προβληµάτων αυτών, η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση 

επιπλέον παραµένει µία σοβαρή κρίση, παρά τις διάφορες προσπάθειες να 

συµµετάσχουν οι δύο ανταγωνιστικές πλευρές σε µία ειρηνευτική διαδικασία. 

Η αποστολή την οποία ανέθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία είναι να διαδώσει το 

Ευαγγέλιο στον κόσµο. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες, η εκκλησία δεν πρέπει να 

εγκαταλείπει την ιερή υποχρέωση που της ανατέθηκε από το Θεό. Οι εκκλησίες 

όµως καλούνται να αναπροσδιορίσουν την αυτό-κατανόησή τους και να 

επαναξιολογήσουν τη µαρτυρία τους σε µία περιοχή η οποία βρίσκεται σε 

αναταραχή και σε µετάβαση. Καλούνται να µετακινηθούν από την 

περιθωριοποίηση προς τη συµµετοχή, από την αντίδραση στη δράση. Πώς 

πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούν οι εκκλησίες στις νέες πραγµατικότητες της 

Μέσης Ανατολής; Θα θέλαµε εν συντοµία να µοιραστούµε µαζί σας τις δικές µας 

απόψεις: 

1) Οι Χριστιανοί θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργώς στη διεργασία του 
µετασχηµατισµού και θα πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Οι 

Χριστιανοί δεν είναι νέοι κάτοικοι στη Μέση Ανατολή. Αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της ιστορίας, των πολιτισµών και παραδόσεων της περιοχής. Άραγε αυτή η 

αλλαγή καθεστώτος θα επιφέρει καµία αλλαγή ως προς το status των 

Χριστιανικών µειονοτήτων; ∆εν νοµίζουµε ότι στην παρούσα χρονική στιγµή 

µπορούµε να δώσουµε σαφή απάντηση σε αυτή τη σχετική ερώτηση. Ως εκ 
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τούτου, το µελλοντικό status των Χριστιανικών κοινοτήτων δοκιµάζεται από τις 

νέες εξελίξεις στην περιοχή.  

2) Οι Χριστιανοί θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εκ 
νέου εξεύρεση κοινής ηθικής βάσης µεταξύ των µονοθεϊστικών θρησκειών. 

Πρέπει να γίνει σοβαρή απόπειρα δηµιουργίας ατµόσφαιρας αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης, ουσιαστικού παράγοντα για τη συνύπαρξη εντός της ίδιας 

κοινότητας. 

3) Θα πρέπει να αναδειχθεί πιο έντονα η Χριστιανική ενότητα. Η επείγουσα 

ανάγκη Χριστιανικής ενότητας γίνεται αισθητή στη Μέση Ανατολή περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου. Καθώς οι Χριστιανικές κοινότητες 

ζουν ως µειονότητα, η ενότητα είναι ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος για τη 

διασφάλιση της εσωτερικής τους δύναµης. 

4) Οι εκκλησίες θα πρέπει να συµµετάσχουν σε µία διεργασία ανανέωσης. 

Πράγµατι, οι εκκλησίες πρέπει να ασχοληθούν µε τη µέγιστη σοβαρότητα µε την 

εµβάθυνση της Χριστιανικής πίστης και τις προσταγές της στην καθηµερινή ζωή 

των πιστών, την αναµόρφωση της λειτουργικής ζωής, την ενίσχυση της 

διακονικής δραστηριότητας, και την αναζωπύρωση της ευαγγελικής µαρτυρίας 

και της ιεραποστολικής δράσης της εκκλησίας υπό το φως των νέων συνθηκών.  

5) Πρέπει να δοθεί νέα έµφαση στην Οικουµενική συνεργασία µεταξύ των 
εκκλησιών της Μέσης Ανατολής και της ∆ύσης. Οι εκκλησίες της ∆ύσης δεν 

θα πρέπει να θεωρούν της εκκλησίες της Μέσης Ανατολής ως αποµεινάρια της 

Χριστιανικής ιστορίας ή τόπους ιεραποστολής, αλλά ως γνήσιους εταίρους, και 

οφείλουν να τις συνδράµουν στη συνέχιση της αποστολής του Χριστού µε τους 

δικούς τους τρόπους σε αυτό το µέρος του κόσµου. 

Η περιοχή παραπαίει µεταξύ ελπίδας και απελπισίας, υπόσχεσης και 

απογοήτευσης. Ελπίζουµε ότι η «Μουσουλµανική άνοιξη» θα γίνει και 

«Χριστιανική άνοιξη» και οι Μουσουλµάνοι µε τους Χριστιανούς θα 

απολαµβάνουν µαζί τα οφέλη της άνοιξης που θα δηµιουργήσουν από κοινού, µε 

την ισχυρή τους δέσµευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις δηµοκρατικές αξίες. 

Όποια µορφή και αν πάρει στο µέλλον η περιοχή, οι Χριστιανοί δεν 

µπορούν να παραδοθούν σε µία κατάσταση αυτο-αποµόνωσης και παραίτησης. 

Ποιες είναι λοιπόν οι εναλλακτικές για τους Χριστιανούς; Πιστεύουµε ότι µία µόνο 

επιλογή υπάρχει ενώπιον των Χριστιανών: να παραµείνουν στη Μέση Ανατολή 

στις πατρίδες τους, στη γενέτειρα του Χριστιανισµού, και να συνεχίσουν τη 

µαρτυρία τους µαζί µε τους Εβραίους και τους Μουσουλµάνους για την αγάπη και 



 15

την καταλλαγή, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη που δίδαξαν οι ιδρυτές των 

µονοθεϊστικών θρησκειών. 

Ο Θεός να ευλογεί το αγαθό σας έργο για την πρόοδο της Ορθοδοξίας.  

Με τις προσευχές µου, 

Αράµ Ι, Καθολικός Κιλικίας, Antelias, Λίβανος.  

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θεοφιλέστατε σας ευχαριστούµε και παρακαλούµε να 

µεταφέρετε τις ευχαριστίες µας στον Καθολικό Πατριάρχη Αρµενίων Κιλικίας τον 

Κύριο Αράµ. Kαι τώρα καλώ στο βήµα τον πρωταγωνιστή αυτής της 

διοργάνωσης, τον αγαπηµένο µας φίλο, το µέλος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Ιορδανίας και µέλος της Επιτροπής Παιδείας της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, τον Κύριο Redha Haddad.  

 

REDHA HADDAD: Εξοχότατε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, διοργανωτές του 

συνεδρίου τούτου και Πρόεδρε του Συµβουλίου των Ορθοδόξων βουλευτών, 

Συνάδελφοι βουλευτές, καληµέρα σας, την ηµέρα που συνεδριάζουµε στο Αµάν, 

πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το οποίο αγκαλιάζει την τοποθεσία όπου ο Θεός 

φανέρωσε την ευχαρίστησή του βλέποντας τον Χριστό να βαπτίζεται στα νερά 

του ιερού Ιορδάνη – καλωσορίσατε στην αγαπηµένη Ιορδανία που δέχτηκε τους 

προφήτες, τους Αγίους καθώς και τους πρώτους χριστιανούς τον πρώτο αιώνα 

της χριστιανικής θρησκείας 

Και τους αγκάλιασαν τα βουνά και οι πεδιάδες της και τους προστάτευσε 

από τις αυθαιρεσίες των Ρωµαίων, των ειδωλολατρών και των Περσών καθώς 

και των υποστηρικτών του Ταλµούδ. 

Αδελφοί, Αδελφές σας χαιρετίζω από αυτή την άγια και φιλόξενη γη που 

έγινε µάρτυρας από πολλούς αιώνες της αρετής της συγχώρησης και της 

ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών και παρέµεινε το φως των κεριών των 

προσκυνητών και των προφητών των αγίων των πρώτων χριστιανών – 

αναµµένων σ’ αυτούς τους αγίους τόπους. Από την ηµέρα της γνωστής 

δέσµευσης του Οµάρ – όταν παρέλαβε ο γνωστός δίκαιος χαλίφης Omar Ibn El-

Hattami τα κλειδιά της πόλης µου από τον ορθόδοξο Πατριάρχη Σωφρόνιο, 

Πατριάρχη Ιεροσολύµων και λοιπής Ανατολής και ανατολικά του ιερού Ιορδάνη. 

Χώρα ειρήνης -ανατολικά και δυτικά του Ιορδάνη που αγκαλιάζει τους ιερούς 

τόπους των χριστιανών και των µουσουλµάνων και τα παιδιά της Ιορδανίας. 

Ανατολικά και δυτικά του Ιορδάνη, Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι οι οποίοι 
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προστατεύουν αυτούς τους ιερούς τόπους και τα σύνορα και τα ελευθερώνουν µε 

το σώµα και την ψυχή τους επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι ενωµένοι 

Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί, δε διαιρούνται ποτέ, τους ενώνει η πίστη σ’ έναν 

Θεό και η συνύπαρξη, η αδελφότητα, η ισότητα και ο αµοιβαίος σεβασµός. 

Η συνεδρίασή µας εδώ στο κοινοβούλιο του Ιορδανικού λαού είναι η 

απόδειξη της γνησιότητας και της αδελφοσύνης αυτού του λαού και της ισότητας 

των δικαιωµάτων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από θρησκεία και καταγωγή. Και 

κύρια απόδειξη των λεγοµένων µου είναι η πραγµατικότητα την οποία ζούµε στη 

χώρα µας την Ιορδανία κάτω από το Χασιµιτικό θρόνο και τη σοφία και τους 

υπολογισµούς της Χασιµίτικης ηγεσίας.  

Αδελφές, αδέλφια από την Ιορδανική πρωτεύουσα, η Επιστολή του Αµάν 

αποκαλύπτει την αλήθεια του Ισλάµ που καλεί για αλληλοσυµπλήρωση και όχι 

αλληλοκατηγορία, και καλεί για ενίσχυση των κοινών ουρανίων αρχών όλων των 

ουρανίων θρησκειών, όλων των θρησκειών που πηγάζουν από τον Αβραάµ.  

Από αυτό το βήµα καλώ τους συγκεντρωµένους να αποστείλουν το 

δεύτερο µήνυµα του Αµάν, ως εκπρόσωποι των ορθοδόξων λαών του κόσµου, 

δίπλα στο πρώτο µήνυµα του Αµάν που έστειλε ο Βασιλιάς των Ιορδανών Abb 

Allah Ibn Tallal, για να αποτελέσουν τα δύο µηνύµατα επιβεβαίωση παραλαβής 

των µηνυµάτων που καλούν για την πίστη στο Θεό, στις αρχές των ουρανίων 

Θρησκειών και επιβεβαίωση των θεϊκών προσταγών για αδελφοσύνη, 

δικαιοσύνη, συµπόνια, ισότητα και αλληλοπεριχώρηση.  

Αναµφισβήτητα, εµείς οι βουλευτές έχουµε επωµισθεί µεγάλο έργο και µεγάλη 

ευθύνη για τη διαιώνιση του πνεύµατος συγχώρησης, συνύπαρξης και 

συνεργασίας µεταξύ των Χριστιανών και Μουσουλµάνων σε όλες τις γωνιές της 

γης, συµβαδίζοντας µε τις επιταγές των δύο µηνυµάτων για ένωση δυνάµεων για 

την οικοδόµηση και τη διάδοση στη γη, της αγάπης και της ειρήνης µεταξύ των 

µελών της ανθρωπότητας. 

Σας καλωσορίζω για δεύτερη φορά στην Ιορδανία, κοιτίδα των θρησκειών, 

γη της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, και σας εύχοµαι καλή 

επιτυχία στις εργασίες αυτού του συνεδρίου προς όφελος της ανθρωπότητας και 

των πιστών σε αυτήν την ιερή γη και σε ολόκληρο τον κόσµο. 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Redha σε ευχαριστούµε για ακόµη µια φορά. Kαι τώρα 

καλώ στο βήµα για να κηρύξει επισήµως την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας 
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των εξοχότατο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Ιορδανικού λαού. 

Εξοχότατε.  

 

ABDUL KARIM DUGHMI: Στο όνοµα του ελεήµονος και φιλεύσπλαχνου Αλλάχ,  

Κυρίες και Κύριοι, µέλη της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Κύριοι 

οµιλητές και Κυρίες οµιλήτριες, Ειρήνη υµίν. 

Αγαπητοί προσκεκληµένοι και παρόντες, είναι µεγάλη η χαρά µου να σας 

καλωσορίζω στο Βασίλειο της Ιορδανίας και στο Κοινοβούλιο του Χασεµιτικού 

Βασιλείου ειδικώς, και να σας εκφράζω εκ µέρους των συναδέλφων σας µελών 

αυτού του Κοινοβουλίου και εµού προσωπικώς τα αισθήµατά µας για την εδώ 

παρουσία σας ως προσκεκληµένοι και ως αγαπητοί συνάδελφοι, ως άνθρωποι 

του πνεύµατος και θρησκευτικοί ηγέτες και επίτιµοι προσκεκληµένοι, αλλά και ως 

οµιλητές από την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Καλώς ορίσατε και εύχοµαι 

κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας µε τίτλο «Οι Χριστιανικές κοινότητες στη Μέση 

Ανατολή: Παρουσία, δικαιώµατα, φόβοι και ελπίδες». Το στοιχείο που αυξάνει το 

ενδιαφέρον µας ως Κοινοβουλίου είναι ότι βρίσκεστε εδώ ως µέλη 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ειδικά ως ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ορθοδοξίας, η οποία αποτελεί σήµερα µία ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, και από 

άποψη ιστορική, κοινωνική και πνευµατική αποτελεί το ένα τέταρτο των κατοίκων 

της Ευρώπης. 

Επίσης, εκτιµούµε την απόφαση που έλαβε η Συνέλευσή σας στην 

Ουκρανία το 2004 για την εξεύρεση τρόπων συνεργασίας µε την Ένωση των 

Κοινοβουλίων των Ισλαµικών Χωρών, µε αποτέλεσµα την υπογραφή στην Αθήνα 

το 2005 της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο πλευρών. 

Αδελφοί και αδελφές µου, εµείς τα αδέλφια σας στη δεύτερη πατρίδα σας 

την Ιορδανία χαιρόµαστε που σας υποδεχόµαστε, διότι πιστεύουµε στην 

πολυφωνία και τη διαφορετικότητα. Το ίδιο το Σύνταγµά µας αναφέρει στο Άρθρο 

14 ότι η χώρα προστατεύει όλες τις θρησκείες και όλες τις θρησκευτικές τελετές, 

και στο Άρθρο 15 δίνει το δικαίωµα στους Ιορδανούς να ιδρύσουν ενώσεις, και 

στο Άρθρο 19 δίνει δικαίωµα στις Ενώσεις να ιδρύοσυν τα σχολεία τους. Στο 

Άρθρο 108 παρέχει το δικαίωµα ίδρυσης συµβουλίων µη-Μουσουλµανικών 

θρησκειών, και επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο 

Κοινοβούλιο εκπροσώπων όλων των κοινωνικών, δηµογραφικών και 

θρησκευτικών οµάδων και κατηγοριών, ο εκλογικός νόµος ορίζει έναν αριθµό 

εδρών στο Κοινοβούλιο π.χ. για τους Τσετσένους Χριστιανούς, για να 
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εξασφαλιστεί ότι θα ακουστεί η φωνή τους, ώστε να υπάρχει άµεση 

εκπροσώπηση όλων των στρωµάτων της κοινωνίας.  

Έτσι εφαρµόζεται στην πράξη η θρησκευτική, πνευµατική και 

δηµογραφική πολυφωνία, έτσι διευκολύνεται η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 

και το νοµοθετικό έργο, πράγµα που µας κάνει υπερήφανους ως Ιορδανούς. Και 

σε διεθνές επίπεδο, η Ιορδανία συµµετέχει σε όλους τους διαλόγους µεταξύ 

θρησκειών και πολιτισµών, διαλόγους εξειδικευµένους, που διεξάγονται υπό την 

αιγίδα των µόνιµων επιτρόπων και των συµβουλίων τους, µε στόχο τη 

συνύπαρξη και το σεβασµό όλων των απόψεων.  

Αδελφοί µου, η Ιορδανία διέρχεται σήµερα έναν φιλόδοξο δρόµο 

µεταρρυθµίσεων σε όλους τους τοµείς της ζωής, υπό την προστασία και την 

επίβλεψη της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλιά Abdullah ibn Talal ibn Hussein 

του Β΄. Γίνονται συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις που επιβεβαιώνουν ότι η πατρίδα 

είναι η πηγή όλων των εξουσιών. Έχουµε µπροστά µας έναν κατάλογο 

πολυάριθµων αλλαγών στην τρέχουσα Κοινοβουλευτική περίοδο, την οποία 

εγκαινίασε η Αυτού Εξοχότητα. Μεταξύ των άρθρων αυτού του καταλόγου, 

υπάρχει ένας νέος εκλογικός νόµος, νέος νόµος για τα πολιτικά κόµµατα, ένας 

νόµος για νέο συνταγµατικό δικαστήριο, καθώς και νόµος για µία Αρχή που θα 

επιφορτισθεί µε την επίβλεψη των εκλογών, και άλλα πολλά στα πλαίσια της 

πολιτιστικής αλληλεπίδρασης µεταξύ ηγεσίας και λαού για το κοινό όφελος και 

υπέρ του πολίτη. 

Πριν κλείσω την παράγραφο που µε καλεί να σας καλωσορίσω για 

δεύτερη φορά, θα βγω από το επίσηµο κείµενο, διότι κάποιες λέξεις µε 

ενθάρρυναν να πω µερικά πράγµατα για το Χριστιανισµό στη Μέση Ανατολή. 

Όπως ξέρετε όλοι, αυτή η περιοχή είναι η κοιτίδα όλων των ουρανόσταλτων 

θρησκειών. Όταν διώχθηκαν οι Μουσουλµάνοι την εποχή του Προφήτη (ειρήνη 

σε αυτόν) προσέφυγαν στην Αιθιοπία, όπου βρισκόταν ένας Χριστιανός βασιλιάς 

ο οποίος τους προστάτευσε. Κατόπιν, έζησαν στην περιοχή οι Χριστιανοί και οι 

Μουσουλµάνοι ειρηνικά, και όλοι ασκούν τη θρησκεία τους ελεύθερα και χωρίς 

καµία καταπίεση. Στη συνέχεια, ήρθε η δέσµευση του Omar Ibn El-Khattab, όπως 

ανέφεραν µερικοί προλαλήσαντες µεταξύ των οποίων ο Rheda Haddad. 

Στη συνέχεια, οι Χριστιανοί πάντοτε υποστήριζαν τους Μουσουλµάνους 

αδελφούς τους. Και το Ισλαµικό Αραβικό κράτος δεν υπήρξε στην ουσία 

θρησκευτικό κράτος, αλλά ήταν πολιτιστικό κράτος µε τη σύγχρονη έννοια του 

όρου. Επαναλαµβάνω, δεν ήταν θρησκευτικό κράτος, καθώς οι Μουσουλµάνοι 
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συνυπήρχαν δίπλα στους Χριστιανούς, και οι Χριστιανοί προστάτευαν αυτή τη 

χώρα από τις ξένες επιδροµές στις τάξεις του Αραβικού Ισλαµικού στρατού, έστω 

και αν ήταν επιδροµές Χριστιανών. Αυτά που σας αναφέρω είναι η ίδια η ιστορία, 

και κανένας δεν µπορεί να τα αρνηθεί. 

Σήµερα στην Ιορδανία είµαστε πρωτεργάτες στην ίδρυση ενός Αραβικού 

Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της µετανάστευσης των Αράβων Χριστιανών 

από τη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου είναι Μουσουλµάνος και 

λέγεται Taher Al Masri, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Γερουσίας. Ιδρυτές αυτού 

του Συµβουλίου είναι Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί, ενδεχοµένως ο αριθµός των 

Μουσουλµάνων να είναι µεγαλύτερος. Ο τωρινός Πρόεδρος του Υπουργικού 

Συµβουλίου, Oman el Hosseini, είναι ιδρυτικό µέλος, όπως και ο σηµερινός 

Πρόεδρος της Βουλής –υπάρχουν πολλές εξέχουσες προσωπικότητες και 

Βουλευτές, καθώς και πολλές εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες που είναι 

ιδρυτικά µέλη. 

Θα µιλήσω µε ειλικρίνεια για τις διώξεις των Χριστιανών στη Μέση 

Ανατολή. Στην Ιορδανία δεν υπερβάλλουµε, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, και 

είναι γνωστό ότι είµαστε µία χώρα όπου συνυπάρχουν όλα τα θρησκευτικά 

Χριστιανικά δόγµατα. Τα έχω αναφέρει αυτά τα στοιχεία στην οµιλία µου, και 

σηµείωσα ότι το Σύνταγµα τους έχει παραχωρήσει πλήρη δικαιώµατα, και ότι 

συνυπάρχουν Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι σαν να ήταν αδέλφια, καθώς δεν 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους, εάν εξαιρέσουµε τη θρησκεία και τις 

θρησκευτικές πρακτικές και τελετές. 

Οι διωγµοί των Χριστιανών στο Ιράκ. 

Εάν µου επιτρέπετε, να εισαγάγω την πολιτική στο θέµα. Πριν από τον 

πόλεµο που κατέστρεψε το Ιράκ και το λαό του, Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί 

ανεξαρτήτως δογµάτων δεν ακούγαµε πριν για διωγµό των Χριστιανών στο Ιράκ. 

Αφού όµως η ∆ύση, η Αµερική, η Συµµαχία και ένα µεγάλο µέρος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που συµµάχησε µε την Αµερική κατέστρεψαν το Ιράκ, 

ακούσαµε για πρώτη φορά περί µετανάστευσης των Χριστιανών. ∆εν πρέπει να 

ντρεπόµαστε για την αλήθεια ούτε για την ιστορία, διότι είναι ολοφάνερη µπροστά 

µας, και δεν επιτρέπουµε να µας τη γράψει κανείς. Ζήσαµε εµείς οι ίδιοι αυτήν την 

περίοδο πριν από 7 ή 8 χρόνια, όταν καταστράφηκε το Ιράκ, και δεν υπήρχε 

Κυβέρνηση, ούτε ασφάλεια, και τότε υπήρξε διωγµός των Χριστιανών στο Ιράκ. 

Αναγνωρίζουµε αυτό το γεγονός. ∆ιότι, όταν καταστράφηκε η χώρα, επετράπη 
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στις νοσηρές και κακές ιδεολογίες να διώξουν τους Χριστιανούς και µερικές 

µειονότητες, µεταξύ των οποίων Χριστιανικές µειονότητες στο Ιράκ.  

Στην Αίγυπτο υπάρχουν πραγµατικοί διωγµοί των Κοπτών. Αυτούς τους 

διωγµούς δεν τους δεχόµαστε, ούτε τους υπερασπιζόµαστε. Και αν η Αραβική 

Άνοιξη που ήρθε δεν αντιµετωπίσει αυτό το πρόβληµα και δεν εµποδίσει τους 

εξτρεµιστές που επιτίθενται στους Κόπτες, αν δεν εµποδίσει αυτήν τη φυλετική 

βλάβη, τότε δεν υπάρχει Άνοιξη. Τώρα ενθαρρύνεται και από το εξωτερικό η 

πτώση ορισµένων καθεστώτων στον Αραβικό κόσµο.  

Εγώ δεν είµαι κατά του δικαιώµατος των λαών να ανατρέπουν τους ηγέτες 

που θεωρούν ότι είναι δικτάτορες, διώκτες των λαών, διεφθαρµένοι, που 

κατασπαταλούν τα πλούτη των λαών τους και καταπατούν τα δικαιώµατά τους. 

∆εν είµαι κατά της λαϊκής βούλησης για αλλαγή των ηγετών. Αλλά είµαι κατά της 

άφιξης αεροπλάνων και τεθωρακισµένων από το εξωτερικό προκειµένου να 

αλλάξουν το καθεστώς, είµαι κατά του να στερείται η χώρα την ασφάλεια και να 

επιτρέπεται σε εξτρεµιστικά στοιχεία να εκδιώκουν τις µειονότητες. Θέλησα να 

βγω από το επίσηµο κείµενο, διότι το θέµα είναι ενδιαφέρον, συγχωρέστε µε. 

Επιτρέψτε µου να σας καλωσορίσω δεύτερη φορά σε αυτή τη χώρα της 

αγάπης και συνύπαρξης, στη χώρα που έκτισαν οι Χασεµίτες και οι Ιορδανοί, στη 

χώρα όπου ανατραφήκαµε σύµφωνα µε τις αρχές της συνύπαρξης αδελφών που 

ασπάζονται διαφορετικά δόγµατα και ιδέες, και να σας ευχηθώ Καλή ∆ιαµονή 

στην Ιορδανία και Καλή Επιτυχία στις εργασίες σας, καθώς και Καλή Επιστροφή 

στις φίλες χώρες, προσκοµίζοντας στις αποσκευές σας τις καλύτερες εντυπώσεις, 

παρά τη σύντοµη παραµονή σας.        

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Abdul Karim Dughmi, σας 

ευχαριστούµε για µια ακόµη φορά. Σας ευχαριστούµε και για τους ξεκάθαρους 

κοινοβουλευτικούς σας λόγους. Επιτρέψτε µας ως ∆ιακοινοβουλευτική 

Συνέλευση Ορθοδοξίας να σας προσφέρουµε ένα συµβολικό δώρο, ως ελάχιστη 

έκφραση των ευχαριστιών µας για την όλη προσπάθεια, για τη συµβολή σας στην 

επιτυχία της ηµερίδας. Αυτό το δώρο είναι ένα µικρό δισκάριο, µε διάκοσµο 

επηρεασµένο από το δυτικό και ανατολικό πολιτισµό. ∆εχτείτε λοιπόν αυτό το 

µικρό δώρο ως έκφραση ευγνωµοσύνης και χαράς για την φιλοξενία σας. Είναι 

του 18ου – 19ου αιώνα, και συνδυάζει την Ανατολή µε τη ∆ύση σε σχέση µε το 

διάκοσµό του.  
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KONSTANTIN ZATULIN: Κι εγώ θα ήθελα εκ µέρους µου, κατόπιν εντολής του 

Προέδρου της Κρατικής ∆ούµας της Ρωσικής Οµοσπονδίας, να εγχειρίσω στον 

αξιότιµο Κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας ένα 

αναµνηστικό δώρο ως έκφραση των ευχαριστιών µας προς το πρόσωπό του.  

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θα κάνουµε τώρα ένα µικρό διάλειµµα. Πριν όµως από 

το διάλειµµα, θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ τον Ιερολογιώτατο 

Μουφτή της Ιορδανίας, ο οποίος µας τιµά µε την παρουσία του. Και ο Κύριος 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα µας κάνει τώρα την τιµή να 

βγάλουµε µια αναµνηστική φωτογραφία έξω ακριβώς από το Κοινοβούλιο, στα 

σκαλοπάτια του Κοινοβουλίου, όλοι µαζί. Και αµέσως µετά το µικρό διάλειµµα, 

και επανερχόµεθα για τις εισηγήσεις. Μπορούµε να βγούµε όλοι έξω.  

 

  ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Λοιπόν, ξεκινούµε την κανονική συνεδρίαση της 

ηµερίδας, µε πρώτο οµιλητή τον Κύριο Quawas, µέλος της Κεντρικής Επιτροπής 

του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών, µε θέµα «Μια πολιτική άποψη για την 

ύπαρξη Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σήµερα». Κύριε Quawas, 

πόσο χρόνο θέλετε; Αν το καταφέρετε σε 15΄ θα είναι ακόµη καλύτερα. «Πάντα 

δυνατά τω πιστεύοντι», «τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ».  

Όχι, όχι, τα καταφέρνουν καλά οι διερµηνείς. Μπορούµε να ξεκινήσουµε. Σας 

ευχαριστούµε κύριε Quawas για την όλη σας προσφορά στην ∆ιακοινοβουλευτική 

Συνέλευση της Ορθοδοξίας. Αντιλαµβάνεστε ότι έχουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον 

οι απόψεις σας, περιµένουµε τις απόψεις σας µε αγωνία.  

 

AUDEH QUAWAS: Ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε Πρόεδρε, θα µε συγχωρήσετε 

να µιλήσω στην αραβική γλώσσα.  

Εις το όνοµα του Θεού τον οποίον όλοι λατρεύουµε,  

Εξοχότατε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας,  

Μακαριότατε Πατριάρχη Ιεροσολύµων κ.κ. Θεόφιλε Γ΄,  

Σεβασµιότατοι,   

Σεβαστοί Πατέρες,  

Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι  

Επιτρέψτε µου να σας απευθύνω έναν Αραβικό Χριστιανικό Χαιρετισµό. 
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Από τα δυσκολότερα πράγµατα για έναν πολιτικό είναι να µιλά για ένα σηµαντικό 

και ευαίσθητο θέµα όπως ακριβώς το θέµα αυτού του συνεδρίου. Θέλω να 

ευχαριστήσω τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας και τη ∆ιεθνή 

Γραµµατεία της, στην οποία είχα την τιµή να υπηρετήσω επί δύο έτη, για τη 

διοργάνωση αυτού του συµποσίου στην κρίσιµη αυτή πολιτική συγκυρία. 

Υπάρχει ένα σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να τεθεί. Υπάρχει 

θρησκευτική ελευθερία στη Μέση Ανατολή για τους µη-Μουσουλµάνους; Η 

απάντηση είναι σαφέστατα ναι, αν θρησκευτική ελευθερία σηµαίνει ελεύθερη 

πραγµατοποίηση θρησκευτικών τελετών. Από αυτήν την άποψη υπάρχει 

απόλυτη ελευθερία. Αλλά αν η σηµασία της ερώτησης είναι τα πλήρη δικαιώµατα 

των πολιτών, τότε η απάντηση είναι σίγουρα όχι. Το θέµα της ελεύθερης 

πραγµατοποίησης των τελετουργικών το αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη µε τον ίδιο 

τρόπο; Η απάντηση επίσης είναι όχι. Θα µπορούσα να παραθέσω πολλά 

παραδείγµατα, αλλά για λόγους οικονοµίας χρόνου, δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες. 

Θα µπορούσα ευχαρίστως όµως να διευκρινίσω όποια σηµεία ανακύψουν κατά 

τη συζήτηση, όπως επί παραδείγµατι, µεταξύ άλλων, η διδασκαλία της 

Χριστιανικής θρησκείας, η αλλαγή θρησκείας, η οικοδόµηση εκκλησιών, η 

διαδοχή, η διάκριση βάσει πίστης, η ανεξαρτησία των οικουµενικών αποφάσεων, 

η αληθινή εκπροσώπηση των πιστών, και τέλος ο σεβασµός και η επίσηµη 

αναγνώριση των θρησκευτικών εορτών και αργιών.  

Κυρίες και Κύριοι, 

Θα ασχοληθώ ενδελεχώς µόνο µε ένα θέµα, µια και έχουµε την τιµή να 

πραγµατοποιείται η σηµερινή ηµερίδα στο σπίτι του λαού της Ιορδανίας, τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, που δυστυχώς δεν µπόρεσε, µε τις 

τροποποιήσεις του συντάγµατος που ψηφίστηκαν εφέτος και δηµοσιεύτηκαν στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 1/10/2011, να δώσει στους Χριστιανούς στην 

Ιορδανία τα συνταγµατικά τους δικαιώµατα επιτρέποντάς τους να εφαρµόζουν 

τους δικούς τους νόµους σχετικά µε την ατοµική κατάσταση, µία δέσµευση την 

οποία έχει ήδη αναλάβει η Ιορδανία ως κράτος. Και το απέδειξε η Ιορδανία 

υπογράφοντας στις 28/5/1975 το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

∆ικαιώµατα το οποίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών µε το 

Ψήφισµα 2200 Α (d -21) στις 16/12/1966, που τέθηκε σε ισχύ στις 23/3/1976 και 

δηµοσιεύτηκε στο Φύλλο Αρ. 4764 της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης της 

Ιορδανίας στις 15/6/2006 χωρίς καµία επιφύλαξη. Τα κείµενα είναι στη διάθεση 

όποιου επιθυµεί να τα κοιτάξει. 
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Η Ιορδανία έχει επίσης επαναλάβει τη δέσµευσή της και την εφαρµογή του 

Συµφώνου στην έκθεση την οποία υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών της 

Ιορδανίας στις 12.3.2009 προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των 

Ηνωµένων Εθνών, σύµφωνα µε το Άρθρο 40 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 

Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Στην έκθεση, Άρθρο 18, σηµείο 84, 

αναγράφονται τα εξής: 

«Το Σύνταγµα διασφαλίζει ελευθερία πεποιθήσεων, θρησκείας και γνώµης 

για όλους τους Ιορδανούς». (Άρθρο 14) ... κτλ. 

Η έκθεση επίσης αναφέρει στο Άρθρο 27, σηµείο 133: 

«Το Σύνταγµα διασφαλίζει επίσης το δικαίωµα όλων των θρησκευτικών 

κοινοτήτων να θεσπίζουν δικά τους θρησκευτικά δικαστήρια για την εκδίκαση 

υποθέσεων προσωπικού status (οικογενειακές υποθέσεις)». Η έκθεση προσθέτει 

ότι υπάρχουν νοµικές διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν το δικαίωµα των 

κοινοτήτων αυτών να θεσπίζουν δικά τους δικαστήρια τα οποία µπορούν να 

δικάζουν υποθέσεις γάµων, διαζυγίων και κληρονοµιών σύµφωνα µε τους δικούς 

τους νόµους, και εποµένως ο Ισλαµικός νόµος Σαρία δεν ισχύει για τους 

Χριστιανούς, όπου κάθε Χριστιανικό δόγµα έχει το δικό του νόµο … κτλ. 

Η έκθεση είναι παραπλανητική και έρχεται σε αντίφαση µε την 

πραγµατικότητα. Η Βασιλική Επιτροπή Συνταγµατικής Αναθεώρησης ή η 

Κυβέρνηση της Ιορδανίας θα έπρεπε να έχουν εγκρίνει τις προτεινόµενες 

τροποποιήσεις τις οποίες υπέβαλαν µερικοί Χριστιανοί ακτιβιστές, αλλά 

δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Το µόνο που έχει αλλάξει είναι το Άρθρο 119 του 

Συντάγµατος, ένα κατά τα άλλα εντελώς ασήµαντο βήµα, που προβλέπει το 

διορισµό δικαστών στα Χριστιανικά δικαστήρια. ως εκ τούτου, εγώ εξέφρασα τις 

ενστάσεις µου προς τις δηλώσεις που έκαναν ορισµένοι επικεφαλής εκκλησιών 

στην Ιορδανία οι οποίοι ευλόγησαν και επαίνεσαν αυτό το επίτευγµα και 

ισχυρίστηκαν ότι έδωσε στους Χριστιανούς όλα τους τα δικαιώµατα, µία απλή 

φιλοφρόνηση µάλλον, παρά πολιτική απόφαση, σηµειώνοντας ότι η Ιορδανία δεν 

έχει επικεφαλής εκκλησιών αλλά εκπροσώπους επικεφαλής εκκλησιών, εφ’ όσον 

όλοι οι επικεφαλής Εκκλησιών στην Ιορδανία ζουν στην Παλαιστίνη. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Θα περάσω τώρα στο πολιτικό µέρος της παρέµβασής µου, δηλαδή την 

κατάσταση των Χριστιανών στον Αραβικό κόσµο µετά τις επονοµαζόµενες 

επαναστάσεις της Αραβικής Άνοιξης στην περιοχή, ιδιαιτέρως στην Τυνησία, την 

Αίγυπτο, τη Συρία, τη Λιβύη και το Ιράκ, και θα επικεντρωθώ στις επιθέσεις οι 
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οποίες πραγµατοποιήθηκαν εναντίον εκκλησιών και Χριστιανικών χώρων όπως η 

«Εκκλησία της Παναγίας της Ελευθερώτριας» στο Ιράκ, οι εκκλησίες και τα 

µοναστήρια "Soul" και "Imbaba", η Εκκλησία «al-Qiddissin» (των Αγίων) στην 

Αλεξάνδρεια και η σφαγή  στο Maspero στο Κάιρο.  

Θα µιλήσω επίσης για την απειλή που τίθεται από τον πολλαπλασιασµό των 

ακραίων Ισλαµικών θρησκευτικών κινηµάτων και τις επιπτώσεις του για τη 

µετανάστευση χιλιάδων Χριστιανών εκτός της Αραβικής περιοχής και το µέλλον 

των Χριστιανών στο πλαίσιο του θρησκευτικού εξτρεµισµού.  

Επιπλέον, θα παρουσιάσω κάποιες λύσεις και προτάσεις. Κατ’ αρχήν, οι 

εκκλησιαστικοί ηγέτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον αρνητικό τους ρόλο και να 

απαιτήσουν τα δικαιώµατα των Χριστιανών επιτυγχάνοντας την απόκτηση 

αστικών δικαιωµάτων και όχι υποστηρίζοντας τις δικτατορίες. Οφείλουν επίσης να 

εγκαταλείψουν τις όποιες διαµάχες µεταξύ των εκκλησιών και των διαφόρων 

οµολογιών στην Αραβική περιοχή. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργαστούν 

προκειµένου να διαµορφώσουν ένα ανώτερο συντονιστικό σώµα από 

Χριστιανούς ακτιβιστές στο Λίβανο, την Αίγυπτο, το Ιράκ, τη Συρία, την Ιορδανία 

και το Σουδάν. Θα πρέπει επίσης να προάγουν περισσότερο την επικοινωνία µε 

τις µετριοπαθείς Ισλαµικές δυνάµεις και τα φιλελεύθερα κινήµατα αντί να 

αναπτύσσουν φόβους για αυτά, προκειµένου να διευρυνθεί η βάση συµµετοχής 

και να λυθεί η θρησκευτική πολιορκία την οποία έχουν επιβάλει οι εξτρεµιστικές 

οµάδες.  

Παροτρύνω επίσης τους εκκλησιαστικούς ηγέτες να συνεργαστούν για να 

σταµατήσουν τη διαρκή µετανάστευση των Χριστιανών στο εξωτερικό. Ειδάλλως, 

ο αριθµός των Χριστιανών στην Ανατολή θα ελαττωθεί και θα εξασθενήσει όπως 

έγινε στην Παλαιστίνη και το Ιράκ, ή θα διαιρεθεί η Αραβική περιοχή σε µικρά 

Χριστιανικά και Ισλαµικά κράτη, όπως έγινε στο Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 

νότιο από το βόρειο τµήµα του.  

Φαίνεται ότι η Αραβική Άνοιξη αναζωπύρωσε το θρησκευτικό κίνηµα στην 

Αραβική πολιτική. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση του Αιγυπτιακού 

µοντέλου, όπου η Μουσουλµανική Αδελφότητα αποκόµισε πολλά οφέλη, τα 

οποία την έφεραν στην καρδιά της πολιτικής διεργασίας. Αυτό µε τη σειρά του 

έκανε άλλα κινήµατα να επιζητούν τη στήριξη και ικανοποίησή της Αδελφότητας, 

καθώς αυτή φάνηκε να είναι η πλέον οργανωµένη φατρία στον πολιτικό δρόµο, 

και ο καταλληλότερος υποψήφιος για τη νίκη στις επόµενες εκλογές, ακριβώς 

όπως συνέβη στην Τυνησία, όπου το Ισλαµικό Κόµµα Nahda (Αναγέννηση) 
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κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στις εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση. Η 

Μουσουλµανική Αδελφότητα έχει σχηµατίσει ένα βασικό κόµµα, δίπλα στο οποίο 

ενδέχεται να αναδυθούν άλλα  µικρότερα κόµµατα, λόγω διασπάσεων µεταξύ των 

διαφόρων γενεών της οµάδας. Το κίνηµα των Σαλαφιστών, το οποίο για πολύ 

καιρό κρατούσε απόσταση από την έννοια της πολιτικής, αρνούµενο να αναµιχθεί 

σε αυτήν για λόγους αρχής, και διατηρώντας συµµαχία µε το πρώην καθεστώς 

για µεγάλο διάστηµα, έχει αρχίσει να εγκαταλείπει τις αρχικές του αρχές. 

Επιπλέον, µπήκαν στην πολιτική αρένα µέσω δύο κύριων κοµµάτων, µε την 

πιθανότητα να αναδυθούν άλλα κόµµατα στο µέλλον. Ακόµα και η Ισλαµική 

Οµάδα (al-Jama'a al-Islamiyyah), η πλέον φιλικά προσκείµενη στην Τζιχάντ, η 

φατρία που απορρίπτει την πολιτική περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη και η 

πιο βίαιη, η οποία έκρινε το πρώην καθεστώς ως µη-Ισλαµικό, φαίνεται να 

βρίσκεται στο κατώφλι της πολιτικής σκηνής έχοντας ήδη ιδρύσει ένα νέο κόµµα, 

ενώ είναι πιθανόν να προκύψουν και άλλα κόµµατα ως αποτέλεσµα κάποιων 

διασπάσεων και διαιρέσεων.  

Η µεγαλύτερη ίσως πρόκληση που τίθεται από το κίνηµα αυτό µε όλα τα 

διαφορετικά του φάσµατα έγκειται στο βαθµό στον οποίον σέβεται το κράτος των 

πολιτών και τον γνήσια δηµοκρατικό του χαρακτήρα που βασίζεται περισσότερο 

στην αρχή της ιδιότητας του πολίτη και τη βούληση του έθνους παρά στα 

θρησκευτικά πιστεύω και τους θεϊκούς νόµους. Προφανώς, µεταξύ των 

Ισλαµιστών, η Μουσουλµανική Αδελφότητα είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά 

στο να απαιτήσει ένα κράτος των πολιτών, ενώ οι Σαλαφιστές και οι Τζιχαντιστές 

απέχουν από κάτι τέτοιο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Εντούτοις, η 

διεκδίκηση της Μουσουλµανικής Αδελφότητας είναι κάπως ασαφής, ιδιαιτέρως η 

απαίτησή της ένα τέτοιο κράτος να έχει Ισλαµικό πλαίσιο αναφοράς, η οποία 

καθιστά τη θέση αυτή ανοιχτή σε διαφορετικές ερµηνείες. Οι Σαλαφιστές και οι 

Τζιχαντιστές είναι πιο επίµονοι και σαφείς στην απαίτησή τους για ένα «Ισλαµικό 

κράτος» το οποίο θα ιδρυθεί µετά από µία χρονική περίοδο κατά την οποία ο 

λαός θα εκπαιδευθεί εκ νέου στο να εφαρµόζει τα όρια (hudud) που ορίζει ο 

Ισλαµικός νόµος Σαρία. Από την άλλη πλευρά, οι προοδευτικές «φιλελεύθερες» 

και εθνικές δυνάµεις που απέµειναν ένωσαν τις προσπάθειές τους διεκδικώντας 

ένα κράτος των πολιτών και επιδιώκοντας συναίνεση επί των αρχών που διέπουν 

το Σύνταγµα, οι οποίες τονίζουν την πολιτική του ταυτότητα και διασφαλίζουν την 

αρχή της ιδιότητας του πολίτη που συµπεριλαµβάνεται σε αυτό και αποτρέπουν 

οιαδήποτε πιθανή υπαναχώρηση από την αρχή της εναλλαγής στην εξουσία στο 
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µέλλον. Οι δυνάµεις αυτές δεν αρνούνται την αρχή ή το γεγονός ότι «το Ισλάµ 

είναι καθολικό» και εποµένως καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής, ένα σηµείο 

στο οποίο συµφωνούν όλοι οι Μουσουλµάνοι. Εντούτοις, το θρησκευτικό ρεύµα 

και το φιλελεύθερο ρεύµα είναι σε σοβαρή διαφωνία µεταξύ τους ως προς το τι 

σηµαίνει πραγµατικά η καθολικότητα του Ισλάµ.  

- Το θρησκευτικό ρεύµα δίνει έµφαση στην πολιτική διάσταση και ζητά την 

επιβολή των νόµων Σαρία, φτάνοντας µέχρι το σηµείο να ισχυρίζεται ότι το 

κράτος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του Σαρία που επιβάλλεται από την 

καθολικότητα της θρησκείας, µία ερµηνεία η οποία ανοίγει διάπλατα τις πόρτες 

για το θρησκευτικό κράτος και επαναφέρει παλαιές συλλογιστικές για το ιερό 

θεϊκό δικαίωµά του να εξουσιάζει το λαό. 

- Το φιλελεύθερο ρεύµα υιοθετεί µία άλλη έννοια της καθολικότητας του 

Ισλάµ, η οποία συνδυάζει τις συνθετικές και τις θετικές απόψεις του Ισλάµ. Η 

συνθετική προοπτική ορίζει ότι το Ισλάµ έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µία 

µορφή ζωής η οποία δεν είναι ούτε εντελώς γήινη και κοσµική, ούτε εντελώς 

ουράνια και ιδεατή. Αντιθέτως, συµφιλιώνει και συνδυάζει και τα δύο. Η έννοια 

της θετικής προοπτικής του Ισλάµ είναι ο ρεαλισµός του στην κατανόηση της 

ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και η αποφασιστικότητά του να επηρεάσει την 

κίνηση της ιστορίας, και όχι να αποσυρθεί από αυτήν ή να αισθανθεί ανίσχυρο 

στην αναµέτρηση, όπως έχουν δείξει απλές θρησκείες.  

Οι δύο αυτές προοπτικές µετατρέπουν το Ισλάµ σε µία αληθινά καθολική 

θρησκεία, όπου η καθολικότητα γίνεται υπαρξιακή αναγκαιότητα και όχι πολιτική 

σκοπιµότητα. Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η καθολικότητα του Ισλάµ 

θεωρείται ως αναφορά για το θεϊκό σύστηµα αξιών επί του οποίου στηρίζεται 

ολόκληρη η ανθρώπινη ύπαρξή µας. Με αυτήν την έννοια, η καθολικότητα δεν 

έχει ανάγκη από συγκεκριµένη µορφή πολιτικής εξουσίας. Η ύπαρξη µίας 

Μουσουλµανικής κοινωνίας δεν συνεπάγεται τη θέσπιση διακριτής πολιτικής 

εξουσίας µε ιερά χαρακτηριστικά, χωρίς αν λαµβάνεται υπ’ όψιν η ιστορία, όπως 

ισχυρίζονται οι οµάδες των Σαλαφιστών. Ενώ είµαστε αντίθετοι σε κάτι τέτοιο, 

νοµίζω ότι υπάρχουν δύο µόνο εναλλακτικές.  

1. Θεωρητική: Ο άνθρωπος παραµένει θρησκευτικό ον, ακόµα και αν ζει 

µόνος, διότι η πίστη είναι εκ φύσεως ατοµικιστική. Όσο η θρησκεία είναι 

απαλλαγµένη από ιερείς, θα µπορεί να επιβιώνει απουσία οιασδήποτε εξουσίας, 

και αυτή είναι Ισλαµική αρετή. Αν µπορούµε να φανταστούµε µία ιδεώδη 

κοινότητα όπου οι άνθρωποι ελέγχονται µόνο από την ίδια τους τη συνείδηση, 
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δεν θα υπάρχει καµία ανάγκη εξουσίας. Η εξουσία χρειάζεται για να ρυθµίζει την 

κίνηση της κοινωνίας και να επιβάλλει τους νόµους έτσι ώστε να δηµιουργεί χάος. 

Η εξουσία δεν είναι αναγκαία για να ασκεί λογοκρισία στη συνείδηση των πιστών, 

ούτε χρειάζεται για να επιβάλλει την πίστη στους αρνητές της. Μάλιστα, πολλές 

θρησκευτικές µειονότητες έχουν διατηρήσει την πίστη τους υπό την εξουσία 

αρχών διαφορετικής θρησκείας. Επιπλέον, οι πιστοί συχνά δένονται περισσότερο 

µε την πίστη τους όταν υφίστανται διωγµούς. Οι ίδιοι οι Μουσουλµάνοι στο 

στάδιο της Μέκκας, πριν την εγκαθίδρυση του «κράτους των πολιτών», δεν 

απετέλεσαν εξαίρεση.  

2. Ιστορική: Αυτή αναφέρεται στις διάφορες εκφράσεις οι οποίες 

απετέλεσαν χαρακτηριστικά δείγµατα της έννοιας του Κράτους κατά την πρώτη 

Ισλαµική εµπειρία. Καµία από αυτές δεν µπορεί να θεωρηθεί η σωστή. Το Κράτος 

της Μεδίνας απεικόνισε ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο συνδύαζε την προφητεία 

και τη διακυβέρνηση. Επικεφαλής του ήταν ένας Αγγελιοφόρος διαπνεόµενος 

από θεία αποκάλυψη η οποία τον καθοδηγούσε και τον επέκρινε και, ως εκ 

τούτου, οι πιστοί ήταν υποχρεωµένοι να τον υπακούν. Φυσικά αυτό ποτέ δεν 

ίσχυε για κανένα άλλο κράτος. Αυτό το µοναδικό κράτος έλαβε τέλος µε το 

θάνατο του Προφήτη, ας αναπαύεται εν ειρήνη, ο οποίος ήταν µάλλον 

αγγελιοφόρος, κριτής και καθοδηγητής παρά ηγεµόνας. Όταν πέθανε, δεν 

υπήρχαν παραδόσεις κυβερνητικών συστηµάτων και επιλογής διαδόχων. 

Εποµένως, οι Χαλίφηδες ηγούντο του κράτους σε περίπλοκες συνθήκες, και ο 

καθένας αναλάµβανε την εξουσία µε τρόπο διαφορετικό από τον προκάτοχό του. 

Ο Άµπου Μπακρ έλαβε τον όρκο υποταγής (Baya) στην καλύβα (saqifa), ο Οµάρ 

διορίστηκε, ενώ ο Οθµάν και ο Αλή ορίστηκαν από το Συµβούλιο (shura). Το 

χαλιφάτο έγινε ισχυρή µοναρχία στα χέρια του Muawiyah, αλλά η πλήρης και 

ταραχώδης µετάβαση προς την κληρονοµική µοναρχία έγινε από τον Yazid. 

Οι Μουσουλµάνοι έχουν απολέσει το ιδεώδες µοντέλο Ισλαµικής 

ηγεµονίας το οποίο επικρατούσε στην εποχή του Αµπού Μπακρ και του Οµάρ, 

γεγονός που δηµιούργησε σε πολλούς σύγχυση ως προς το τι θεωρεί ο καθένας 

ως Ισλαµικό κράτος. Η ικανότητα των ηγεµόνων να αποτελούν παράδειγµα αυτού 

του ιδεώδους µοντέλου διακυβέρνησης έχει ελαττωθεί µε το πέρασµα του 

χρόνου, και οι άνθρωποι περιµένουν ακόµα κάποιον να το κάνει πραγµατικότητα. 

Αυτό που έχει σηµασία στο Ισλάµ δεν είναι η µορφή του κράτους, γιατί αυτό είναι 

ιστορικό θέµα, αλλά το ιδεατό µοντέλο το οποίο δεν περιορίζεται από την ιστορία 

αν και πάντοτε εµπνέεται από αυτήν.   
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Συνεπώς, η βασική διαφορά ανάµεσα στην εξουσία ως ιστορικό προϊόν 

της ανθρώπινης κοινότητας κατά την άποψη των φιλελευθέρων και το Ισλαµικό 

κράτος ως µοντέλο όπως το αντιλαµβάνεται το κίνηµα των Σαλαφιστών, έγκειται 

στην πηγή νοµιµότητας. Είναι το έθνος (ο λαός) ως ανθρώπινη οντότητα αρκετά 

ώριµη για να αποφασίζει τη µοίρα της στην ιστορία; Ή είναι ο ίδιος ο νόµος Σαρία; 

Η διένεξη αυτή θα επιλυθεί αν το έθνος γίνει νόµιµη πηγή για την Ισλαµική 

κοινότητα όπως ακριβώς για οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη κοινότητα, ενώ η 

Σαρία παραµείνει πηγή και πλαίσιο αναφοράς για τις αξίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

Μουσουλµάνοι µπορούν να ιδρύσουν το κράτος τους µε την ιστορική αναφορά 

του, υπό τον όρο ότι το Κράτος θα βασίζεται στους βασικούς σκοπούς του νόµου 

Σαρία. Αυτό επιτρέπει στο Ισλάµ να επιτύχει τη θρησκευτική και κοσµική του 

καθολικότητα. Αν όµως ο νόµος Σαρία θεωρηθεί η πηγή της νοµιµότητας, αυτό 

αυτοµάτως θα ανοίξει διάπλατα το δρόµο µετά από ένα-δύο βήµατα για το 

θρησκευτικό κράτος, για τον απλούστατο λόγο ότι ο νόµος Σαρία δεν µπορεί να 

ασκηθεί παρά µόνο από ανθρώπους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί πολιτικό ιερατείο µέσω απότοµων ερµηνειών, θυσιάζοντας τα 

συµφέροντα του Κράτους στο βωµό του Σαρία, και, αν συµβεί αυτό, θα 

θυσιαστούν τα συµφέροντα του Ισλάµ, διότι το Ισλάµ τελικά δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά οι ίδιοι οι Μουσουλµάνοι. 

Εποµένως, αυτή η διττή έκφανση του Ισλάµ ως «θρησκείας και κράτους» 

πρέπει να αναιρεθεί. Το συνδετικό «και» δεν έχει την έννοια της ένωσης µεταξύ 

των δύο συστατικών, αλλά τα διαχωρίζει. Το Ισλάµ είναι µία θρησκευτικότητα που 

χαρακτηρίζεται από την ιερότητά της έναντι του κράτους του οποίου οι υποθέσεις 

µας είναι γνωστές όπως είπε ο ευγενής προφήτης. Συνεπώς, η διαφορά µεταξύ 

Ισλάµ ως θρησκείας και Ισλάµ ως κράτους είναι προς το συµφέρον του έθνους 

που διαµορφώνει ιστορία αλλά χωρίς να κάνει κατάχρηση του Σαρία, αν και οι 

άνθρωποι έχουν την τάση να σφάλλουν στην επιλογή των ηγεµόνων τους. Στην 

ερµηνεία αυτή, το Ισλάµ παραµένει ιερό και δεν  µπορεί να επικριθεί για τη δική 

µας έλλειψη σοφίας. Επιπλέον, η θέληση του Θεού παραµένει ανώτερη της δικής 

µας διαφθοράς. Ως εκ τούτου, η νοµιµότητα του ιερού δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως κάλυψη για τις αµαρτίες της ιστορίας. 

Οι κοινωνιολόγοι έχουν εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά όλων των 

φονταµενταλιστικών (Usuli) κινηµάτων. Μία πρόσφατη ερευνητική µελέτη που 

διεξήχθη στο τµήµα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο διερεύνησε 21 

σύγχρονα ενεργά κινήµατα και οµάδες µε φονταµενταλιστικό υπόβαθρο: 7 



 29

Ισλαµικά, 6 Χριστιανικά, 5 Εβραϊκά και 3 από τη Νοτιοανατολική Ασία. Ο όρος 

Φονταµενταλισµός (Usulism) χρησιµοποιήθηκε όχι µόνο για να περιγράψει τη 

Μουσουλµανική Αδελφότητα, τους Wahabbis στη Σαουδική Αραβία, τους 

Υπερορθόδοξους Εβραίους Haredi στο Ισραήλ και την Εθνική Ένωση Ινδουιστών 

Εθελοντών, αλλά και για την Ένωση και Απελευθέρωση, µία φατρία πιστή στον 

Monsignor Livery και τους Αµερικανούς Ευαγγελιστές. 

Ο Φονταµενταλισµός, µε τη στενή του έννοια, είναι πρόσφατο φαινόµενο, 

και αποτελεί µία νέα µορφή άµυνας ενάντια σε µία νέα απειλή, την πιο σοβαρή 

απειλή που έχει αντιµετωπίσει η θρησκεία σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. 

Πρόκειται για την απειλή που επέφερε η νεωτερικότητα µέσω της αντίληψής της 

για τον κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι διανοητές κάνουν λόγο για τη γέννηση 

µίας ισχυρής θρησκείας που ενδέχεται να οδηγήσει σε «µία νέα µάχη για το 

Θεό», µία παγκόσµια µάχη κατά της Εκκοσµίκευσης και της ηγεµονίας της 

τεχνολογίας. Μία τέτοια µάχη αποτελεί πραγµατική αναβίωση όλων των ιερών 

ανά τον κόσµο.   

Το πολιτικό υπόβαθρο αυτών των κινηµάτων και οµάδων είναι ευρύ και 

ποικίλο. Κάποια εξ αυτών αναδύθηκαν από πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις, 

κάποια έχουν συµπεριλάβει επαναστατικές οµάδες, και κάποια ανήκαν στους 

συνασπισµούς πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης (στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, το 

Μαρόκο, το Ισραήλ, το Πακιστάν, την Ιταλία και τις ΗΠΑ). Τελικά έχουν 

σχηµατίσει φανατικές οµάδες που συµµετέχουν σε ανταρτοπόλεµο ή τροµοκρατία 

(Αλ-Κάιντα, εξτρεµιστές Σιχ, Συνασπισµός Φονταµενταλιστών Αλγερίας, η 

Εβραϊκή Underground, οι επαναστατικές οµάδες στην Τσετσενία και το 

Νταγκεστάν και οι Αµερικανοί Χριστιανοί που ευθύνονται για τον πόλεµο στο Ιράκ 

και που εναντιώνονται στις γυναίκες ακτιβίστριες).     

Η µελέτη κατέληξε ότι οι οµάδες αυτές, ασχέτως πολιτιστικής και 

θρησκευτικής προέλευσης, έχουν πέντε κοινά χαρακτηριστικά: καθαρότητα 

πίστης, ελιτισµός, αυστηρή τέλεση θρησκευτικών τελετών, ιεροτελεστίες του 

παρελθόντος και ιεραποστολικοί στόχοι. 

1. Καθαρότητα πίστης. Αυτή αποδίδεται στο αίσθηµα καταστροφής και τον 

φόβο της απειλής η οποία τίθεται από την εξέγερση του ανθρώπου κατά του 

Θεού και της διδασκαλίας του όπως δηλώνεται στον Τορά, τη Βίβλο και το 

Κοράνι. Οι φονταµενταλιστές περιγράφουν εαυτούς ως «Επιζώντες», «Σωτήρες» 

ή «Ζηλωτές», οπαδούς ενός φανατικού Εβραϊκού κινήµατος, που δεν αφήνουν 

καµία αµφιβολία ότι έχουν την ευθύνη να διαφυλάξουν τις διδαχές της θρησκείας 
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ως αναγκαία προϋπόθεση. Σε µία συνέντευξη τύπου στην εφηµερίδα «Ισραήλ», 

ένας αυστηρός Εβραίος ρωτήθηκε: «Γιατί οι Εβραίοι Haredi διαφέρουν από όλους 

τους άλλους;» Απάντησε: «Γιατί διαφέρουν οι άλλοι από εµάς;»  

Η καλύτερη περιγραφή της στάσης των φονταµενταλιστών απέναντι στην 

εποχή των κοσµικών Ανθρωπιστικών Επιστηµών είναι η αλαζονεία για τους 

Σουνίτες Ισλαµιστές και τους Εβραίους Haredi. Πρόκειται για µία Μανιχαϊστική 

γλώσσα που βασίζεται στη σύγκρουση µεταξύ καλού και κακού, µια κληρονοµιά 

που προσφέρεται υπό πολιορκία. Βλέπουν τους εαυτούς τους ως το «φως που 

διαλύει το σκοτάδι», και η παράταξή τους είναι η παράταξη του Θεού που 

αντιστέκεται στην παράταξη του διαβόλου. Εποµένως, η κοσµική σκέψη 

εκλαµβάνεται ως απειλή για τη θρησκευτική ταυτότητα τόσο στο ιδιωτικό όσο και 

στο δηµόσιο επίπεδο, και χρησιµοποιείται ως εργαλείο από τα κοσµικά κράτη. 

Έτσι εξηγείται γιατί η επίθεση κατά του εκκοσµικισµού βασίζεται σε διαφορετικές 

απόψεις. Για παράδειγµα, στην Ευρώπη και την Αµερική, οι φονταµενταλιστές 

αντιµάχονται την εκκοσµίκευση µε το σκεπτικό ότι θεωρείται δυσµενής µορφή 

ανάπτυξης εντός της κοινότητας. Στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αµερική, 

θεωρείται βραχίονας των αποικιακών δυνάµεων. Περιγράφεται και ως 

«δυτικοποίηση», «πυρετός µίµησης του άλλου» ή «∆υτικο-µανία από τη 

µορφωµένη ελίτ».  

2. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η επίγνωσή τους ότι αποτελούν 

µειονότητα και είναι σε αποµόνωση. Είναι παρόµοιο µε το αίσθηµα των 

παλιότερων οµάδων. Γνωρίζουν ότι οι προσπάθειές τους είναι µάταιες και 

εποµένως δεν πρέπει να σταµατήσουν να ρίχνουν το σπόρο ο οποίος 

αναπόφευκτα θα φυτρώσει και θα αποκαταστήσει τη θρησκεία στην κεντρική της 

θέση. Έτσι, βλέπουµε τους Εβραίους να καταφεύγουν στον κόσµο της 

αποµόνωσης. Οι Ισλαµιστές έγραψαν για αυτούς που είναι πιστοί µόνο κατ’ 

όνοµα και τους περιέγραψαν ως «γεωγράφους Μουσουλµάνους», οι οποίοι 

διάγουν βίο παρόµοιο µε την Τζαχιλία (Jahiliyya), την προ-Ισλαµική περίοδο της 

άγνοιας. Βλέπουµε επίσης «σύγχρονη ειδωλολατρία» µεταξύ των Καθολικών και 

στα γραπτά των «εξόριστων Χριστιανών» µεταξύ των Ευαγγελιστών. Έτσι 

εξηγείται πώς αυτοί οι «πουριτανοί» έχουν την τάση να κατευθύνουν τις 

προσπάθειες και δράσεις τους περισσότερο προς τους εν θρησκεία αδελφούς 

τους, δηλαδή τους «παραστρατηµένους» και τους «χλιαρούς», παρά προς τους 

απίστους. Αυτό κατέστη εµφανές και στις συγκρούσεις µεταξύ των πρώτων 

εκκλησιών, όπου η βία κατευθυνόταν κυρίως κατά των αποστατών. 



 31

3. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι µία ιδεοληπτική εµµονή στην τέλεση των 

θρησκευτικών τελετών. Πρόκειται επίσης για αµυντικό χαρακτηριστικό. Είναι η 

τροχοπέδη που σταµατά τον τροχό της αλλοτρίωσης, διότι ο κίνδυνος 

συγχώνευσης καθώς και το κύµα του υλισµού απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. 

Καταργώντας τα σύνορα χρόνου και τόπου, η παγκοσµιοποίηση όχι µόνο 

απαλλάσσει τους ανθρώπους από τις παραδοσιακές υποχρεώσεις και 

καταστρέφει πολιτισµούς, αλλά φτάνει και µέχρι την εµπορευµατοποίηση 

πνευµατικών προϊόντων όπως είναι η «κουζίνα συσκευασµένων τροφίµων Halal, 

ο αρµονικός γάµος και η ενοικίαση θρησκευτικών χώρων». Εποµένως, οι οµάδες 

των φονταµενταλιστών έχουν την τάση να βρίσκουν χώρο για τις ίδιες γύρω από 

το τέµενος, το τζαµί, την εκκλησία ή τον Ινδουιστικό ναό, όπου η καθεµία 

λειτουργεί ως γκέτο που αναπτύσσεται µέσα από οικογένειες και αλληλεπίδραση 

εντός των τειχών που προστατεύονται από σύµβολα αποµονωτισµού.  

Η απόρριψη όλων όσων βρίσκονται εκτός αυτών των θυλάκων οδηγεί σε 

ηθική υπεροπλία και πολιτική αναβίωση. Οι φονταµενταλιστές δεν διστάζουν να 

καταδικάζουν την εκκοσµίκευση ως προς το σύστηµα αγορών που συνδέεται µε 

την παγκοσµιοποίηση. Επιπλέον, θεωρούν την εκκοσµίκευση υπεύθυνη για τη 

διάλυση της οικογένειας, την υπονόµευση του πνεύµατος κοινότητας και τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί παραδίδονται από 

χαρισµατικές προσωπικότητες όπως είναι ο σεΐχης, ο ιµάµης, ο ραββίνος, ο 

επίσκοπος, ο ιερέας και ο Ινδουιστής κληρικός. 

4. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η νοσταλγία τη οποία επιδεικνύουν για 

το ένδοξο παρελθόν και τον πρώτο ιδρυτή, µε συµβολικά µάλλον παρά ιστορικά 

µέσα. Η νοσταλγία αυτή παίρνει τη µορφή της επιβολής ενός συνόλου ταµπού και 

λογοκρισίας στα πεδία της τέχνης και της λογοτεχνίας. Μπορεί µάλιστα να φτάσει 

µέχρι την πλήρη καταδίκη του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης. Αξίζει όµως 

να σηµειωθεί ότι υπάρχει σαφής αντίφαση στο λόγο αυτών των κινηµάτων, όπου 

χρησιµοποιούν προηγµένη σύγχρονη τεχνολογία στις συντηρητικές 

προπαγανδιστικές «τηλεοπτικές οµιλίες» τους, τα µεγάφωνα, το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο και τις βιντεοκασέτες. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσµα να 

επηρεάζονται τα ίδια σε µεγάλο βαθµό από τις κοσµικές αξίες τις οποίες 

αντιµάχονται. Αυτό συµβαίνει στην Ινδία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τις Ηνωµένες 

Πολιτείες και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι φονταµενταλιστές.      

5. Το τελευταίο και πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ο ισχυρισµός του 

φονταµενταλισµού ότι αναλαµβάνει µία αποστολή διάσωσης για να σώσει µία 
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εκφυλιζόµενη κοινότητα η οποία σταδιακά πέφτει στον παγανισµό. Ο ισχυρισµός 

αυτός αποκλείει οποιονδήποτε συµβιβασµό και προσλαµβάνει περαιτέρω 

διαστάσεις εµµονής, φανατισµού, χρήσης βίας και θυσίας εαυτού και άλλων. Από 

την άποψη αυτή, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιθετική τους θέση δεν δηλώνεται 

απροκάλυπτα. αλλά µάλλον µεταµφιέζεται υπό την επίφαση του ριζοσπαστισµού, 

τον οποίο οι φονταµενταλιστικές οµάδες πάντοτε αρνούνται. .Μπορούµε 

συνεπώς να αναφέρουµε παραδείγµατα του πώς οι Ισλαµιστές καταχράστηκαν 

την έννοια της «Τζιχάντ» όταν την χρησιµοποίησαν. Το ίδιο ισχύει και για τα 

Χριστιανικά εξτρεµιστικά κινήµατα τα οποία βλέπουν τον πόλεµο ως µία µορφή 

οργής Θεού κατά αυτών που πράττουν το κακό. Αυτό είναι επίσης 

χαρακτηριστικό των Χριστιανών συντηρητικών στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Μπορούµε επίσης να δούµε στρατευµένες οµάδες Ινδουιστών να υψώνουν το 

σύµβολο του θεού Σίβα, την τρίαινα, για να χρησιµοποιηθεί ως όπλο αν 

χρειαστεί. Βλέπουµε επίσης τις φανατικές οµάδες Εβραίων που έχουν υιοθετήσει 

ως σύµβολό τους το ξίφος του ∆αβίδ. 

Τέλος, πρέπει να γνωρίζουµε ότι υπάρχει µία λεπτή διαχωριστική γραµµή 

µεταξύ του να απαγορεύεις θεωρητικά τις πράξεις αυτών των εχθρών της 

θρησκείας και του να αναλαµβάνεις πραγµατική δράση προκειµένου να τους 

εµποδίσεις να διαφθείρουν την κοινότητα. Αυτή η µετάβαση στη βία υποδηλώνει 

συχνά µία σκληρή ηθική πορεία και ένα αυστηρό πιστεύω, και αρχίζει πλέον να 

κατατροπώνει το αίσθηµα εγκατάλειψης και άρνησης  διάπραξης φόνου. Πιστεύω 

ότι ο ακραίος φονταµενταλισµός, και όχι η επιστροφή στα θεµελιώδη της 

θρησκείας, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι Μεγάλες χώρες δεν αντιµάχονται η 

µία την άλλη, ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε χωρίς µάχη, παρ’ όλο που είχε 

τη δύναµη να ανατινάξει τον κόσµο, και ότι η Ιαπωνία έχει αποκτήσει ηγετική 

θέση µέσω της επιστήµης. Αν το τείχος του Βερολίνου πριν κατεδαφιστεί 

εµπόδιζε τους ανθρώπους να βγουν, τα τείχη του φονταµενταλισµού στον κόσµο 

εµποδίζουν τους ανθρώπους να περάσουν στην ανθρώπινη διάσταση µε την 

ευγενέστερη έννοια του όρου.  

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ωραία. Ευχαριστούµε τον ∆ρ. Quawas για την εισήγησή 

του, παρά τα προβλήµατα του χρόνου. Και σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε 

απονοµή της τιµητικής διάκρισης στον εκλεκτό φίλο της ∆ιακοινοβουλευτικής και 

πρωτεργάτη, τον Ghassan Tueni. Aλλά πριν από την τιµητική αυτή διάκριση, την 

απονοµή της πλακέτας, θέλουµε ως ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της 
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Ορθοδοξίας να δώσουµε ένα αναµνηστικό δώρο στον Μακαριότατο Πατριάρχη 

Ιεροσολύµων και πάσης Παλαιστίνης, στην πνευµατική δικαιοδοσία του οποίου 

σήµερα πραγµατοποιείται αυτή η ηµερίδα.  

Σεβασµιότατε, ένα συµβολικό δώρο. Είναι ένας σταυρός ευλογίας του 11ου 

αιώνος, αντίγραφο, από την Κωνσταντινούπολη, στην περίµετρο του οποίου, στις 

τέσσερις άκρες του οποίου υπάρχουν χαραγµένοι ιαµατικοί άγιοι. Αυτό λοιπόν 

ένα συµβολικό δώρο για σας, και για την καλοσύνη σας γιατί είστε σήµερα εδώ.  

Να πω δύο λόγια για τον Κύριο Ghassan Tueni. Ο Κύριος Ghassan Tueni 

γεννήθηκε το 1926. Σπούδασε Φιλοσοφία και Πολιτικές Επιστήµες στο 

Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βηρυτού. Μαθήτευσε κοντά στον Charles Malik, 

έναν από εκείνους που υπέγραψαν τη Χάρτα των Ηνωµένων Εθνών, οι ιδέες του 

οποίου τον επηρέασαν σηµαντικά. Στην δεκαετία του 1940 ταξίδευσε στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής για σπουδές στο Χάρβαρντ, από όπου έλαβε 

και τον µεταπτυχιακό του τίτλο. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής πέθανε ο πατέρας του, οπότε και επέστρεψε αναγκαστικά στον Λίβανο 

και εκεί συνέχισε ως εκδότης την εφηµερίδα An-Nahar που εξέδιδε ο πατέρας του 

αρκετά χρόνια πριν.  

Η πολιτική σταδιοδροµία του Κυρίου Tueni ξεκινά από εκείνη την περίοδο. 

Σε µια έντονα φορτισµένη πολιτική σκηνή, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι σπουδές του 

τον βοήθησαν πολύ στο να αναπτύξει µια δική του ηθική και λογική προσέγγιση 

της πολιτικής. Εκτός από την µαθητεία του στον Malik, η συνεχής ανάγνωση του 

δυτικού Τύπου τον οδήγησε στην πίστη ότι αποτελεί αναγκαιότητα για την Μέση 

Ανατολή η δηµιουργία προϋποθέσεων αντικειµενικής πληροφόρησης.  

Στη νεότητά του υπήρξε οπαδός του «Εθνικού Κόµµατος», που 

συνιστούσε πολιτική έκφραση των Ελληνορθοδόξων και των Λατινορθοδόξων 

(δηλαδή των Μαρωνιτών). Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ορθόδοξη, η ελληνορθόδοξη 

πίστη –έτσι ακριβώς έχει γράψει- επηρέασε βαθύτατα τον πολιτικό και 

δηµοσιογραφικό φιλελευθερισµό του.  

Λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Πιστεύουµε ότι είµαστε Άραβες, πριν από το 

Ισλάµ. Υπήρξαµε Χριστιανοί πριν από την έλευση της ∆υτικής Χριστιανοσύνης 

µέσω των Σταυροφοριών, των οποίων δεν είµαστε, όπως κάποιοι έχουν την τάση 

να ισχυρίζονται, µουσειακά υπολείµµατα ή αποµεινάρια».  

Ως εκδότης της εφηµερίδας An-Nahar κάλυψε πολλά διεθνή και αραβικά 

συνέδρια. Επελέγη από την Κυβέρνηση του Λιβάνου να υπηρετήσει σε 

διπλωµατικές αποστολές, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής του να 



 34

αντιπροσωπεύσει τον Αραβικό Σύνδεσµο στην Ουάσιγκτον. Υπηρέτησε, επίσης, 

ως Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και ως Αναπληρωτής Πρωθυπουργός.  

Το 1977, ο Πρόεδρος Elias Sarkis τον έχρισε Πρέσβη του Λιβάνου στα 

Ηνωµένη Έθνη και πολύ σύντοµα µετά το διορισµό του ήρθε αντιµέτωπος µε τις 

δύο µεγάλες επιδροµές του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, το 1978 και το 1982.  

Η οµιλία του κυρίου Tueni στο Συµβούλιο Ασφαλείας του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών στις 17 Μαρτίου 1978 υπό τον τίτλο «Αφήστε το λαό µου να 

ζήσει» υπήρξε µνηµειώδης και είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση, δύο ηµέρες 

αργότερα, του Ψηφίσµατος 425, µε το οποίο το Ισραήλ καλούνταν να καταπαύσει 

τη στρατιωτική του δράση κατά του Λιβάνου. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Τουενί, «το 

Ψήφισµα 425 έγινε το κύριο σηµείο αναφοράς στη σύγκρουση µε το Ισραήλ, 

παγιώνοντας µε συγκεκριµένο τρόπο τα δικαιώµατα του Λιβάνου και τα καθήκοντα 

των Ηνωµένων Εθνών, ασχέτως αν χρόνια αργότερα το καθεστώς παραµονής 

της Unifil στο Λίβανο διαµορφώθηκε σε άλλοθι -όπως γράφει ο ίδιος- από την 

πλευρά των Ηνωµένων Εθνών, προκειµένου –υποτίθεται- να µην γίνουν 

περισσότερα».  

Ο Κύριος Tueni ανακηρύχθηκε επίτιµος διδάκτορας από την πρώτη 

Τροφό-Σχολή του, το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βηρυτού, και ο κατάλογος 

των δηµοσιεύσεών του είναι εκτενέστατος. Αποτελεί το καύχηµα όλων των 

Λιβανέζων, ασχέτως πολιτικής και θρησκευτικής πεποίθησης, των ανθρώπων 

της Μέσης Ανατολής, αλλά και ολόκληρης της οικουµενικής Ορθοδοξίας. 

Προφανώς, επειδή συνέβαλε στην οργάνωση, στη λειτουργία της Οργάνωσής 

µας, αποτελεί και το καύχηµα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 

Ορθοδοξίας.  

Θεωρήσαµε σκόπιµο η ∆ιεθνής Γραµµατεία της Οργάνωσης, τώρα που 

είµαστε στη Μέση Ανατολή, σε αυτή τη σηµαντική ηµερίδα, να τον τιµήσουµε 

σήµερα µε το σεβασµό και την αγάπη που αρµόζει σε µια τόσο σπουδαία 

προσωπικότητα.  

Την τιµητική πλακέτα θα έρθει να την παραλάβει σύµφωνα και µε επιθυµία 

της οικογένειάς του ο συνάδελφος βουλευτής του Λιβάνου ο Κύριος Atef 

Majdalani, η δε πλακέτα γράφει τα εξής: «Τιµητική πλακέτα δίδεται στον Ghassan 

Tueni από τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας ως αναγνώριση της 

σηµαντικής συµβολής του στην προώθηση των αρχών του Χριστιανισµού στη 

Μέση Ανατολή».  

Ο κύριος Tueni δεν είναι εδώ γιατί δεν το επιτρέπει η υγεία του.  
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ATEF MAJDALANI: Σεβασµιότατε Πατριάρχα, Πατέρες, οργανωτές αυτής της 

συνάντησης, η πρωτοβουλία σας σήµερα να τιµήσετε µια µεγάλη προσωπικότητα 

από το Λίβανο, το συµπατριώτη µας Ghassan Tueni, είναι τιµή για ολόκληρο το 

Λίβανο. Ο τιµώµενος κύριος Tueni είναι ένας από τους στυλοβάτες του Λιβάνου, 

ο οποίος εργάστηκε στον τοµέα της δηµοσιογραφίας και διέπρεψε σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να λέγεται στο Λίβανο ότι ο ήλιος δεν ανατέλλει αν δεν ξυπνήσει ο 

κόκορας της an-Nahar. O κύριος Tueni εργάστηκε και στην πολιτική, την οποία 

προίκισε µε µία έννοια σπάνιου πολιτισµού. Ασχολήθηκε επίσης µε τη 

διπλωµατία, και την µετέτρεψε σε πλατφόρµα δικαιοσύνης, χαράσσοντας µε 

χρυσά γράµµατα το όνοµα του Λιβάνου στα Ηνωµένα Έθνη. 

Αυτός είναι εν συντοµία ο Ghassan Tueni τον οποίο τιµά σήµερα το 

Συνέδριό σας. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, µου έκανε την τιµή, και είµαι 

πολύ υπερήφανος για αυτό, να µου αναθέσει να τον εκπροσωπήσω και να 

παραλάβω εξ ονόµατός του αυτήν την τιµητική πλακέτα.  

Στην παρούσα ιδιαίτερη περίσταση, θα ήθελα να πω ότι το Συνέδριό σας 

έκανε άριστη επιλογή όταν αποφασίσατε να τιµήσετε τον Ghassan Tueni. Εκτός 

από τις πατριωτικές αρετές του και την πνευµατική του δηµιουργικότητα, είναι 

αναµφίβολα ένας από τους σπουδαίους ορθόδοξους άνδρες. Ο Ghassan Tueni, 

τον οποίο υποθέτω πολλοί γνωρίζετε πολύ καλά, σε προσωπικό ή σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, είναι έναν εξαιρετικός Ορθόδοξος ακτιβιστής. Ήταν 

πάντοτε πρωτοστάτης στις ευγενέστερες ορθόδοξες δράσεις, όπως την 

αναστήλωση εκκλησιών, τη συντήρηση παραδοσιακών µνηµείων, την προστασία 

της κληρονοµιάς ή την υπεράσπιση του πατριωτισµού ή του Αραβισµού της 

Ορθοδοξίας. 

Κυρίες και Κύριοι,  

Εκ µέρους όλων των Λιβανέζων, εκ µέρους του Ghassan Tueni  και της 

οικογενείας του στο Λίβανο, καθώς και της εφηµερίδας an-Nahar, και εγώ 

προσωπικώς, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν την πρωτοβουλία. 

Παρακαλώ το Θεό να χαρίσει µακροηµέρευση στο σπουδαίο φίλο Ghassan 

Tueni, διότι όλοι τον χρειαζόµαστε πάντα στο πλευρό µας. Ευχαριστώ. 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε κι εµείς Κύριε Συνάδελφε. Θέλω σε αυτό 

το σηµείο να ενηµερώσω την ηµερίδα µας, το Σώµα, ότι µας τιµούν µε την 
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παρουσία τους οι εξοχότατοι Πρέσβεις της Ελλάδος και της Ουκρανίας. Τους 

ευχαριστούµε πάρα πολύ.  

Θα ζητήσω συγγνώµη από τον Καθηγητή τον Κύριο Ζιάκα. Θα πάρει το 

λόγο για περίπου δέκα λεπτά το maximum ο Κύριος Alexeev, ο Σύµβουλός µας, 

να κάνει µια τοποθέτηση, διότι υπάρχει πρόβληµα µε το αεροπλάνο για την 

αναχώρησή του για τη Σόφια. Κύριε Alexeev έχετε τον λόγο.  

 
VALERY ALEXEEV: Σας ευχαριστώ Κύριε Γενικέ Γραµµατέα για την κατανόησή 

σας. Μακαριότατε Πατριάρχη Θεόφιλε Γ΄, Εξοχώτατε Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 

Κυρίες και Κύριοι και συµµετέχοντες στις εργασίες αυτής της ηµερίδας.  

Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουµε, η Μέση Ανατολή είναι η περιοχή στην 

οποία γεννήθηκε ο Χριστιανισµός, ο οποίος σήµερα, όπως και στο παρελθόν, 

χρήζει προστασίας από προσβλητικές προς αυτόν ενέργειες. ∆υστυχώς, στη 

Μέση Ανατολή, πρωτίστως οι Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Κόπτες, Μαρωνίτες, 

αντιµετωπίζουν µεγάλες απειλές. Η παρουσία όµως του Χριστιανισµού στην 

περιοχή αποτελεί εγγύηση σταθερότητας, και είναι πολύ σηµαντικό ότι έχουµε 

σήµερα τις εργασίες αυτής της ηµερίδας στην Ιορδανία, σε µια χώρα στην οποία 

υπάρχει σταθερή και γόνιµη αλληλεπίδραση µεταξύ χριστιανών και 

µουσουλµάνων.  

∆υστυχώς όµως αυτό δεν συµβαίνει παντού σε όλη αυτή την περιοχή. Οι 

λεγόµενες «έγχρωµες επαναστάσεις» που παρατηρούνται στην περιοχή σε όλο 

τον Αραβικό κόσµο διακρίνονται πολύ συχνά από επιθετικές τάσεις εναντίον του 

Χριστιανισµού. Αυτές οι επαναστάσεις, οι έγχρωµες επαναστάσεις, αποκτούν και 

ολοένα και περισσότερο Ισλαµιστικό φονταµενταλιστικό σκοπό. Μεταξύ των 

συγκεκαλυµµένων σκοπών τους συµπεριλαµβάνεται η προσπάθεια 

εξισλαµισµού, ή µάλλον φονταµενταλιστικού προσανατολισµού της ζωής των 

αραβικών χωρών. Αυτό επεσήµανε σήµερα στην οµιλία του και ο Πρόεδρος της 

Βουλής της Ιορδανίας.  

Παρατηρούµε λοιπόν την ανάπτυξη επιθετικών πολιτικών στην Αίγυπτο, στη 

Λιβύη, σε άλλες χώρες, εναντίον των Χριστιανών. Στην περιοχή αυτή έχουµε µια 

εξαιρετικά εκρηκτική, επικίνδυνη κατάσταση, όχι µόνο εναντίον των Χριστιανών, 

αλλά µια παγκόσµια διαθρησκευτική και διαπεριφερειακή σύρραξη που θα 

απειλήσει την επιβίωση όλου του πλανήτη. ∆εν µπορούµε να κλείνουµε τα µάτια 

µας σε αυτή την κατάσταση.  
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Ποιο είναι το αίτιο αυτού του σεναρίου; Ο κόσµος σε παγκόσµια κλίµακα 

αντιµετωπίζει µεγάλες αλλαγές. Έχει καταρρεύσει η προηγούµενη τάξη 

πραγµάτων µε την κυριαρχία του αµερικανικού δολαρίου και του προγενέστερου 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που ήλεγχε τον πλανήτη. Έχει καταρρεύσει 

πλέον η προηγούµενη αρχιτεκτονική δοµή ελέγχου του κόσµου. Και βλέπουµε 

σήµερα να αποκαλύπτονται τα µυστικά σχέδια εκείνων των δυνάµεων που πριν 

ήταν καλυµµένα σε συνθήκες σκότους. Πρόκειται για τις επιδιώξεις µιας 

παγκόσµιας ολιγαρχίας που θέτει εν αµφιβόλω το µέλλον του πλανήτη. Όπως 

εκτιµούν ορισµένοι εµπειρογνώµονες, οι δυνάµεις αυτές, µε ιδιαίτερο κυνισµό, 

επιλέγουν τη λύση της ελεγχόµενης σύρραξης, συνέπεια της οποίας µπορεί να 

είναι ο αφανισµός ολόκληρων λαών. ∆εν είναι κάτι πρωτότυπο, δεν είναι ένα 

πρωτότυπο σενάριο. Πολύ συχνά και στο παρελθόν τα προβλήµατα της 

παγκόσµιας οικονοµικής ελίτ λύνονταν σε βάρος του πλανήτη.  

Οι δυνάµεις αυτές αναζητούν το ασθενές σηµείο, τον ασθενή κρίκο του 

παγκόσµιου συστήµατος. Πολλοί εµπειρογνώµονες θεωρούν ότι το ασθενές 

σηµείο του παγκόσµιου συστήµατος είναι η Μέση Ανατολή, ο αραβικός κόσµος. 

Εµείς, ως εκπρόσωποι της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, 

δεν µπορούµε να µην εκδηλώσουµε την ανησυχία µας αναφορικά µε τον κίνδυνο 

µιας παγκόσµιας διαθρησκευτικής σύρραξης.  

Οι Κοινοβουλευτικοί της Οργάνωσής µας έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για αυτήν την περιοχή, ιδιαίτερα για την Μέση Ανατολή, για µια περιοχή η οποία 

παραδοσιακά επηρεάζει την πνευµατική ζωή των Χριστιανών στις χώρες µας. 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι αυτή η περιοχή για τη Ρωσία, και βεβαίως πάντα τα 

γεγονότα στη Μέση Ανατολή επηρέαζαν την εσωτερική ζωή στη Ρωσία.  

Από την εποχή της βάπτισης των Ρώσων, οι Ρώσοι Χριστιανοί πάντα 

έδειχναν µεγάλο ενδιαφέρον για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, και πολύ συχνά 

συνέδεσαν τη µοίρα τους µε τη µοίρα των χριστιανικών πληθυσµών σε αυτή την 

περιοχή. Είχαµε πολύ συχνά σφοδρές συγκρούσεις µε τη συµµετοχή των 

υπερδυνάµεων σε αυτή την περιοχή. Το ανατολικό ζήτηµα ήταν πάντα ένα µοιραίο 

ζήτηµα για  τη Ρωσία, ιδιαίτερα στις δύο µεγάλες καταστροφές της, στον Κριµαϊκό 

πόλεµο και στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Ωστόσο, όµως, αυτός ο άξονας, ο 

Ανατολικός άξονας της Ρωσικής διπλωµατίας, δεν έχει αλλάξει από τότε.  

Η Ρωσία και σήµερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται µε στόχο την 

διατύπωση της δικής της απάντησης στο ανατολικό ζήτηµα. Αυτός ο άξονας της 

Ρωσικής πολιτικής συνδέεται µε το γεγονός ότι τα συµφέροντα της Ρωσίας είναι 
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διαχρονικά, που δεν αφορούν µόνο γεωπολιτικές επιδιώξεις σε αυτή την 

ευαίσθητη περιοχή του κόσµου, θα έλεγα σε αυτή την ευαίσθητη αρτηρία της 

ανθρωπότητας στη Μέση Ανατολή, αλλά συνδέονται, επίσης, τα συµφέροντα της 

Ρωσίας µε την πνευµατική, θρησκευτική διάσταση της Μέσης Ανατολής. Επί 

αυτών των αρχών θα συνεχίσει η Ρωσία να προωθεί την παρουσία της σε αυτή 

την περιοχή, και βεβαίως µε στόχο την προστασία της Ιερουσαλήµ και των Αγίων 

Τόπων.  

Βεβαίως όλα αυτά µας υποχρεώνουν να κάνουµε συγκεκριµένες 

προγνώσεις για την εξέλιξη των πραγµάτων στη Μέση Ανατολή. Αυτό αφορά την 

ενδυνάµωση των παραδοσιακών δεσµών, αλλά και την ανάπτυξη νέων σχέσεων 

σε αυτή την περιοχή.  

Θα ήθελα λεπτοµερέστερα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις διορθόδοξες 

σχέσεις µεταξύ της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής. Είναι ενδεικτικό το γεγονός 

ότι σήµερα ολοκληρώνεται η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, στη Συρία και στο 

Λίβανο, του Πατριάρχη Μόσχας και πασών Ρωσιών Κυρίλλου, που είναι συνάµα 

και Πρόεδρος του Συµβουλίου του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Ενότητας των 

Ορθοδόξων Λαών. Αυτοί οι διαθρησκευτικοί δεσµοί της Ρωσικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας µε τις αρχαίες Χριστιανικές εκκλησίες αυτής της περιοχής θα 

συνεχιστούν οπωσδήποτε και στο µέλλον. Πολύ σηµαντικό γεγονός της 

Ορθόδοξης Ρωσικής παρουσίας σε αυτή την περιοχή είναι η λειτουργία της 

Ρωσικής πνευµατικής αποστολής στην Ιερουσαλήµ µε στόχο την παροχή 

βοήθειας προς τους Ρώσους προσκυνητές που επισκέπτονται αυτή την περιοχή.  

Η Αυτοκρατορική Εταιρία της Μέσης Ανατολής που ιδρύθηκε τον 19ο 

αιώνα επίσης λειτουργεί στην κατεύθυνση της προστασίας των συµφερόντων των 

Ρώσων προσκυνητών στη Μέση Ανατολή, αλλά και διευκολύνοντας τη Ρωσική 

Ιεραποστολική παρουσία της Ρωσίας στον αραβικό κόσµο.  

Στο προσεχές µέλλον θα αρχίσει τη λειτουργία του το Ορθόδοξο Κέντρο 

στην Ιορδανία, που δηµιουργήθηκε µε δαπάνες της Ρωσικής Κυβέρνησης. 

Παράλληλα προς το ρόλο των ρωσικών ιδρυµάτων στη Μέση Ανατολή, είναι 

επίσης σηµαντικός ο ρόλος διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων, µεταξύ 

αυτών και το Ίδρυµα της Ενότητας των Ορθοδόξων Λαών, το οποίο εκπροσωπώ 

αυτή τη στιγµή, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή. Είναι 

ένας αποτελεσµατικός εταίρος σε διάφορα σχέδια συνεργασίας µε στόχο την 

προώθηση των χριστιανικών αξιών τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε όλο τον 

κόσµο.  
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Οι υπεύθυνοι πολιτικοί της Ρωσίας κατανοούν πολύ καλά πόσο 

επικίνδυνο θα ήταν για τους Άγιους Τόπους η εκδίωξη των χριστιανών από αυτή 

την εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη. Βλέπουµε ότι καταβάλλονται 

προσπάθειες, οργανωµένες προσπάθειες να ωθήσουν τους λαούς της περιοχής 

σε µια καταστροφική σύγκρουση µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων. 

Καταλαβαίνουνε πολύ καλά ποια είναι η λογική αυτής της πολιτικής. Καλούµε 

όλους τους ηγέτες των χωρών του πλανήτη να µην συµµετάσχουν σε αυτό το 

βρώµικο παιχνίδι. Όλος ο πλανήτης βρίσκεται ενώπιον µεγάλου κινδύνου. Οι 

σκοτεινές αυτές δυνάµεις απειλούν όχι µόνο την περιοχή αλλά και το µέλλον της 

ανθρωπότητας. Ας είµαστε οξυδερκείς και σε επιφυλακή. Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι εκκλησίες παραδοσιακά 

στο χώρο της Μέσης Ανατολής που εκφράζουν πνευµατικά τους πιστούς, και 

αυτό είναι το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, είναι το Πατριαρχείο της 

Αρµενικής Εκκλησίας, είναι οι άλλες Χριστιανικές οµολογίες και δόγµατα που 

βρίσκονται εδώ. Αυτό που πρέπει να κάνουµε εµείς είναι να στηρίξουµε αυτές τις 

εκκλησίες που παραδοσιακά, ιστορικά, υπάρχουν εδώ για να µπορέσουν να 

επιτελέσουν το καθήκον τους, κυρίως µέσω των εκκλησιών να στηρίξουµε τους 

πιστούς Άραβες Χριστιανούς για την παρουσία και µαρτυρία τους στους Αγίους 

Τόπους.  

Θα παρακαλέσω τώρα τον οµότιµο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης τον Κύριο Ζιάκα, γνώριµο στην περιοχή, µε 

µελέτες γύρω από την παρουσία του Χριστιανισµού στην Μέση Ανατολή, να 

πάρει το λόγο.  

Τον ευχαριστούµε πάντως, γιατί είχε την καλοσύνη να είναι µαζί µας 

σήµερα εδώ, και πιστεύω ότι  όλοι έχουµε να κερδίσουµε από την εισήγησή του.  

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ: Μακαριότατε Πατριάρχη Ιεροσολύµων,  

Ιερότατε Μουφτή,  

Κυρίες και Κύριοι,  

Ο Χριστιανισµός γεννήθηκε και άνθησε στον γεωγραφικό και πολιτιστικό 

χώρο της Μέσης Ανατολής. Εδώ, σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή, ενανθρώπησε 

ο προαιώνιος και άσαρκος Λόγος του Θεού και πραγµατοποίησε το 

κοσµοσωτήριο έργο του. Και εδώ κατά την ηµέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η 



 40

πρώτη Εκκλησία ως σώµα Χριστού, και σύντοµα, µε το κήρυγµα των 

Αποστόλων, πέρασε τα στενά όρια της Παλαιστίνης και απλώθηκε στα πέρατα 

της τότε οικουµένης.  

Ως την εµφάνιση του Ισλάµ (7ος αιώνας), η Μέση Ανατολή και η βόρεια 

Αφρική ήταν το κέντρο του Χριστιανισµού, όχι µόνον αριθµητικώς αλλά και 

θεολογικώς, διότι εδώ αναπτύχθηκε η µεγάλη θεολογία, ο πρώτος αναχωρητικός 

µοναχισµός και η ασκητική γραµµατεία. Αν και παρουσίασε µια αξιοσηµείωτη 

ποικιλία λειτουργικών και δογµατικών τύπων κατά την διάρκεια της ιστορίας του, 

διατήρησε τον ανατολικό χαρακτήρα στην έκφραση της λατρείας και της 

κουλτούρας του.  

Παρά την αριθµητική του µείωση, που οφείλεται στις ποικίλες ιστορικές 

περιπτώσεις που πέρασε κατά τη διάρκεια των αιώνων, παραµένει σήµερα 

διάσπαρτος στην Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Συρία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, 

το Ιράκ και αλλού. Την ενότητα αυτών των εκκλησιών και την επικοινωνία µεταξύ 

των επιδιώκει το Συµβούλιο των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής, ώστε να 

διατηρήσουν την ιστορία και τις αξίες των και να διαφυλάξουν τα δικαιώµατά των.  

Μια σειρά ενδοεκκλησιαστικών αντιλήψεων µε δογµατικές αποκλίσεις, 

αλλά και εξωεκκλησιαστικών, πολιτικών, εθνοτικών και γλωσσικών παραγόντων 

οδήγησε στη σηµερινή πραγµατικότητα του χριστιανισµού της περιοχής, που 

περιλαµβάνει 15 περίπου εκκλησίες και οµολογίες. Έως τα τέλη του 4ου αιώνα 

επικρατούσε η µια Αποστολική και Καθολική Εκκλησία που στηριζόταν στην Αγία 

Γραφή και στις αποφάσεις της Πρώτης και της ∆ευτέρας Οικουµενικής Συνόδου.  

Το χριστολογικό πρόβληµα, που ανέκυψε στο διάστηµα αυτό, οδήγησε 

στη δηµιουργία νέων θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ανατολή, µε διδασκαλίες για 

το Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, οι οποίες αποκλίνουν µεταξύ των. Το 

χριστολογικό ζήτηµα αφορά στο Θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Όλες οι 

εκκλησίες δέχονται ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αλλά υπάρχει διαφορά ως 

προς το αν στο πρόσωπο του Χριστού συνενώνεται κατά τέλειο τρόπο η θεία και 

η ανθρώπινη φύση ή όχι, αν η θεία φύση του Χριστού απερρόφησε την 

ανθρώπινη, και αν εποµένως ο Χριστός έχει µια φύση, την θεία ή, σύµφωνα µε 

άλλες οµολογίες, έχει µια θέληση, την θεία, ή µια ενέργεια, την θεία.  

Σήµερα την κύρια θέση στη Μέση Ανατολή κατέχει η Ορθόδοξη Ανατολική 

Εκκλησία, η λεγοµένη Ελληνορθόδοξη ή Rum Orthodox, που εκπροσωπείται από 

τα τέσσερα αρχαία και Πρεσβυγενή και αποστολικά Πατριαρχεία της Ανατολής: το 

Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύµων, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας. Η Ορθόδοξη 
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Εκκλησία δέχεται ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος, διότι 

είναι ο προαιώνιος Λόγος του Θεού που ενανθρώπησε και προσέλαβε κατά 

τέλειον τρόπο και την ανθρώπινη φύση για να την σώσει και να την δοξάσει.  

∆ίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκονται οι εκκλησίες του 

Νεστοριανισµού, οι λεγόµενες Συριακές ή Ασσυριακές, που δεν δέχονται την 

υποστατική ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο  του Χριστού, 

και απορρίπτουν τις αποφάσεις της Γ΄ Οικουµενικής Συνόδου της Εφέσου του 

431. Οι Νεστοριανοί, µεγάλη άλλοτε εκκλησία της Ανατολής, επιβίωσαν στην 

Μεσοποταµία, την Περσία και την Συρία. Η Εκκλησία αυτή, που σήµερα 

ονοµάζεται Συριακή, διακρίνεται σε επιµέρους ανεξάρτητες εκκλησίες, όπως είναι 

η Ασσυριακή και η Χαλδαϊκή Εκκλησία, που επιβιώνουν, µε κίνδυνο ήδη 

εξαφανίσεώς τους, στο Ιράκ.  

Την άλλη µεγάλη οµάδα των εκκλησιών της Μέσης Ανατολής συνιστούν οι 

Αρχαίες Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ή αλλιώς Προχαλκηδόνιες, που 

αρνούνται τον χριστολογικό όρο της ∆΄ Οικουµενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας 

(451) και δέχονται ως δρώσα την µία µόνο φύση του Χριστού, την θεία, η οποία 

απερρόφησε την ανθρώπινη φύση αδιαιρέτως και κυριαρχεί επ’ αυτής. Υπό την 

έννοια αυτή, ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. 

Την µεγαλύτερη οµάδα αυτών των εκκλησιών συνιστά η Κοπτική 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιγύπτου, η οποία έχει το δικό της Πατριαρχείο, µε έδρα 

αρχικά την Αλεξάνδρεια, και από τον 9ο αιώνα, µετά την µουσουλµανική 

κατάληψη, το Κάιρο. Σήµερα οι Κόπτες αποτελούν το 10% -σύµφωνα µε άλλες 

στατιστικές πολύ περισσότερο, το 15% µε 20%- του συνολικού πληθυσµού της 

Αιγύπτου, και είναι µια δραστήρια εκκλησία η οποία συχνά βρίσκεται σε αντίθεση 

µε τους Μουσουλµάνους και συχνά, επίσης, γίνεται δέκτης βιαιοπραγιών, όπως 

πρόσφατα.  

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Εκκλησία της Αρµενίας, η οποία για 

λόγους περισσότερο πολιτικούς παρά θεολογικούς διέκοψε την κοινωνία της µε 

την ενιαία Εκκλησία, την Ορθόδοξη του Βυζαντίου, ήδη από το 365, και 

απετέλεσε ανεξάρτητη εκκλησία υπό τον Καθολικό λεγόµενο Πατριάρχη του 

Ετσµιατζίν (Echmiatzin), υιοθετώντας µεταγενέστερα, το 506, την µονοφυσιτική 

ορολογία. ∆ιαιρείται σήµερα σε τρία τµήµατα: Το πρώτο συνιστά την Αρµενική 

Γρηγοριανή Εκκλησία, που οφείλει το όνοµά της στον προστάτη της Άγιο 

Γρηγόριο τον Φωτιστή, ο οποίος πρώτος διέδωσε τον Χριστιανισµό στη χώρα και 

ίδρυσε την Εκκλησία της, στα 303, µε κέντρο το Ετσµιατζίν. Ο επικεφαλής της 
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Εκκλησίας ονοµάζεται «Καθολικός». Η Εκκλησία αυτή κυριαρχεί κυρίως στην 

περιοχή της Αρµενίας και σήµερα αριθµεί 5 µε 6 εκατοµµύρια πιστούς. Το 

δεύτερο τµήµα της είναι η Αρµενική Αποστολική Καθολική Εκκλησία, η οποία έως 

τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ξαπλωµένη στην Κιλικία της Μικράς Ασίας, αλλά 

λόγω των µεγάλων διωγµών κατά των Αρµενίων, που έγιναν από την τουρκική 

εξουσία, κατά τα τέλη του 19ου και τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τα 

µέλη της κατέφυγαν στην Συρία και τον Λίβανο, όπου βρίσκεται και το 

Πατριαρχείο της Κιλικίας, µε έδρα σήµερα βέβαια τον Λίβανο. Σήµερα έχουµε την 

τιµή να βρίσκεται εδώ ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Αράµ, ο Επίσκοπος 

Ohanian.   

Αντίθετα προς την Αρµενική, δηµιουργήθηκε στη Συρία η Συρο-Ορθόδοξη 

µονοφυσιτική ή ιακωβιτική εκκλησία, της οποίας ο Πατριάρχης εδρεύει σήµερα 

στην ∆αµασκό. Αυτές οι εκκλησίες συνήθως διατήρησαν την Συριακή τους 

γλώσσα στη λατρεία.  

∆ίπλα στους µονοφυσίτες και µονοθελήτες, βρίσκονται οι Μαρωνίτες, µε 

κέντρο τον Λίβανο, που πρεσβεύουν την ύπαρξη µιας «ενέργειας», και άρα µιας 

«θελήσεως» στο πρόσωπο του Χριστού, στο οποίο ενώθηκαν η θεία και η 

ανθρώπινη φύση. Το όνοµά τους προέρχεται από τον µοναχό άγιο Μαρών, που 

πέθανε πριν από το 432, και από τον πρώτο Πατριάρχη της εν λόγω Εκκλησίας, 

Ιωάννη Μαρών, ηγούµενο του µοναστηριού Ντέιρ Μαρών (Deir Maroun), του 7ου 

αιώνα, κοντά στις όχθες του ποταµού Ορόντη της βόρειας Συρίας, ο οποίος 

µετέφερε την έδρα του Μαρωνιτικού Πατριαρχείου στο χωριό Καφαρχάυ του 

όρους του Λιβάνου, στο οποίο είχαν καταφύγει και ορισµένες µουσουλµανικές 

µειονότητες, κυρίως Σιίτες και ∆ρούζοι.  

Η Μαρωνιτική Εκκλησία είναι η µοναδική Ανατολική εκκλησία που 

ενώθηκε πλήρως µε την Ρωµαιοκαθολική. Λόγω των δεσµών τους µε την Ρώµη, 

οι Μαρωνίτες διατηρούν στενές σχέσεις µε την ∆ύση. Η πλειονότητα των 

Μαρωνιτών είναι σήµερα συγκεντρωµένη στον Λίβανο, όπου ως την έναρξη του 

εµφυλίου πολέµου (1975) αποτελούσαν µαζί µε τους Ορθοδόξους την 

πλειονότητα του πληθυσµού της χώρας (γύρω στο 55%). Σήµερα, αν και το 

ποσοστό αυτό κατήλθε στα 45% περίπου, ο Λίβανος είναι η µόνη χώρα της 

Μέσης Ανατολής όπου ως Πρόεδρος του κράτους εκλέγεται Χριστιανός 

Μαρωνίτης.  

Μετά τη µουσουλµανική κατάκτηση των ανατολικών περιοχών της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (7ος αιώνας), οι ορθόδοξοι των Πρεσβυγενών 
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Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων παρέµειναν πιστοί στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία του Βυζαντίου, και αποτελούν έως σήµερα ζώσα και 

ζωντανή παρουσία στη Μέση Ανατολή, και πολύ ακόµη µεγάλη και σεβαστή 

παρουσία, ενώ οι οπαδοί των άλλων Ανατολικών Εκκλησιών, δυσαρεστηµένοι 

από την Βυζαντινή πολιτική κατά των αιρέσεων, αλλά και λόγω της γλωσσικής 

και φυλετικής συγγένειας προς τους Άραβες µουσουλµάνους, φάνηκαν αρχικά 

ευνοϊκοί προς την µουσουλµανική κυριαρχία. Ωστόσο, ενώ βραχυπρόθεσµα η 

ανοχή που επέδειξαν οι Μουσουλµάνοι βοήθησε τις κοινότητες αυτές να 

επιβιώσουν, µακροπρόθεσµα η Μουσουλµανική κατάκτηση λειτούργησε 

αρνητικά, τόσο στο ιεραποστολικό έργο αυτών των εκκλησιών, όσο και στη 

µείωση των µελών τους, λόγω του βαθµιαίου εξισλαµισµού τους.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι το τραύµα που σηµειώθηκε στη 

σκηνή της χριστιανικής Ανατολής προερχόταν αρχικά από την ίδια την Εκκλησία, 

µε τις χριστολογικές έριδες και διαιρέσεις, και αργότερα από την εξάπλωση του 

Ισλάµ, τις σταυροφορίες, την κατοπινή ιεραποστολή των δυτικών εκκλησιών και 

τους ανταγωνισµούς της.  

Με την εµφάνιση του Ισλάµ, εισάγεται µια νέα ερµηνεία στη βιβλική 

διδασκαλία, και ιδίως στη διάσταση του όρου «Μεσσίας», αυτή της αραβικής 

κορανικής γλώσσας. Ο Χριστός ονοµάζεται µεν al-Masih, «Μεσσίας», αλλά ο 

αραβικός αυτός όρος απογυµνώνει την µεσσιανική αποστολή του Χριστού ως 

ενανθρωπήσαντος Λόγου του Θεού και Σωτήρος του κόσµου, και τον περιορίζει 

στην έννοια της προφητείας, η οποία συντελείται από τον έναν και µόνο Θεό, 

διαµέσου των προφητών του.  

Ο Ιησούς είναι ο τελευταίος µεγάλος προ του Μωάµεθ προφήτης, που έφερε 

τον λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο (Injil, Ιντζίλ) στην ανθρωπότητα, µια αποστολή 

που θα ολοκληρώσει τελικά ο Μωάµεθ δια του Κορανίου. Ο Χριστός, εποµένως, 

στερείται της θείας ιδιότητας και είναι απλώς ένας άνθρωπος του Θεού και 

εξαίρετος προφήτης. Αυτό έτεινε να ανατρέψει την ουσία του Χριστιανισµού, και 

εκτός τούτου δηµιουργούσε νέες κρίσεις στις χριστιανικές κοινότητες της 

Ανατολής, εντείνοντας τις παλαιές πλάνες και τις χριστολογικές έριδες, οι οποίες, 

όπως είδαµε, είχαν απασχολήσει ήδη από µακρού τις Εκκλησίες και είχαν 

οδηγήσει στις πολλαπλές τους διαιρέσεις και εξασθενήσεις.  

Ποια η σηµερινή κατάσταση. 
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Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύονται ιδιαίτερα τραγικά για τους Άραβες 

Χριστιανούς, εκτός από την χώρα αυτή της Ιορδανίας, όπου επικρατούν φιλικές 

και δηµοκρατικές σχέσεις.  

Στις περισσότερες, βέβαια, χώρες τα βάσανά τους δεν αποτελούν 

εξαίρεση. Εξίσου επώδυνες καταστάσεις υφίστανται και οι συµπατριώτες τους 

Μουσουλµάνοι. Και οι µεν και οι δε βιώνουν πολιτικές και θρησκευτικές 

καταπιέσεις, πολέµους και συρράξεις, οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα. Οι 

Χριστιανοί, όµως, ως µέλη µιας θρησκευτικής µειονότητας, είναι περισσότερο 

ευάλωτοι στη ρευστή πολιτική και κοινωνική κατάσταση της Μέσης Ανατολής.  

Οι προκλήσεις είναι µεγάλες, το πρόβληµα της µετανάστευσης είναι το πιο 

δύσκολο. Η δυσχερής κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων της Ανατολής δεν 

οφείλεται µόνο στο ισλαµικό, θρησκευτικό και πολιτικό σύστηµα και την ανάδυση 

ακραίων στοιχείων, αλλά και στην ευρωπαϊκή αποικιοκρατία του παρελθόντος και 

στις συνεχιζόµενες σήµερα βλέψεις και ανταγωνισµούς των ισχυρών 

συµφερόντων προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τα γεωπολιτικά και 

γεωστρατηγικά ενδιαφέροντα, τα οποία δηµιουργούν το αντίπαλο δέος.  

Γι’ αυτό ακριβώς χαιρετίζουµε τις πρωτοβουλίες και τους ευγενείς αγώνες 

του Συµβουλίου των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής που προσπαθεί να φέρει σε 

ενότητα και επικοινωνία όλους τους Χριστιανούς της Ανατολής, να αναθερµάνει 

τις σχέσεις µεταξύ τους και να διασφαλίσει µια καλύτερη θέση και νοµική 

κατοχύρωση τους.  

Συνηθίζουµε βέβαια να ερευνούµε τις ισλαµοχριστιανικές σχέσεις µε τους 

όρους της αντιπαράθεσης και της µετωπικής σύγκρουσης, υπό την ορατή τους 

δηλαδή όψη. Όµως αυτή, όσο προφανής και αν είναι, δεν πρέπει να µας κάνει να 

παραβλέπουµε µια άλλη διάσταση και προοπτική, αυτή των προσπαθειών 

προσέγγισης και διαλόγου µεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Ο 

διάλογος µε το Ισλάµ έχει ιδιαίτερη και ζωτική σηµασία για τις χριστιανικές 

κοινότητες της Ανατολής. Μεγάλοι πατέρες, όπως ο Ιωάννης ο ∆αµασκηνός και ο 

Θεόδωρος Abu Qurra, επίσκοπος της Χαρράν της Μεσοποταµίας, που ήταν 

µεγάλο ελληνιστικό κέντρο γραµµάτων, είναι οι πρώτοι που έγραψαν διαλόγους 

µε το Ισλάµ και άνοιξαν τον δρόµο.  

Το µεγάλο, όµως, βήµα πνευµατικής επικοινωνίας του Ανατολικού 

Χριστιανισµού µε το Ισλάµ ήταν η φιλολογική ανταλλαγή και µεταβίβαση των 

ελληνικών γραµµάτων και της σκέψης της αρχαιότητας στην Αραβική Ισλαµική 



 45

παράδοση, που θα βάλει τα θεµέλια για τη δηµιουργία της αραβικής φιλοσοφίας 

και του αραβικού πολιτισµού.  

Για την πνευµατική αυτή ανταλλαγή µεγάλη ήταν η συµβολή του συριακού 

Χριστιανισµού, των Ορθοδόξων, των Νεστοριανών, Ιακωβιτών και τα λοιπά. Ο 

διάλογος αυτός συνεχίζεται σήµερα από την Ορθόδοξη εκκλησία, µε επικεφαλής 

τον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, στον οποίον διάλογο 

συµµετέχουν µε τον δικό τους δηµιουργικό τρόπο και τα άλλα Πρεσβυγενή 

Πατριαρχεία της Ανατολής. Τον διάλογο αυτόν ευνοεί η Ιορδανία, η οποία είναι 

φιλική προς τις Χριστιανικές εκκλησίες, για τις οποίες µάλιστα ο εξοχότατος 

πρίγκιπας Hassan Bin Talal έχει γράψει ένα αξιόλογο βιβλίο.  

Από το 1986 µάλιστα, οργανώθηκαν από κοινού µε το Ορθόδοξο Κέντρο 

του Οικουµενικού Πατριαρχείου και την Βασιλική Ακαδηµία για την Έρευνα του 

Ισλαµικού Πολιτισµού Al-Albeit του Αµµάν πολυσήµαντοι διάλογοι Χριστιανισµού 

και Ισλάµ. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται προϋποθέσεις αλληλοκατανόησης 

και καλής συνυπάρξεως Χριστιανών και Μουσουλµάνων στον ιστορικό χώρο της 

Μέσης Ανατολής, την πατρίδα τους. Ο διάλογος σµικρύνει τις αντιθέσεις και 

δηµιουργεί προϋποθέσεις αλληλοκατανόησης και ειρηνικής συµβίωσης των 

ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ : Ευχαριστούµε κι εµείς τον Καθηγητή. Θέλω να πω 

παίρνοντας αφορµή από το τελευταίο, για τη συµβολή του Πρίγκιπα στον 

διαθρησκευτικό διάλογο, να πω ότι ο Πρίγκιψ στον οποίο αναφέρθηκε ήταν πολύ 

καλός φίλος µε τον µακαριστό, πλέον, Μητροπολίτη Ελβετίας ∆αµασκηνό 

Παπανδρέου, ο οποίος πέθανε πριν από λίγες ηµέρες, και µου ήρθε τώρα στο 

µυαλό όταν ανέφερε ο Κύριος Καθηγητής ακριβώς τη συµβολή του πρίγκιπα στον 

διαθρησκευτικό διάλογο.  

Επειδή, όµως, κάποιες κουβέντες σας Κύριε Καθηγητά έχουν δηµιουργήσει ένα 

πρόβληµα σε σχέση µε την αυθεντικότητα της πίστης των Αρµενίων, ο 

Αρχιεπίσκοπος για ένα λεπτό µου ζήτησε το λόγο να πει δύο κουβέντες.  

 
GOMIDAS OHANIAN: Ευχαριστώ τον φίλο µου τον Καθηγητή Ζιάκα για τον λόγο 

του που ανέφερε και την ιστορία των Αρµενίων, της Εκκλησίας της Αρµενίας, 

αλλά είναι λάθος και κατηγορηµατικό όταν για τους Μονοφυσίτας 

Προχαλκηδονίους λέµε ότι πιστεύουν µόνον στην Θεία φύση, αυτό είναι 

κατηγορία. Αυτές οι εκκλησίες πιστεύουν τέλεια ανθρώπινη, τέλεια θεία φύση σε 
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µια ενωµένη, ας πούµε, ενυπόστατη ενότητα. Γι’ αυτό λένε µια, χρησιµοποιώντας 

την έκφραση του Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Οι Αρµένιοι, οι Κόπτες, οι Σύριοι είναι 

Ορθόδοξοι ακριβώς ίδιοι, δεν υπάρχει διαφορά. Είναι µόνον που δεν 

ανεγνώριζαν την 4η Οικουµενική Σύνοδο, διότι πρωτίστως στα κατηγορηµατικά 

είχαν βάλει τον Αρχιεπίσκοπο της Αλεξανδρείας, έπρεπε να κατηγορήσουν 

αυτόν, και γι’ αυτό δεν ανεγνώρισαν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε. Κύριε Καθηγητά, µετά αυτά.  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ: Για να µην γίνει παρεξήγηση, είπα «απερρόφησε η Θεία 

φύση την ανθρώπινη» 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ναι, ναι, δεν έγινε κατανοητό. Ωραία. Ναι, ναι. Έγινε 

κατανοητό. Η διάθεση, η δική µας ευχή είναι οι αρχαίες ορθόδοξες εκκλησίες να 

λύσουν το ζήτηµα θεολογικά και να οδηγηθούν στην ενότητα. ∆ιά της ενότητος 

ενισχύεται η Εκκλησία του Χριστού.  

Λοιπόν, θέλω πριν καλέσω στο βήµα τον επόµενο οµιλητή να 

ευχαριστήσω θερµά εκ µέρους του Προεδρείου αλλά και εκ µέρους της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, το κανάλι, τον τηλεοπτικό 

σταθµό JORDAN DAYS T.V., το οποίο κανάλι καλύπτει ανελλιπώς από το πρωί 

τη συνεδρίαση της ηµερίδας και τη µεταδίδει ψηφιακά απευθείας στο διαδίκτυο, 

την παρακολουθούν και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται εδώ. Σας 

ευχαριστούµε πάρα πολύ όλους, δηµοσιογράφους και εργαζόµενους στο σταθµό.  

Τώρα, να παρακαλέσω να ανέβει στο βήµα για την εισήγησή του τον Πατέρα Nabil 

Haddad, ιδρυτή και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ιορδανικού Κέντρου Ερευνών 

∆ιαθρησκευτικής Συνύπαρξης και Γενικού Γραµµατέα της Οµάδας Αράβων εναντίον 

της Μετανάστευσης Αράβων Χριστιανών. Είναι µια οµάδα που ιδρύθηκε πρόσφατα, 

αποτελείται από 250 προσωπικότητες της Μέσης Ανατολής και -ακούστε αυτό, έχει 

σηµασία- δεν είναι µόνο Χριστιανοί αλλά είναι και Μουσουλµάνοι µέσα σε αυτή την 

οµάδα. Το θέµα του Πατρός Haddad είναι «Οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή: Ρόλος 

και Εµπειρίες». Πατέρα Haddad έχετε τον λόγο.  

 
NABIL HADDAD: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω µε ένα 

παράθεµα από την Καινή ∆ιαθήκη: «Υµείς εστέ το άλας της γης, το φως του 

κόσµου». 
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Εξοχότατοι, Σεβασµιότατε, ας είναι µαζί σας η ειρήνη του Αλλάχ, το έλεος 

και οι ευλογίες Του, του Θεού του ∆ηµιουργού Μουσουλµάνων και Χριστιανών. 

Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι, αξιότιµοι προσκεκληµένοι, 

Σας καλωσορίζω θερµά στο Χασεµιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, τη γη του Ιερού 

Ποταµού και της ανακήρυξης της Αγίας Τριάδος, µία νησίδα ηρεµίας και 

διαθρησκειακής συνύπαρξης σε αυτούς τους ταραγµένους καιρούς, τη γη όπου οι 

Ιορδανοί απολαµβάνουν µία ζωντανή αρµονία, η οποία κατέστη δυνατή µόνο 

µέσα από αιώνες αλήθειας, µαρτυρίας και οράµατος. 

Σας καλωσορίζω εκ µέρους των συναδέλφων µου, τους Σεβασµιότατους, τους 

Εξοχότατους Σεΐχηδες, και τους ιερείς του Ιορδανικού Κέντρου Ερευνών 

∆ιαθρησκευτικής Συνύπαρξης. 

Ήταν εδώ στην Ιορδανία που γεννήθηκε ο Χριστιανισµός, όπου οι οπαδοί 

του Ιησού του Ναζωραίου προσευχήθηκαν, µάτωσαν και πάλεψαν για αυτό που 

θα γινόταν η διδασκαλία Του. Στην περιοχή αυτή, οι σπουδαίοι µας πρόγονοι, οι 

Άραβες Ghassanid, στριµώχνονταν µαζί µε τους νεοφώτιστους στις σπηλιές του 

Moab και του Gilead, και ήταν από τους πρώτους στη νέα πίστη, µε παρουσία 

από την ηµέρα της Πεντηκοστής.   

Σε αυτήν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το Λεβάντ, χτίστηκαν 

εκατοντάδες εκκλησίες και µοναστήρια από τον Κωνσταντίνο, τον αυτοκράτορα 

της Ρώµης, ο οποίος νοµιµοποίησε τη Χριστιανική θρησκεία το 313, και έκτοτε η 

περιοχή παρέµεινε κυρίως Χριστιανική, ακόµα και µετά την κατάληψή της από 

τους Άραβες Μουσουλµάνους το 638. 

Κατά τις Σταυροφορίες (1095-1291) οι Άραβες Χριστιανοί επίσης 

µαρτύρησαν και σφαγιάστηκαν µαζί µε τους Μουσουλµάνους οµοίους τους από 

τους Φράγκους που εισέβαλαν από την Ευρώπη. Ευρισκόµενοι εν µέσω 

διασταυρούµενων πυρών στον πόλεµο µεταξύ Ισλάµ και Σταυροφόρων, οι 

Χριστιανοί της περιοχής άρχισαν αργά και σταθερά να αναχωρούν. Οι Άραβες 

Χριστιανοί, οπαδοί του Ιησού επί σχεδόν 2.000 χρόνια, εξαφανίζονται σήµερα 

από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε η πίστη τους. 

Οι Χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή αποτελούνται από 

Ορθοδόξους, Καθολικούς και Προτεστάντες. Οι αριθµοί τους µειώνονται µέχρι και 

τη σηµερινή γενιά τη δική µας, η οποία εγκαταλείπει τη γενέτειρά της για δύο 

µόνο λόγους: για οικονοµικούς λόγους και για να ξεφύγει από τη βία της 

περιοχής. Μπορούµε να τους κατηγορήσουµε; ∆υστυχώς, η αναχώρησή τους 

στερεί από την περιοχή µερικούς από τους πιο µορφωµένους και πιο 
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µετριοπαθείς πολίτες της – τους ανθρώπους που οι κοινωνίες µας χρειάζονται 

περισσότερο.  

Χάρη στις πρακτικές κατοχής του Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη, είναι 

καθηµερινή η πίεση που νιώθουν οι Χριστιανοί των Αγίων Τόπων, καθώς έχουν 

καταλήξει να είναι µία µικρή µειονότητα περικυκλωµένη από οργισµένες γεµάτες 

µίσος φωνές. Επιπλέον, η γη τους κατασχέθηκε και παραµένει έτσι εδώ και πάνω 

από εξήντα χρόνια. ∆εν είναι µόνο οι Μουσουλµάνοι που υπέστησαν δεινά, που 

λιµοκτόνησαν, σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν σε αυτήν την ιστορία τη γεµάτη πόνο. 

Και οι Χριστιανοί υπέφεραν και µαρτύρησαν. Οι δεκαετίες απεριόριστης 

υποστήριξης για το Ισραήλ και τον πρόσφατο πόλεµο στο Ιράκ έκαναν απλώς τα 

πράγµατα χειρότερα για τους Άραβες Χριστιανούς. 

Για έναν στενόµυαλο εξτρεµιστή, µοιάζει να επαναλαµβάνονται οι 

Σταυροφορίες, ένας πόλεµος κατά του Ισλάµ που έληξε τον 13ο αιώνα. Εγώ όµως 

λέω ότι δεν είναι έτσι! ∆εν είναι έτσι! Οι Σταυροφορίες έχουν τελειώσει – και για 

τους Μουσουλµάνους και για τους Χριστιανούς. Οι καιροί αλλάζουν, οι πόλεµοι 

αλλάζουν, αλλάζουν οι τακτικές που ακολουθούν αυτοί που θέλουν να 

δηµιουργούν προστριβές στις κοινωνίες, ο κόσµος αποκαλείται πλέον παγκόσµια 

κοινότητα, διασυνδεδεµένη, αλλά δεν µπορούµε να επιτρέψουµε στον εαυτό µας 

να είµαστε εσαεί θύµατα του παρελθόντος. Από το παρελθόν διδασκόµαστε, δεν 

το επαναφέρουµε. 

Λόγω της Χριστιανικής τους πίστης, οι Άραβες Χριστιανοί θεωρούνται 

επίσης ως εχθροί. Η ενοχή λόγω διασυνδέσεως έχει οδηγήσει τους απανταχού 

Άραβες Χριστιανούς σε µία διαρκή συζήτηση για το αν θα εγκαταλείψουν για 

πάντα την πατρίδα τους. Εµείς, ως Άραβες Χριστιανοί, µπορούµε να 

κατηγορηθούµε ως υπεύθυνοι για έναν παρανοϊκό πάστορα που καίει το Ιερό 

Κοράνι στη Φλώριδα. Μπορώ όµως εγώ να σταθώ εδώ και να σας πω ότι εµείς οι 

Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής δεν είµαστε πλέον σαν τον παρανοϊκό πάστορα 

στη Φλώριδα, όπως και οι περισσότεροι µετριοπαθείς Μουσουλµάνοι που 

γνωρίζω δεν είναι σαν τον Οσάµα Μπιν Λάντεν. Και οι δύο υπήρξαµε θύµατα της 

ακραίας πειρατείας των θρησκειών µας και αµυνόµαστε διότι δεχόµαστε τη θέση 

µας ως θύµατα. Πρέπει να σταµατήσουµε αυτή την αυτο-θυµατοποίηση, γιατί 

είναι πολύ εύκολο για τους Χριστιανούς και τους µετριοπαθείς του Ισλάµ να 

κρύβονται πίσω από αυτήν, και να πούµε ο ένας στον άλλον ότι είµαστε ένα, 

αδέλφια σε µία ιστορία που δεν σχετίζεται µε το παρελθόν. Πρέπει να κάνουµε 
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µια καινούρια αρχή. Μας το ζητούν τα παιδιά µας, αυτά που συµµετέχουν στην 

Πολιτική Άνοιξη. 

Ακόµα και εν µέσω όλων αυτών των ταραχών, όλης της βίας και της 

απελπισίας που διώχνει τους Χριστιανούς, χρειάζεται δουλειά για να δούµε νέα 

ζωή στα πρόσωπα των νέων και να βιώσουµε την ελπίδα. Αυτό είναι το δώρο του 

Θεού προς την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το µήνυµα των Χριστιανών Αράβων. Το 

ξέρετε. σ Εκκλησία των Αράβων, ζητούµε να µπορούµε να συνεχίσουµε τη 

διάδοση του Ευαγγελίου, ώστε να οικοδοµήσουµε έναν πολιτισµό αγάπης, 

αρµονίας και ειρήνης. Αλλά δεν µπορούµε να το κάνουµε µόνοι µας. 

Σήµερα, στην αυγή της λεγόµενης Αραβικής Άνοιξης, οι Άραβες Χριστιανοί 

αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις στις κοινότητές τους, δηλαδή πολιτικές 

συνθήκες, ασφάλεια στις χώρες τους και θρησκευτικός πλουραλισµός. 

Είναι πράγµατι θεµιτοί οι προβληµατισµοί σχετικά µε την ανάδυση 

εξτρεµιστικών φατριών που είναι οι πιο οργανωµένες και κινητοποιηµένες οµάδες 

στις νέες δηµοκρατικές διεργασίες αυτής της περιοχής. Αποτελούν έκφραση µίας 

γνήσιας, βάσιµης ανησυχίας για το µέλλον των Χριστιανών Αράβων που 

διέπονται από άκαµπτες απόψεις και ερµηνείες. Είναι αναµενόµενο ότι οι φατρίες 

αυτές ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν το δηµοκρατικό σύστηµα απλώς και µόνο 

ως τη σκάλα που θα τις ανεβάσει στην εξουσία. Κάποιοι φοβούνται ότι οι µη-

Μουσουλµάνοι, οι Χριστιανοί, θα είναι πιθανόν τα πρώτα και σίγουρα όχι τα 

τελευταία θύµατα ενός τέτοιου µέλλοντος. Πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα απολαύσουν όλοι τα οφέλη της Αραβικής 

Άνοιξης και δεν θα γίνουν τα θύµατά της. 

Στις ειδήσεις που ακούγονται από την περιοχή µας αυτές τις ηµέρες 

περιλαµβάνονται αναφορές για ένα αυξανόµενο κύµα αντι-Χριστιανικής 

συµπεριφοράς που απειλεί να σβήσει το Χριστιανισµό. Η συνεχιζόµενη 

καταστροφή και ο διωγµός µίας χιλιετούς Χριστιανικής κοινότητας, οι βίαιες 

επιθέσεις ενάντια στους Κόπτες και τους Ιρακινούς Χριστιανούς, από τις 

παλαιότερες κοινότητες του κόσµου, κάνουν πολλούς να σκέφτονται το 

ενδεχόµενο να ζητήσουν καταφύγιο στη ∆ύση. Η κοινότητα αυτή που απειλείται 

µε εξαφάνιση πρέπει να προστατευθεί. 

Τα πολλαπλά επεισόδια βίας κάνουν τους Χριστιανούς της Μέσης 

Ανατολής να διερωτώνται για το µέλλον τους υπό τα νέα αναδυόµενα καθεστώτα. 

Οι Σύριοι Χριστιανοί επί παραδείγµατι, κυρίες και κύριοι, παρενοχλούνται 

διαρκώς λόγω της διστακτικότητάς τους να συµµετέχουν στις αντικαθεστωτικές 
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εξεγέρσεις. Για αυτήν την οµάδα Μεσανατολικών, η Αραβική «Άνοιξη» καταλήγει 

να είναι µία «παγερή» υπόθεση.  

  Σύµφωνα µε το Χριστιανικό όραµα, µία θεµελιώδη αρχή που πρέπει να 

διέπει τις σχέσεις µας µε τους Μουσουλµάνους, ο Θεός θέλει να είµαστε 

µάρτυρες της Χριστιανικής πίστης µέσα και για τις Μεσανατολικές κοινωνίες µας. 

Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για µας. Αυτή είναι η αποστολή µας και το ιερό µας 

καθήκον – να ζούµε µαζί µε τους Μουσουλµάνους. Οι πράξεις µας στην περιοχή 

αυτή θα καθοδηγούνται από την εντολή της αγάπης. 

Η δεύτερη αρχή που διέπει τη σχέση µας µε τις πατρίδες µας είναι το 

γεγονός ότι αποτελούµε αναπόσπαστο µέρος των κοινωνιών µας. Από την 

εµφάνιση του Ισλάµ τον έβδοµο αιώνα µέχρι και σήµερα, οι Χριστιανοί ζουν µαζί 

και συνεργάζονται µε τους Μουσουλµάνους στη δηµιουργία του κοινού µας 

πολιτισµού. Η αποστολή µας, βάση της πίστης µας και του καθήκοντός µας προς 

τις πατρίδες µας, µας υποχρεώνει να συµβάλλουµε στην οικοδόµηση των χωρών 

µας ως συµπολίτες και πλήρεις πολίτες. Το καθήκον και λειτούργηµά µας είναι να 

συµβάλλουµε και να οικοδοµούµε τις κοινωνίες µας των πολιτών µε βάση την 

ιδιότητα του πολίτη, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία συνείδησης, για 

την προαγωγή της δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης και των 

δικαιωµάτων των ανθρώπων και των αξιών της ζωής. Ως οι πρωταρχικοί και 

αυθεντικοί πολίτες που είναι πιστοί στην γη των πατέρων τους και αναλαµβάνουν 

τα καθήκοντά τους απέναντι στη χώρα τους, είναι φυσικό και απαραίτητο να 

απολαµβάνουµε όλα τα δικαιώµατα του πολίτη, την ελευθερία συνείδησης, την 

ελευθερία λατρείας κτλ. 

Είναι δικαίωµα των Χριστιανών να εκφράζουν αυτές τις ηµέρες τους 

φόβους τους για τα τελεολογικά συνθήµατα µερικών δυνάµεων. Αλλά δεν 

µπορούµε να επιτρέψουµε στους φόβους µας να µας εµποδίσουν να 

επιδιώκουµε µία ειρηνική και ισορροπηµένη αλλαγή. 

Η µετριοπαθής Μουσουλµανική κοινότητα έχει επίσης καθήκοντα απέναντι 

στους Χριστιανούς, όπως έχουµε και εµείς απέναντί τους. Αυτό ορθώς 

συνεπάγεται ότι οι µετριοπαθείς τάξεις των Μουσουλµάνων και των Χριστιανών 

πρέπει να µας βοηθήσουν σε µια κοινή προσπάθεια να καταπολεµήσουµε τη 

χρήση του εξτρεµισµού. Μπορούµε µαζί να παλέψουµε για να εξασφαλίσουµε µία 

δηµοκρατική προσέγγιση η οποία θα σέβεται τις µειονότητες. Λυπηρά αιµατηρά 

και τραγικά επεισόδια όπως η πρόσφατη επίθεση εναντίον Χριστιανών στο 

Maspero της Αιγύπτου χρησιµοποιούνται εύκολα ως δύναµη για να ενσταλάξουν 
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φόβο στον έναν για τον άλλον. Εµείς όµως ξέρουµε µέσα στην καρδιά µας ότι 

αποτελεί αναπόδραστο καθήκον η προσφυγή στο αδιαµφισβήτητο δικαίωµα 

όλων να απολαµβάνουν τους καρπούς της δηµοκρατίας και της ισοτιµίας των 

πολιτών. 

Εµείς στην Ιορδανία είµαστε τυχεροί. Έχουµε ήδη ένα µοντέλο. Ένα 

µοντέλο 1.400 χρόνων συνύπαρξης. Ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε τόσο για να 

χρησιµοποιήσουµε όσο και για να προστατεύσουµε το µοντέλο µας, τη χώρα µας, 

και να το µεταδώσουµε στην περιοχή. Εµείς, οι Άραβες Χριστιανοί, δεν 

φοβόµαστε το Ισλάµ. Γνωρίζουµε τους Μουσουλµάνους αδελφούς µας. Αυτό που 

φοβόµαστε, Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί, είναι ο εξτρεµισµός σε οιαδήποτε 

µορφή του. Εµείς είµαστε Ιορδανοί. ∆εν ευθυνόµαστε για τις πράξεις άλλων εκτός 

των συνόρων µας, είτε Χριστιανών είτε Μουσουλµάνων.  

Και εµείς, συνεργαζόµενοι ως Ιορδανοί, δεν µπορούµε να επιτρέψουµε όσα 

συµβαίνουν εκτός των συνόρων µας να κλονίζει, σαν σφήνα που µπαίνει 

ανάµεσά µας, να διαλύει την κοινή µας ιστορία. 

Έχει εποµένως έρθει η στιγµή για µας, έχει έρθει η στιγµή για το καθήκον 

όλων, να σηκωθούµε και να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλον να συµµετέχουµε στις 

ηµέρες που θα έλθουν. 

Η συνεργασία την οποία επιζητώ είναι να δουλέψουµε µαζί για να 

σχηµατίσουµε µία συµµαχία µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων, διότι είµαστε 

αντιµέτωποι µε ακραίες σκέψεις, λέξεις και πράξεις στα χρόνια που έρχονται. 

Αυτή θα είναι πράγµατι η καλύτερη συµβολή στην «Αραβική άνοιξη», και αυτός 

θα είναι ο βέλτιστος καρπός της «Αραβικής άνοιξης» όχι µόνο για τα παιδιά µας, 

αλλά για ολόκληρο τον κόσµο.  

Σας ευχαριστώ.       
  
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε τον Πατέρα Nabil Haddad. Πριν δώσω 

τον λόγο στον επόµενο εισηγητή, θα δώσω για ένα λεπτό το λόγο –υπάρχουν 

ανειληµµένες υποχρεώσεις και δεν µπορεί να παραµείνει άλλο σε αυτή τη φάση 

της ηµερίδας- στον Βουλευτή της Ιορδανίας τον Κύριο Γάζι Σέρµπας. Για ένα 

λεπτό.  

 
GHAZI SERBAS: Στο όνοµα του ελεήµονος και φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, Ειρήνη 

υµίν.  
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Για δεύτερη φορά σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο, µετά τον Πρόεδρο 

του Κοινοβουλίου. Μια σύντοµη παρέµβαση. Φοβάµαι ότι και ζητώ συγγνώµη αν 

πήρα τη σειρά άλλου οµιλητή.  

Ειπώθηκαν δύο σηµεία. Πρώτον, για την Ιερουσαλήµ που είναι το κέντρο και των 

τριών θρησκειών του Αβραάµ. Θα ήθελα να σηµειωθεί το εξής στα πρακτικά: Η 

Ιερουσαλήµ είναι η βάση των τριών θρησκειών. Είναι έτσι για τον Ιουδαϊσµό και 

όχι για τον Ισραηλινό κατακτητή, -εννοώ τις θρησκείες και τους πιστούς που 

ακολουθούν θετικά την Ιερουσαλήµ- για την Εβραϊκή θρησκεία και τους πιστούς 

και όχι για τους Ισραηλινούς κατακτητές, για τους Χρισταινούς και όχι για τους 

ακραίους (φονταµενταλιστές) Ευαγγελιστές που υποστηρίζουν τους Σιωνιστές, 

για το Ισλάµ και όχι για τους φανατικούς φονταµενταλιστές Μουσουλµάνους, που 

ακολουθούν τις θρησκείες θετικά και όχι αρνητικά.  

Το δεύτερο θέµα είναι αυτό που ανέφερε ο συνάδελφός µου Dr. Audew 

Quawas, για τις θρησκείες και το µονόδροµο στις περιοχές µας. Ανέφερε ότι έχει 

ιδρυθεί Επιτροπή για την αντιµετώπιση της µετανάστευσης των Χριστιανών στο 

εξωτερικό, µε πρόεδρο τον Πρόεδρο της Γερουσίας, της οποίας είµαι κι εγώ 

ιδρυτικό µέλος και είµαι υπερήφανος. Είµαι έτοιµος όµως να υποβάλω την 

παραίτησή µου, διότι υπάρχει και µία εσωτερική µετανάστευση που πρέπει να 

αντιµετωπιστεί, δηλαδή µετανάστευση από το Χριστιανισµό στο Ισλάµ. Η 

αντιµετώπιση της µετανάστευσης αυτής δεν είναι έργο µίας χώρας, ούτε έργο 

επίσηµων οργανισµών. Είναι το έργο των ίδιων των οµάδων που διαχωρίζουν 

τον κόσµο στην Ιορδανία και στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές. Πρόκειται για 

αλλαγή θρησκείας όχι από παραδοχή αλλά για προσωπικό όφελος.  

Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του προέδρου των δικαστών Al Tamimi, o 

οποίος µοίρασε ένα βιβλίο το 2003 όπυ έγραφε ότι τα Ισλαµικά ∆ικαστήρια Σαρία 

αντιµετωπίζουν ελλιπέστατα την περίπτωση των Χριστιανών που ασπάζονται το 

Ισλάµ, καθώς πολλοί από αυτούς προσφεύγουν στα Ισλαµικά δικαστήρια 

αποφεύγοντας την εφαρµογή αποφάσεων εκκλησιαστικών δικαστηρίων. ∆εν 

µπορεί η Ισλαµική θρησκεία να αποτελέσει κάλυψη για να αποφευχθούν επίγειες 

αποφάσεις και να αποκοµιστούν επίγεια οφέλη. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει 

θρησκεία από πεποίθηση, ας το κάνει… Αν είναι όµως για επίγεια οφέλη… Αυτά 

είναι τα προβλήµατα που ανέφερε ο Dr. Audew Quawas. 

Και θα το εξηγήσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θέλουν να δώσουν 

διατροφή στη σύζυγό τους, και θέλουν να εκδικηθούν τη σύζυγο και τα παιδιά 

τους. Εκµεταλλεύονται λοιπόν το Ισλάµ ως επίγεια δικαιολογία και αλλάζουν 
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θρησκεία, και µετά από έναν-δύο µήνες αλλάζουν γνώµη, εγκαταλείπουν το 

Ισλάµ και θέλουν να επιστρέψουν στο Χριστιανισµό, ή αφήνεται κενό το 

θρήσκευµα στην ταυτότητα και αναφέρεται ότι δεν έχουν θρησκεία. Πρέπει να 

γίνει µία σοβαρή προσπάθεια πρώτα από το Ισλάµ, προκειµένου να διατηρηθούν 

οι Χριστιανοί Ιορδανοί που αποτελούν βασικό στοιχείο της χώρας, και όχι µόνο 

να αντιµετωπιστεί η εξωτερική µετανάστευση. 

Στο τελευταίο θέµα θα αναφερθώ µε την ιδιότητά µου ως ∆ιευθυντή του Σχολείου 

Schneller, Είναι εσωτερική επαγγελµατική σχολή µε 150 µαθητές Χριστιανούς και 

Μουσουλµάνους, οι οποίοι ζουν µαζί 14 χρόνια, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, 

δέχονται ο ένας τη θρησκεία του άλλου στο σχολείο. ∆ιδάσκουµε το Ισλάµ και το 

Χριστιανισµό την ίδια ώρα, δεν βγαίνει ο ένας και µπαίνει ο άλλος εναλλάξ. Στο 

τέλος του διαδρόµου σχηµατίσαµε το Σταυρό και την Ηµισέληνο µε ενάµιση µέτρο 

µήκος –το είδατε µερικοί- ώστε να µάθουν οι µαθητές µας να σέβονται το 

σύµβολο της άλλης θρησκείας και όχι να το φοβούνται. Στη ∆ύση προσπαθούν 

να µας φοβίζουν µε τα θρησκευτικά σύµβολα. Αν σέβεσαι το σύµβολο του άλλου, 

τον αποδέχεσαι και σε αποδέχεται. Αυτή είναι η Ιορδανία που θέλουµε. Σας 

ευχαριστώ.     

    
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε αγαπητέ συνάδελφε. Θα καλέσω τώρα 

στο βήµα τον Κύριο Daoud Kuttab, Γενικό ∆ιευθυντή του Κοινοτικού ∆ικτύου 

Ενηµέρωσης µε θέµα «Η ύπαρξη Μη-Ορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή 

σήµερα».  

 
DAOUD KUTTAB: …………… 

Θα µιλήσω στην Αγγλική γλώσσα. Το θέµα το οποίο µου ανατέθηκε για την οµιλία 

µου, οι Μη-Ορθόδοξοι Χριστιανοί, µας κάνει να δούµε τη σύγκρουση στην 

περιοχή ως προς τον τρόπο µε τον οποίο έχουν επηρεάσει τη συζήτηση και ο 

πόλεµος και η πολιτική.  

Η περιοχή έχει επηρεαστεί από τα διάφορα κύµατα των Σταυροφοριών, 

όπως ακούσαµε πριν. Επίσης, υπήρξε ένα πολιτικός πόλεµος για τον έλεγχο του 

νου των ανθρώπων ιδιαιτέρως στους Αγίους Τόπους, το οποίο έχει δηµιουργήσει 

αρκετές πιέσεις στον τοπικό πληθυσµό. Ο τοπικός πληθυσµός στους Αγίους 

Τόπους έχει υποστεί µεγάλη πίεση αλλαγής. Έχουµε ακούσει πολλούς να µιλούν 

για τις αλλαγές µεταξύ των διαφόρων θρησκειών και την ιδέα ότι είναι 

µονόδροµες, αµφίδροµες ή ο,τιδήποτε. Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι η 
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πίστη των Χριστιανών Αράβων είναι εσωτερικό πρόβληµα, είναι µεταξύ των ίδιων 

των Χριστιανικών οµολογιών, και σχετίζεται µε την προσπάθειά τους να 

αποκτήσουν διάφορες δοµές εξουσίας. 

Για να σας κάνω απλώς µία σύντοµη εισαγωγή στις διάφορες οµάδες 

Χριστιανών που έχουν τον έλεγχο της περιοχής, όπως ξέρετε, τα διάφορα κύµατα 

των Σταυροφόρων δηµιούργησαν µία οργάνωση που ονοµάστηκε Αποστολή των 

Αγίων Τόπων ή Terra Santa, µε την οποία η Καθολική Εκκλησία έχει τον έλεγχο 

των Χριστιανικών χώρων, και υπάρχει ο Φύλακας των Αγίων Τόπων ο οποίος 

είναι ξένος µέχρι και σήµερα. Επίσης υπάρχει η Λατινική Εκκλησία, η Καθολική 

Λατινική Εκκλησία, και το 1987 είχαµε τον πρώτο Παλαιστίνιο Άραβα Πατριάρχη. 

Ο Πατριάρχης Michel Sabah ήταν ο πρώτος Άραβας που έγινε επικεφαλής του 

Λατινικού Πατριαρχείου της Ιερουσαλήµ. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η εξασθένηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

στη Μέση Ανατολή προκάλεσε νέα κύµατα προσπαθειών, αυτή τη φορά όχι µέσω 

πολέµων, αλλά µέσω της πολιτικής, µέσω της δηµιουργίας σχολείων από 

Ευρωπαίους Χριστιανούς, και πάλι σε µία προσπάθειά τους να πάρουν µε το 

µέρος τους ανθρώπους της Μέσης Ανατολής. Έτσι, είδαµε τους Γερµανούς 

Λουθηρανούς, είδαµε τους  Βρετανούς Αγγλικανούς, να προσπαθούν να 

δηµιουργήσουν δικό τους χώρο στους Αγίους Τόπους.  

Το τέλος του πρώτου πολέµου και η ήττα των Οθωµανών οδήγησε σε 

αυτό που ενίοτε εµείς αποκαλούµε «θρησκευτική συµφωνία Sykes-Picot». Οι 

περισσότεροι γνωρίζουν τη συµφωνία Sykes-Picot ως πολιτική διαίρεση της 

Μέσης Ανατολής σε διαφορετικές ζώνες επιρροής, τη Γαλλική και τη Βρετανική, οι 

οποίες χώρισαν την περιοχή, αλλά βιώσαµε και µία θρησκευτική οµολογιακή 

κατανοµή. Έτσι, βλέπετε ότι οι Λουθηρανοί έχουν τον έλεγχο του Νότιου 

τµήµατος της Ιερουσαλήµ και της Βηθλεέµ, είδατε την Αγγλικανική Εκκλησία στην 

περιοχή της Ναζαρέτ, είδατε τους Πρεσβυτεριανούς µε πολύ µεγαλύτερη δράση 

στις περιοχές της Αιγύπτου και του Λιβάνου. Και είδατε π.χ. ότι τώρα ιδρύθηκαν 

Αµερικανικό Πανεπιστήµιο στη Βηρυτό και Αµερικανικό Πανεπιστήµιο στο Κάιρο 

από Αµερικανούς ιεραποστόλους που ήρθαν µε το Πρεσβυτεριανό δόγµα. 

Στη δεκαετία του 1970 σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στον εξαραβισµό 

της Εκκλησίας. Η µη-Ορθόδοξη Εκκλησία έγινε Αραβική στη δεκαετία του 1970. 

Είπαν ότι ήταν ο Λατίνος Πατριάρχης Michel Sabah το 1987, αλλά πριν από 

αυτόν ο Αγγλικανός επίσκοπος Faek Haddad ήταν ο πρώτος επίσκοπος της 
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Αγγλικανικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυµα, και ο Daoud Haddad, ένας 

Λουθηρανός, έγινε επίσκοπος το 1979.  

Οι αλλαγές που συνέβησαν στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ένα ακόµα 

πρόβληµα: Οι Αµερικανοί ιεραπόστολοι στη Μέση Ανατολή ήρθαν στην περιοχή 

και δηµιούργησαν δικά τους σχολεία και δικές τους περιουσίες και δικά τους 

νοσοκοµεία, και λειτουργούσαν σχολεία και νοσοκοµεία. Σε αντίθεση όµως µε τις 

παραδοσιακά εδραιωµένες εκκλησίες, οι Αµερικανικές ιεραποστολές ίδρυσαν 

τοπικές εκκλησίες, οι οποίες δεν έχουν του ίδιου είδους ιεραρχία όπως η 

Ορθόδοξη ή η Καθολική ή ακόµα και η Λουθηρανική και η Αγγλικανική Εκκλησία. 

Η έλλειψη ιεραρχίας προκάλεσε προβλήµατα, και οι Αµερικανικές και 

Ευρωπαϊκές Εκκλησίες προκάλεσαν δύο προβλήµατα για τις τοπικές κοινότητες.  

Το πρώτο πρόβληµα ήταν ότι η κάθε Εκκλησία, πολύ µικρές εκκλησίες, 

πολύ µικρά δόγµατα, δεν είχαν κανενός είδους ενιαία ιεραρχία. Και αυτό 

δηµιούργησε ένα πρόβληµα που συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, ότι δεν υπάρχει 

καµία καταγραφή. ∆ηλαδή υπάρχουν και σήµερα εκκλησίες που λειτουργούν 

χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στις χώρες της Ιορδανίας ή της Παλαιστίνης. 

Και το δεύτερο πρόβληµα ήταν οι ιεραποστολικές τους προσπάθειες. Οι 

Χριστιανικές Εκκλησίες προσπαθούσαν να προσηλυτίσουν τον πληθυσµό, πράγµα 

το οποίο προκάλεσε εσωτερικά προβλήµατα µε τις τοπικές δυνάµεις. Το 

µεγαλύτερο πρόβληµα που δηµιούργησαν οι µη-Ορθόδοξοι, ή µάλλον οι 

Αµερικανοί ιεραπόστολοι, και το οποίο υπήρξε, θα έλεγα, η µεγαλύτερή τους 

πρόκληση, ήταν η άνοδος στις Ηνωµένες Πολιτείες ενός φονταµενταλιστικού 

κινήµατος, το οποίο αποκαλούµε Αµερικανικό ή Χριστιανικό Σιωνισµό. Και το 

Χριστιανικό Σιωνιστικό Κίνηµα προσπαθεί να προωθήσει µία πολύ στρεβλή και 

λανθασµένη ερµηνεία της Βίβλου προκειµένου να ενθαρρύνει την πολιτική 

ηγεµονία και τον πολιτικό έλεγχο των Ισραηλινών. Ο πόλεµος του 1967, η άνοδος 

των φονταµενταλιστικών Εβραϊκών κινηµάτων, του Likud και άλλων, δηµιούργησαν 

ένα Μεσσιανικό αίσθηµα στις ΗΠΑ, κυρίως στις Νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ, και 

αυτό δηµιούργησε ένα θρησκευτικό κίνηµα, το οποίο µάλιστα δυστυχώς δεν 

περιορίζεται µόνο σε Αµερικανούς, αλλά συµµετέχουν και Λατινοαµερικανοί, ακόµα 

και Φιλιππινέζοι και άλλοι. Και ακόµα και η Καθολική και άλλες Εκκλησίες επίσης 

δραστηριοποιούνται ή πιστεύουν σε αυτήν την πλάνη της «Γης της Επαγγελίας» 

που είναι για τους Εβραίους και τα λοιπά. Αυτή ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιµετώπισαν οι µη-Ορθόδοξοι και οι εδραιωµένες Εκκλησίες, και αυτό ήταν το 

σηµαντικότερο πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπίσουν. 
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Οι Χριστιανοί του Αραβικού κόσµου αποτελούν πολύ µικρή µειοψηφία, και 

δυστυχώς µέσα στην Αραβική Χριστιανική µειοψηφία υπάρχουν πάρα πολλές 

φατρίες, πάρα πολλές διαφορές. Και ακόµα µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη συµφωνία ως προς το πότε θα εορτάζονται τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα. Η Κυβέρνηση της Ιορδανίας αναγνωρίζει επισήµως την 25η ∆εκεµβρίου 

ως εθνική αργία, την 1η Ιανουαρίου ως εθνική αργία, αλλά δεν αναγνωρίζεται η 

αργία του Πάσχα λόγω αυτών των διαφορών µεταξύ του Ανατολικού και του 

∆υτικού ηµερολογίου της Εκκλησίας.  

Και, όπως ακούσαµε προηγουµένως, το πρόγραµµα µαθηµάτων στα 

σχολεία επίσης αποτελεί πρόβληµα, διότι δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς τι 

πρέπει να διδάσκεται ακόµα και στους Χριστιανούς µαθητές. Ελπίζω η 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας να µπορέσει να τείνει χείρα βοηθείας 

και να προσπαθήσει να ενθαρρύνει µεγαλύτερη ενότητα στο εσωτερικό αυτής της 

πολύ µικρής µειοψηφίας των Αράβων Χριστιανών. Σας ευχαριστώ.   

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε Κύριε Daoud Kuttab. Θα τελειώσουµε 

σήµερα µε δύο πολύ σύντοµες τοποθετήσεις. Είναι ο Καθηγητής Wael Arabiyat, 

του Πανεπιστηµίου της Ιορδανίας για δύο λεπτά, παρακαλώ πάρτε το λόγο, και 

αµέσως µετά ο Καθηγητής Wael Mahmoud Khalid για τρία λεπτά.  

 
WAEL ARABIYAT: Στο όνοµα του ελεήµονος και φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, 

ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ ακόµα και 

για τις οµιλίες σας που αντανακλούν τα γνήσια αισθήµατά σας. Έχω µερικά σχόλια 

στην οµιλία του κυρίου Audew Quawas. ∆εν θέλησα να τον διακόψω όσο µιλούσε, 

το οποίο σας δίνει µία εικόνα της ελευθερίας που ζούµε στην Ιορδανία, καθώς κάθε 

άνθρωπος µπορεί να εκφράσει τις απόψεις του µε απόλυτη ελευθερία.  

Εµείς στο Χασεµιτικό Βασίλειο αποτελούµε διαφορετικό παράδειγµα, 

µοναδικό στην Αραβική περιοχή. Οι Χριστιανοί στην περιοχή αποτελούν όπως 

δείχνουν οι στατιστικές από 2,5 ως 3 τοις εκατό των κατοίκων. Εµείς τους 

αποκαλούµε Ναζωραίους, είναι εγκάρδιοι φίλοι µας, “heart to heart” όπως λέει ο 

πατήρ Nabil και ο Dr. Murad, και είναι µεγάλη τιµή η παρουσία τους για την οποία 

είµαστε υπερήφανοι εµείς οι Μουσουλµάνοι, καθώς κατέχουν εξέχουσες θέσεις στο 

Ιορδανικό κράτος, πολλαπλάσιες της αναλογικής αντιπροσώπευσής τους. Κύριε 

Πρόεδρε, οι Χριστιανοί καταλαµβάνουν εξέχουσες θέσεις στα Υπουργεία, στη 

Βουλή, στην οικονοµία. Το 60% της οικονοµίας είναι στα χέρια των αδελφών µας 
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Χριστιανών, µεγάλη τιµή και υπερηφάνεια για µας. Και στα Σχολεία, ένα µεγάλο 

µέρος τους βρίσκονται εκεί. Αν κάνουµε τους υπολογισµούς, διαπιστώνουµε ότι 

εµείς οι Μουσουλµάνοι είµαστε ριγµένοι µέσα στην ίδια την Ιορδανία.  

Το δεύτερο σηµείο είναι ότι στο εσωτερικό της Ιορδανίας δεν νιώθουµε 

καµία διαφορά µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων. Π.χ. στα γεύµατα κατά τη 

διάρκεια του Ραµαζανίου, ο Χριστιανός Υπουργός Βιοµηχανίας Ghazi Musharaf 

και ο  Raouf Abu Jaber ετοιµάζουν γεύµατα στους Μουσουλµάνους και τρώνε 

µαζί. Ζούµε µαζί, συµβιώνουµε, δεν νιώθουµε καµία διαφορά, αυτό είναι 

σηµαντικό σηµείο. 

Το επόµενο είναι ότι στην Ισλαµική ιστορία ο Προφήτης Μωάµεθ για 

πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ίδρυσε µία χώρα που να στηρίζεται 

στη συνύπαρξη. ∆ιότι, στο σύστηµα που υπήρχε πριν το Ισλάµ, αν αναλάµβανε 

Χριστιανός τον εξόντωνε Εβραίος, αν αναλάµβανε Εβραίος τον εξόντωνε 

Χριστιανός. Υπήρχαν ρήξεις και εντός της ίδιας θρησκείας. Για πρώτη φορά ένα 

σύστηµα θεώρησε τους Εβραίους ως οµάδα πιστών και τµήµα των πιστών µέσω 

του Συντάγµατος. Είναι το Σύνταγµα της Μεδίνας, το πρώτο γραπτό Σύνταγµα 

στην ιστορία, που το έγραψε ο Προφήτης. Έστειλε έγγραφο στους Χριστιανούς 

και στον Επίσκοπο Elias.  

Το Ισλαµικό κράτος είναι λαϊκό, µη φυλετικό, «µη εθνικό, µη θεοκρατικό, 

µη σεχταριστικό». Η Ευρώπη δεν γνώρισε την πολυφυλετική διάσταση παρά 

πρόσφατα, όταν έγινε λαϊκή και πήρε τον πολυφυλετισµό από τους Οθωµανούς. 

∆ιότι εµείς ουσιαστικά δεν είχαµε πρόβληµα. Και όπως επεσήµαναν οι οµιλητές 

σχετικά µε την Αραβική Άνοιξη και την αναγνώριση του δικαιώµατος των λαών να 

αλλάζουν τους διεφθαρµένους ηγέτες, είναι δικαίωµά τους. Αλλά όταν έλειψε η 

ασφάλεια –εσκεµµένως ενδεχοµένως- εντός ή εκτός, εκτροχιάστηκε η εξουσία, σε 

βαθµό να συγκρουστεί ο Σιίτης µε το Σουνίτη, ο Σιίτης να διώκει το Σουνίτη, και ο 

Σουνίτης συγκρούστηκε µε το Χριστιανό και τον Εβραίο, διότι βασικά δεν υπάρχει 

τάξη. Και θαρρώ ότι οι Μουσουλµάνοι και οι Χριστιανοί αποτελούν το 50% των 

κατοίκων της γης. Χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς ειρήνη και χωρίς αρχές δεν 

µπορούµε να ζήσουµε µαζί. Εδώ αναφέρω τις διώξεις των Εβραίων κατά του 

λαού στην Παλαιστίνη, κυρίως κατά Μουσουλµάνων και Χριστιανών. Και 

αναρωτιέµαι για τη µετανάστευση των Αράβων Χριστιανών από τα Ιεροσόλυµα 

κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής κατοχής. Σας ευχαριστώ.    
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ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ναι, κοιτάξτε. Γεννούνται αντιπαραθέσεις. Εγώ θέλω να 

πω κάτι από το Προεδρείο. Όταν είσαι στην πλειοψηφία, µιλάς µε πάρα πολύ 

άνεση για την πλειοψηφία αλλά και για τα δικαιώµατα της µειοψηφίας. Εάν θέλεις 

πραγµατικά να είσαι δηµοκράτης, πρέπει πάντοτε να βάζεις τη θέση σου ως 

πλειοψηφία στη µειοψηφούσα άποψη. Κι αν τότε ως µειοψηφούσα άποψη 

διαπιστώνεις ότι έχεις όλα τα δικαιώµατα, τότε έχεις απόλυτο δικαίωµα και ως 

πλειοψηφία να τοποθετείσαι. Το ίδιο παθαίνουµε και στην Ελλάδα, όπου η 

πλειοψηφία είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και µε πολλή ευκολία µιλάµε και λέµε ότι 

υπάρχουν όλα τα δικαιώµατα στη µειοψηφία. Στα πανεπιστήµια κυρίως, επειδή ο 

Κύριος Arabiyat είναι καθηγητής Πανεπιστηµίου, θα έπρεπε να είναι πεδίο….  

(∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ) 

…βλέπω ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά, τα προχωράτε κι έτσι αποτελείτε κι ένα 

παράδειγµα.  

Λοιπόν, θα κλείσουµε για να πάµε µετά σε γεύµα, εντός του Κοινοβουλίου. 

Σε τρία λεπτά θα τελειώσει –εντάξει, θα απαντήσεις µετά. Θα έρθει τώρα ο 

Καθηγητής ο Κύριος Wael Mahmoud Khalid, για τρία λεπτά αν θέλετε κύριε 

Καθηγητά.  

 
WAEL MAHMOUD KHALID: Στο όνοµα του ελεήµονος και φιλεύσπλαχνου 

Αλλάχ, σε αυτό το πολύ σύντοµο διάστηµα θα ήθελα να ευχαριστήσω το 

διοργανωτή που µου έδωσε τη δυνατότητα να µιλήσω για ένα θέµα µεγάλης 

διάρκειας. Σίγησα για πολλά χρόνια, σαν να δεσµευόµουν από τους στίχους του 

ibn Al-Alaq El Meary “πάρε τη γνώµη µου…” Τι θέλουν από µένα οι ακροατές; 

Θέλουν τη λογική µου, θέλω τη σιγή µου. 

Το θέµα που θέλω να συζητήσω και µε πρόλαβαν οι προηγούµενοι 

οµιλητές είναι ένα επικίνδυνο θέµα. Τι εννοώ µε τη λέξη «επικίνδυνο»; Πρέπει  να 

µιλήσουν οι σιωπηλοί σαν εµένα και να µιλήσουν οι µεµονωµένοι και να 

εκφράσουν την άποψή τους για να µην πνιγούµε όλοι. Μιλάµε για τους 

Ναζωραίους (Χριστιανούς) της Ανατολής. Είναι όµορφη συζήτηση. Όπως 

ανέφερε ο αγαπητός πατήρ, είναι «το άλας της γης», και αυτό είναι δικαίωµα. 

Στην κληρονοµιά που µας άφησε ο Zaher και ο Abu Hayen και σηµαντικοί 

ερµηνευτές, το σηµείο αυτό δηλώνεται µε σαφήνεια, δύναµη και καθαρότητα. 

Υπάρχει και ένα προσωπικό σηµείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ ένα λεπτό, 

πριν τελειώσουν τα τρία λεπτά που µου παραχώρησε ο κύριος Πρόεδρος. Θέλω 

να αναφερθώ στο ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο γαλουχήθηκα στη Βαγδάτη, και 
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ισχυρίζοµαι ότι ήταν καθαρό περιβάλλον. Απόδειξη αυτό που δηµοσίευσα πέρυσι 

από τις µνήµες του µακαρίτη του πατέρα µου µε τίτλο «Μνήµες από χαρτί – 60 

χρόνια από τη σύγχρονη ιστορία του Ιράκ», στηριζόµενο σε έγγραφα και 

φωτογραφίες όταν το Συµβούλιό του κάθε ∆ευτέρα δεχόταν την Αυτού Αγιότητα 

τον Πατριάρχη, τους Επισκόπους των Χριστιανών, τον Πρόεδρο των 

Μπαχαϊστών, τους εκπροσώπους των Μουσουλµάνων, συµπεριλαµβανοµένων 

και των Σουνιτών και των Σιιτών, και τους Προέδρους των Yazidi. Σαν να ήταν η 

συνάθροιση εκείνη συνάθροιση συγχώρησης, την οποία χάσαµε δυστυχώς. Και 

αυτό είναι καταγεγραµµένο στο Αραβικό Ίδρυµα του Maher el Kayale. 

Ένα δεύτερο σηµείο επίσης προσωπικό. Είναι σχετικό µε τον Νοµπελίστα 

Naguib Mahfouz, που εορτάσαµε σήµερα τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη 

µητέρα του Naguib Mahfouz ξεγέννησε ένας Κόπτης γιατρός Αιγύπτιος που 

λεγόταν Naguib Mahfouz, γιαυτό και ο Naguib Mahfouz πήρε αυτό το όνοµα µε 

την ευχή και τη φροντίδα αυτού του γιατρού, που πέθανε πριν από 20 χρόνια και 

δεν είδε τις εξελίξεις που βλέπουµε εµείς σήµερα.  

Σε ό, τι αφορά τα κατορθώµατα των ενδόξων Χριστιανών στην Ανατολή 

και τη ∆ύση, άρχισαν πριν από το Ισλάµ. Μίλησαν αρκετοί οµιλητές για το ρόλο 

των Gassasin πριν το Ισλάµ. Ενώ είναι µεγαλύτερος ο ρόλος τους µετά το Ισλάµ, 

υπηρέτησαν την Αραβική γλώσσα, υπηρέτησαν το Κοράνι, τη γλώσσα του 

Κορανίου, οι Χριστιανοί ποιητές αναφέρονται στο βιβλίο του πατέρα Louis µε 

τους τόµους του πριν και µετά το Ισλάµ. 

Αν µεταφερθούµε στην εποχή της µετάφρασης, θα δούµε µπροστά µας 

γενεές και γενεές µεταφραστών, οικογένειες µεταφραστών, οι οποίοι 

εξυπηρέτησαν το έθνος στο οποίο ζούµε. Αρκεί να δείτε το βιβλίο του Omar ibn 

El-Khattab και το βιβλίο του Ali ibn Abi Talib. Αν είχα χρόνο, θα σας είχα διαβάσει 

αποσπάσµατα αυτών των δύο βιβλίων.  

Οι Χριστιανοί συµµετείχαν στην Ανατολή σε πολλές επιστήµες, που 

βοήθησαν στον εκσυγχρονισµό της περιοχής. Ήταν µεταφραστές, γιατροί, 

φιλόσοφοι, φαρµακοποιοί, αστρονόµοι, συµµετείχαν στον αρχιτεκτονικό ρυθµό µε 

τον οποίο χτίστηκαν οι εκκλησίες –λίγοι ερευνητές ασχολήθηκαν µε το ρυθµό 

στον οποίο χτίστηκαν οι εκκλησίες. Μπορούµε να πούµε ότι έβαλαν µία τεχνική 

πινελιά στην Ανατολή. Επιπλέον, είχαν άριστες σχέσεις µε τους Χαλίφηδες. Οι 

ίδιοι οι Χαλίφηδες τους σέβονταν, µε πρώτον τον Mansour, µέχρι τον τελευταίο 

χαλίφη στου οποίου τις µέρες έπεσε η Βαγδάτη, τον Bilallah. Οι ηγέτες των 

Χριστιανών όλων των δογµάτων είχαν πολύ καλές σχέσεις µε τους Χαλίφηδες, 
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όπως µαρτυρούν όλα τα βιβλία της Ισλαµικής ιστορίας που γράφτηκαν από τους 

ίδιους τους Μουσουλµάνους. 

Για να µην µακρηγορήσω, πριν από δύο χρόνια ασχολήθηκα µε 2 έργα 

του Mohamed el Magrebi, τα οποία δευτερολόγησε ο George Tarabishi, µε επτά 

τόµους που θα εκδοθούν πολύ σύντοµα. Ήθελα να σας διαβάσω µόνο µερικές 

παραγράφους. Τότε που ο µεγάλος καθηγητής Jaberi, µακαρίτης πλέον, ξέφυγε 

από το πρόγραµµα και κατηγόρησε τον Tarabishi ότι στηρίζεται στη θρησκεία (το 

Χριστιανισµό).  

∆ύο λεπτά έχω µόνο; Και δύο ηµέρες δεν θα έφταναν.  

Υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις, και δίστασα πάρα πολύ να τις αναφέρω, λόγω 

της ευαισθησίας του θέµατος. Αλλά η επιστηµονική ορθότητα και η αµεροληψία 

µε ώθησαν να το αποδείξω και να το επισηµάνω. Αν δεν είχε γραφτεί από τον 

ίδιο τον Jaberi, δεν θα το είχα αναφέρει. Αναφερόταν λοιπόν στον Χριστιανισµό 

του Tarabishi. Βλέπετε ο Αραβισµός και ο ίδιος ο Jaberi είχε παίξει ρόλο στη θέση 

του Tarabishi. Ο Jaberi κατηγόρησε τον Tarabishi ότι βασίζεται στο Χριστιανισµό 

και το ίδιο το δόγµα του. Έτσι, ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να 

χαρακτηρίσουµε αυτά τα λεγόµενα είναι ως επιφανειακά, χωρίς καµία 

επιστηµονική βάση, καλυµµένα από πέπλο απάτης, και εισερχόµενα σε περιοχές 

που πολύ απέχουν από τον ίδιο. Ο κύριος Tarabishi ασχολείται µόνο µε τον 

εκσυγχρονισµό. Γιαυτό χρειάστηκε µεγάλος κόπος για να αντιµετωπίσει ο 

Tarabishi τις κάλπικες αρχές και ιδεολογίες που διέδιδαν οι φονταµενταλιστές της 

µίας ή της άλλης θρησκείας. Και αν ο Χριστιανισµός µε αυτή τη στενή έννοια ήταν 

απών από τα βιβλία του Tarabishi, πρέπει να οµολογήσουµε ότι οι πιστοί αυτής 

της θρησκείας ήταν µε τα υπόλοιπα δόγµατα. Και δεν αναφέρω µόνο τους 

Μουσουλµάνους ως κτίστες αυτού του έθνους. Λέω τέλος ότι ο Tarabishi είναι 

απόγονος του Salili…   (διακοπή)                       

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θέλω τώρα να σας ενηµερώσω για το εξής. Θα 

διακόψουµε. Κύριε Quawas, µετά το διάλειµµα. Θέλετε µισό λεπτό; Ένα λεπτό, 

ορίστε. Ελάτε Κύριε Quawas. 

 
AUDEH QUAWAS: Έχουµε διαφορές µε τον Dr. Wael Arabiyat. Εµείς ως 

Χρισταινοί σε αυτήν την περιοχή δεν αναφέρουµε ποσοστά, δεν πρόκειται για 

2,5% ή 3%. Μην µε διακόπτετε. Μιλάµε για ισοπολιτεία. Συµµετέχουµε ως 

πολίτες, ζητάµε τα ελλιπή µας δικαιώµατα, και εκµεταλλεύονται τις καταστάσεις 
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βάση θρησκείας. Έχω περιστατικά και ονόµατα. Αυτά δεν αναιρούν όσα είπαµε 

για τα γεύµατα των Ραµαζανίων, τη συνύπαρξη, την παρουσία των Χριστιανών. 

Έχω να πω ότι παραβρίσκοµαι σε γεύµατα του Ραµαζανίου, αλλά δεν έρχονται οι 

Μουσουλµάνοι συνάδελφοι. Η υπόθεση είναι καθαρά πολιτική. 

Πρέπει να συνεργαστούµε ως ίσοι πολίτες και όχι ως µειονότητα. Ποτέ δεν 

διορίστηκε Χριστιανός Νοµάρχης ή Αρχηγός ∆ηµόσιας Τάξης, αρχηγός της 

Υπηρεσίας Κατασκοπείας ή Χριστιανός Πρωθυπουργός, παρ’ όλο που υπάρχουν 

Χριστιανοί Βουλευτές που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά δεν αναφέρεται 

στο Νόµο. Εδώ πρέπει να µιλάµε µε διαφάνεια.   

  
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Είναι κατανοητό. Λύεται η συνεδρίαση. Κύριε Καθηγητά, 

όχι. Κλείνει, τελειώνει η πρωινή συνεδρίαση. Τελειώνουµε την συνεδρίαση την 

πρωινή. Τώρα πάµε όλοι στο εστιατόριο το οποίο είναι στο τέλος του διαδρόµου 

βγαίνοντας από την αίθουσα στο βάθος. Επιστρέφουµε στις τέσσερις παρά 

τέταρτο. Σε δύο ώρες ξεκινάει η συνεδρίαση µε εισηγητές τον Κύριο Aqel Biltaji, 

αµέσως µετά τον Κύριο Ahmad Enab και κλείνουµε µε τον Αναστάσιο 

Μητσόπουλο. Έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο ο Κύριος Νεράντζης, ο Κύριος 

Majdalani και ο Κύριος Εµινίδης µέχρι στιγµής. Ωραία.  

 

 
            ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Παρακαλώ τους συνέδρους να µπουν µέσα στην 

αίθουσα για να αρχίσουµε την απογευµατινή συνεδρίαση της Ηµερίδας.  

Ο Κύριος Aqel Biltaji µήπως ήρθε; Ούτε ο Κύριος Ahmad Enab. Όχι. Λοιπόν, 

µπορούµε να ξεκινήσουµε. Θέλω λοιπόν να καλέσω στο βήµα τον Κύριο Ahmad 

Enab, πρώην µέλος του Κοινοβουλίου της Ιορδανίας, ο οποίος θα µας µιλήσει επί 

του θέµατος της Ηµερίδας. Έχετε τον λόγο Κύριε Ahmad Enab.  

 
AHMAD ENAB: Στο όνοµα του Αλλάχ, ειρήνη υµίν. Ευχαριστώ τη Γραµµατεία της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ορθοδοξίας για την ευγενική αυτή πρόσκληση. 

Είναι χαρά µου να συµµετέχω µαζί µε συναδέλφους από Κοινοβούλια 

Ορθοδόξων χωρών  και άλλους που εκπροσωπούν µεγάλες οµάδες των λαών 

τους, προσκεκληµένοι από έναν εξ αυτών των λαών, τον Ιορδανικό λαό του 

Αραβικού έθνους, στη χώρα αυτή όπου έζησε το Ορθόδοξο δόγµα, ο 
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Χριστιανισµός, η ορθή πίστη, για πολλές χρονικές περιόδους, µέχρι σήµερα, 

δίπλα στα άλλα δόγµατα, ως µεγάλη οµάδα του Αραβικού µας κόσµου. Και 

εύχοµαι έτσι να παραµείνει στον αιώνα τον άπαντα. 

Ευχόµαστε να βιώσουµε την πλήρη ιδιότητα του πολίτη µεταξύ 

Χριστιανών και Μουσουλµάνων, και όχι µια τυπική συγκατοίκηση, ούτε 

κατασκόπευση του ενός από τον άλλον. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία ή 

µειοψηφία, αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει πλήρης συνύπαρξη. Αναρωτιέµαι τι θα 

λέγαµε για τις φυλές, µικρές ή µεγάλες. ∆εν υπάρχουν µικρές και µεγάλες οµάδες 

στο Κοινοβούλιο. Είµαστε τέκνα της ίδιας γης, του ίδιου αίµατος, των ίδιων 

συνηθειών, των ίδιων ελπίδων. Προοδεύσαµε µαζί, για το καλό της πατρίδας, για 

ένα λαϊκό κράτος για όλους. 

Θα µιλήσω σήµερα για τη γενική Χριστιανική παρουσία και την παρουσία 

των Ορθοδόξων ειδικώς, µε τίτλο «Βυζαντινή αµφιβολία». Πρέπει αυτό να 

σταµατήσει. Είµαστε Άραβες Ορθόδοξοι ή Έλληνες (Ρουµ) Ορθόδοξοι. Όταν ο 

σεβαστός συγγραφέας Mounir Farah έθεσε σε άρθρο του το ερώτηµα «Μήπως 

πρέπει να το διορθώσουµε; ∆ιότι είµαστε Άραβες Ορθόδοξοι και όχι 

Ελληνορθόδοξοι, του απάντησε ο κύριος Haddadin σε ένα άρθρο µε τίτλο 

«Προσβολή στη διόρθωση ενός λάθους» ότι η λέξη Rum δεν σηµαίνει ότι δεν 

είµαστε Άραβες. Όταν λέµε «Rum Orthodox» εννοούµε τη Χριστιανική παράδοση 

µετά την πτώση των Ρωµαίων στην Ανατολική Ρώµη.  

Και βρήκα ως πολίτης της Ανατολής σε Αραβικές και Συριακές περιοχές πιστούς 

της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, παράδειγµα της ορθής πίστης. Πρόκειται για 

οµάδες µε µεγάλο πολιτισµό και µόρφωση, ηγέτες στα γράµµατα, τις τέχνες, στο 

θέατρο, τον πολιτισµό, την εθνική πολιτική, την ιατρική, τη µουσική και την 

οικονοµία, µια που έχουν µεγάλη εµπειρία και παράδοση στη ζωή.  

Για αυτό το λόγο θεωρώ τη συµµετοχή σε αυτό το Συνέδριο ως αναγνώριση 

του σεβασµού, του θαυµασµού, της αγάπης. Τίθεται το ερώτηµα: Είµαστε Άραβες 

Ορθόδοξοι ή Ελληνορθόδοξοι; Το πρόβληµα είναι στην ονοµασία; Ή είναι 

αποτέλεσµα ύποπτων διενέξεων και προστριβών λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης 

στον εαυτό µας µετά την πτώση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας; Ή είναι η εθνική 

υπερηφάνεια που ώθησε τους Ορθόδοξους πολίτες να καλύψουν το κενό που 

άφησε η πτώση των Ρουµ, όπως έκαναν οι άλλοι λαοί, π.χ. οι Αρµένιοι που 

απέδειξαν την παρουσία τους µετά την πτώση, και άλλοι Ορθόδοξοι λαοί, όπως οι 

Γεωργιανοί, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Ρουµάνοι και οι Ρώσοι, οι Ασσύριοι στο 
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Ιράκ, οι Χαλδαίοι και οι Κόπτες στην Αίγυπτο και οι Χριστιανοί Najran στην Υεµένη; 

Γιατί Ελληνορθόδοξοι µόνο στις χώρες µας;  

Πρέπει να συµµετέχω σε αυτή τη συζήτηση ως Άραβας πολίτης της 

περιοχής που ενδιαφέρεται για την πραγµατική ιστορία και όχι για την ιστορία του 

νικητή ή τη ροµαντική ιστορία. Για να σχηµατιστεί µια πραγµατική εικόνα και να 

βρούµε λύση σε αυτό το πρόβληµα της ονοµασίας από την ίδρυση του κράτους 

των Ρουµ και την πτώση του το 638. 

Η λέξη Rum προέρχεται από τη «Ρώµη», πρωτεύουσα του παλιού 

κόσµου, πρωτεύουσα των Rum ή των Ρωµαίων, όπως αναφέρεται στο Κοράνι, οι 

οποίοι ίδρυσαν το σηµαντικότερο κράτος του παλιού κόσµου. Η Ρώµη νίκησε τα 

κατάλοιπα της παλαιάς χώρας του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα και το κράτος της 

Καρθαγένης στην Τυνησία, που είχε Αραβική καταγωγή και προερχόταν από τη 

Συρία και το Λίβανο, δηλαδή Φοινικικής προέλευσης.  

Αφού οι Ρωµαίοι κατεδάφισαν τα κτίρια, σύµφωνα µε τον Ρωµαίο 

Συγκλητικό ο οποίος επαναλάµβανε ότι επιβάλλεται η ισοπέδωση των κτιρίων της 

Καρθαγένης διότι µας εµποδίζουν να πλένουµε τα χέρια µας στη Μεσόγειο, 

ανέλαβε ο Οκταβιανός Καίσαρας τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, βάζοντας τέλος τη 

δηµοκρατία το 27. Την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέµ και 

µεγάλωσε µε τη Μητέρα Του την Παρθένο Μαρία στην πόλη της Ναζαρέτ και 

άρχισε να διδάσκει, να κηρύσσει, να καθοδηγεί, να θεραπεύει τους αρρώστους, 

να στηρίζει τους θλιµµένους, τον συνέλαβαν οι Ρωµαίοι και τον παρέδωσαν στο 

Ρωµαίο διοικητή, ο οποίος τον οδήγησε στη σταύρωση. 

Η σταύρωση του Χριστού στους Μουσουλµάνους και τους Χριστιανούς όπως την 

ανέφερε ο αείµνηστος Egtewi Haddad το 1948, όταν άρχισαν οι Εβραίοι να 

ληστεύουν την Παλαιστίνη. Έγινε τότε η Σιωνιστική έκρηξη στην Παλαιστίνη. 

Συναντήθηκε ο Naseref µε τους Παλαιστινίους λογίους στο Erbed, και τους ζήτησε 

να προσέχουν, διότι οι Εβραίοι θα καταλάβουν και θα ληστέψουν την Παλαιστίνη – 

θα γνωρίζετε ότι στην Παλαιστίνη έγινε η µεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία. Και 

τους είπε «Πρέπει εσείς οι Χριστιανοί να προσέχετε περισσότερο, διότι οι Εβραίοι 

είναι αυτοί που σταύρωσαν το Χριστό. Τότε του απάντησε ένας παρευρισκόµενος, 

ο Egtewi Haddad «Εµείς κύριέ µου θελήσαµε να τους εκδικηθούµε και να τους 

καταλογίσουµε την ευθύνη, αλλά εσείς τους υπερασπιστήκατε και είπατε κατά λέξη 

ότι αυτός που σταυρώθηκε δεν ήταν ο Χριστός!»  

Οι Ρωµαίοι κατέλαβαν τη Συρία το 70 µ.Χ. και την µετέτρεψαν σε Ρωµαϊκή 

επαρχία κατά το Ρωµαϊκό δίκαιο, Lex Provincia. Και υποτάχθηκε η χώρα της 
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∆αµασκού και της Tadmir στη Ρωµαϊκή ∆ιοίκηση . Η Αραµαϊκή και η Αραβική 

γλώσσα ήταν γλώσσες της χώρας. Η Αραµαϊκή γλώσσα διαδόθηκε, γνωστή ως 

Συριακή γλώσσα, από την πόλη Tayma στο Νότο της Σαουδικής Αραβίας µέχρι τα 

βουνά Touros στα βόρεια, και από το Ιράν στην Ανατολή ως τη Μεσόγειο ∆υτικά. 

Εκτός από την Αραµαϊκή, διαδόθηκε και η Αραβική γλώσσα, και επεκτάθηκε µε την 

εµφάνιση του Ισλάµ τον 7ο αιώνα, όπως αναφέρει ο καθηγητής Jamil Raphael στη 

«Συριακή φωνή» που εκδόθηκε στη Βαγδάτη το 1978.  

Ο παλαιός κόσµος γύρω από τη Μεσόγειο υποτάχθηκε στη Ρώµη χωρίς 

ταυτότητα, αφοπλισµένος, υπό τον ενιαίο Ρωµαϊκό νόµο γνωστό ως Pax Romana. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαδόθηκε κρυφά η Χριστιανική θρησκεία στα 

σπλάχνα της Ειδωλολατρικής Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, που εκτεινόταν από το 

Ιράκ στα Ανατολικά µέχρι τη Βρετανία δυτικά, χάρη στους Αποστόλους. Οι Ρωµαίοι 

χαρακτήριζαν τους πιστούς Χριστιανούς ως ‘τα χειρότερα βάσανα’, διότι 

θεωρούσαν το Χριστιανισµό ως κίνηµα κατά του κράτους που διαιρούσε την 

κοινωνία. Γιαυτό τους πέταξαν στις φυλακές, στις ερήµους, στα δάση, στα 

λιοντάρια, στις αρένες, και διαίρεσαν την κοινωνία σε Χριστιανούς και 

ειδωλολάτρες, µέχρι που ήρθε ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο οποίος 

εξέδωσε νόµο που αναγνώριζε το Χριστιανισµό ως επίσηµη θρησκεία του κράτους, 

και άλλαξε τη Ρώµη σε νέα Ρώµη, αφού κυριάρχησε σε µία παλαιά αποικία, το 

Βυζάντιο, και µετονόµασε την πόλη µε το όνοµά του: Κωνσταντινούπολη. Η µητέρα 

του Ελένη επισκέφθηκε την Παλαιστίνη και έψαξε για το Τίµιο Ξύλο, µέχρι που το 

ανακάλυψε και έχτισε στο σηµείο εκείνο µία Εκκλησία της Αναστάσεως στα 

Ιεροσόλυµα, που θεωρείται η µητέρα των εκκλησιών. 

Έτσι η Συρία έγινε λόγω γεωγραφικής θέσης Επαρχία της Ανατολικής 

Αυτοκρατορίας, µετά τη διαίρεση της Αυτοκρατορίας σε Ανατολική µε 

πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη και ∆υτική µε πρωτεύουσα τη Ρώµη. Οι 

Άραβες και οι Αραµαίοι ασπάστηκα το Χριστιανισµό στη Συρία, και υπέφεραν 

πάρα πολύ, όπως και τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα, από τις διώξεις των 

Ρωµαίων, ώσπου να γίνει ο Χριστιανισµός επίσηµη θρησκεία του κράτους. 

Εµφανίστηκε το κράτος των Rassi και Μanij ως Αραβικό και Χριστιανικό κράτος, 

και το κράτος των Kindah στην καρδιά της Αραβικής χερσονήσου, του οποίου 

ένας από τους βασιλείς ήταν ο ποιητής Imru al-Qais, ο Χριστιανός ποιητής, όπως 

τον χαρακτήρισε ο Ιρακινός επιστήµονας πατήρ Anstans Mari ο Καρµελίτης. 

Έφτασε ο Χριστιανισµός στην Υεµένη, στο Ιράκ, στην Ανατολική Αραβική 

χερσόνησο µέχρι τη Μέκκα, όπου οι Ρωµαίοι τοποθέτησαν ως βασιλιά τον Ibn 
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Honery ibn Al-Asadi, τον επονοµαζόµενο ως ‘Πατριάρχη των Μελκιτών 

Ορθοδόξων’, εκµεταλλευόµενοι την καλή σχέση που είχε µε τους κατοίκους της 

εµπορικής και δηµοκρατικής πόλης της Μέκκας. Και ζήτησαν οι συγγενείς του 

Asadi από αυτόν τον βασιλιά να πάρουν πίσω το αίµα του Omar el-Ghassani, 

που φέρεται ότι τον είχε σκοτώσει ο βασιλιάς, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του 

ιστορικού Jawad Ali µε τίτλο «Οι Άραβες πριν το Ισλάµ», 4ος τόµος, σελ 93-92.  

Παραδόθηκε η Συρία στους Απελευθερωτικούς Ισλαµικούς Πολέµους, µε 

εξαίρεση τα Ιεροσόλυµα, που αντιστάθηκαν υπό την καθοδήγηση του Πατριάρχη 

Σωφρονίου επί 6 µήνες, αλλά στο τέλος παραδόθηκαν στο χαλίφη Omar Ibn al-

Khattab µε προτροπή του Πατριάρχη Σωφρονίου που καταγόταν από τη 

∆αµασκό, ο οποίος ετοίµασε µε το Χαλίφη το έγγραφο που ονοµάστηκε «Η 

∆έσµευση του Οµάρ», στο οποίο αναφέρεται να µην κατοικήσουν οι Εβραίοι την 

επαρχία Elya (δηλ. τα Ιεροσόλυµα) και να επιτραπεί στους οχυρωµένους να 

βγουν από την πόλη και να ενωθούν µε τη χώρα των Ρωµαίων στην Ανατολή.. 

Έτσι τελείωσε η Ρωµαϊκή εποχή σε αυτές τις περιοχές. Αλλά η κληρονοµιά 

της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ως τέχνη, παράδοση, µουσική, θρησκευτικές 

τελετές, αποστολική κληρονοµιά, παρέµεινε µε τη σφραγίδα της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής γνησιότητας, ζωντανή ανάµεσα στους Χριστιανούς Ορθοδόξους 

στην Παλαιστίνη, κοιτίδα του Χριστιανισµού, και στη Συρία γενικότερα. 

Ας επιστρέψουµε στη συζήτηση για τη διαφορά Αραβορθοδόξων και 

Ελληνορθοδόξων. Ασπάζοµαι την άποψη του Dr. Farah ότι στην ουσία είµαστε 

Αραβορθόδοξοι και όχι Ελληνορθόδοξοι, διότι η αναφορά στη λέξη Rum φέρνει 

στο µυαλό το κράτος των Ελλήνων ή των Ρωµαίων, είτε αναφερόµαστε στη 

∆υτική Ρώµη είτε στη Βυζαντινή Ελληνική αυτοκρατορία. Πρέπει να πούµε ότι οι 

Rum είναι αναφορά σε πολιτισµό, παράδοση, θρησκεία, και χρωµάτισαν την 

Ανατολή µε τον πολιτισµό τους και τη θρησκευτική τους πίστη πριν από την 

εµφάνιση του Ισλάµ. Και η αναφορά στη λέξη Rum είναι Ελληνικότητα, Ρωµιοί.  

Αναφερόµαστε σε αυτή τη χώρα της Ανατολής µε τις 3 βασικές αρχές της: 

η πρώτη είναι η πραγµατικά πολιτική, ο νόµος ως βάση της δικαιοσύνης, η 

δεύτερη είναι ο Ελληνικός πολιτισµός, η Ελληνική γλώσσα, οι τέχνες, η 

φιλοσοφία, και η τρίτη είναι η Χριστιανική θρησκεία που καθόρισε τη ζωή του 

ατόµου και της κοινωνίας. Στην ουσία ο Χριστιανισµός δανείστηκε την Ελληνική 

φιλοσοφία µέσα στο πλαίσιο της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, κράτους του δικαίου. 

Τελειώνοντας, πρέπει να πω ότι η λέξη Roman στις δυτικές γλώσσες 

σηµαίνει ‘µυθιστόρηµα’, και αυτό µας θυµίζει τη διάρκεια της Ρωµαϊκής 
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Αυτοκρατορίας και τον πολιτισµό της. Εµφανίστηκε και ο όρος «Ροµαντισµός» για 

να περιγράψει µία περίοδο της Αναγέννησης στην Ευρώπη. Έτσι, όποιος λέει 

«Rum Orthodox» και όχι «Αραβορθόδοξος» είναι ουσιαστικά ροµαντικό άτοµο, 

αφού η έκφραση Rum και Άραβες υποδηλώνει τη διαφορά µεταξύ πολιτισµών. 

Επιβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διόρθωση του λάθους. Όµως το παρελθόν 

δεν ανήκει σε κανέναν, και κανείς, όσο Ιρανός κι αν είναι, δεν µπορεί να 

αντιµετωπίσει το παρόν και το µέλλον αν δεν γνωρίζει το παρελθόν και δεν το 

κρίνει, και είναι καταδικασµένος να επαναληφθεί το παρελθόν του. Ευχαριστώ. 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Σας ευχαριστούµε Κύριε Ahmad Enab. ∆εν ξέρω αν ήλθε 

στην αίθουσα ο Κύριος Aqel Biltaji; Όχι. Θα παρακαλέσω τώρα να πάρει το λόγο 

το Βουλευτή της Κυπριακής Βουλής τον Κύριο Αναστάσιο Μητσόπουλο. Είναι 

µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως είπα, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

και θα παρουσιάσει, ταυτοχρόνως δε και θα αναλύσει, το Ψήφισµα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά µε την κατάσταση 

των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας. Πρόκειται για το 

σηµαντικότερο ντοκουµέντο που έχει εκδοθεί ποτέ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Περιµένουµε Κύριε Μητσόπουλε την εισήγησή σας µε πολύ 

µεγάλο ενδιαφέρον.  

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Θεοφιλέστατε, 

Αγαπητοί Πατέρες, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ελλογιµότατοι, εκλεκτοί 

προσκεκληµένοι. Θα ξεκινήσω κι εγώ τον χαιρετισµό µου µε την προσφώνηση Al-

Salaamu Aleikum, Ειρήνη υµίν! I greet you in Peace.  

Και θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω πρώτα από όλα την ευγνωµοσύνη 

µου για την τιµητική πρόσκληση που µου έχει απευθύνει η ∆ιακοινοβουλευτική 

Συνέλευση της Ορθοδοξίας, προκειµένου να απευθύνω κι εγώ τη σηµερινή 

παρέµβαση αναλύοντας το ιστορικό πράγµατι ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, και να απευθύνω επίσης ολοκάρδιες ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο 

και την Βουλή των Αντιπροσώπων του Χασηµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τη 

θερµή και εγκάρδια φιλοξενία που προσφέρουν σε αυτή τη συνάντηση.  

Κυρίες και Κύριοι, η έννοια της ειρήνης είναι το µέγα ζητούµενο της 

εποχής µας, όπως και κάθε εποχής. ∆εν αποτελεί απλώς µια λέξη µε την οποία 

εκφράζουµε το χαιρετισµό µας ή που σηµατοδοτεί την απουσία πολέµου. Η 

έννοια της ειρήνης είναι προφανώς κάτι πολύ βαθύτερο, αφού υποδηλώνει την 
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παρουσία του Θεού µεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό ανεξαρτήτως των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Η ειρήνη αποτελεί θεµελιακή αξία σε όλες τις 

θρησκείες και αγγίζει τους ανθρώπους σε όλα τα µήκη και πλάτη της οικουµένης, 

που επιχειρούν να την προσεγγίσουν σύµφωνα, φυσικά, µε τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και παραδόσεις τους.  

Ζούµε δυστυχώς σε έναν ταραγµένο κόσµο. Έχουµε το τιµητικό προνόµιο να 

εγκαταβιώνουµε σε µια γωνιά του πλανήτη µας που αποτέλεσε, διαµέσου της 

ιστορίας, το λίκνο των µεγάλων πολιτισµών και την κοιτίδα των τριών µονοθεϊστικών 

θρησκειών που είναι κυρίαρχες σήµερα στο σύγχρονο κόσµο. Σε αυτήν όµως την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής, η ειρήνη αποτελεί είδος που σπανίζει. Για χιλιάδες 

τώρα χρόνια, η ευρύτερη περιοχή µας αποτελεί το θέατρο φρικτών πράξεων βίας 

που σπέρνουν το θάνατο, τον τρόµο και την οδύνη στους ανθρώπους. Γινόµαστε 

µάρτυρες φαινοµένων θρησκευτικής µισαλλοδοξίας και διακρίσεων.  

Η συγκέντρωσή µας σήµερα εδώ, στην πραγµατικά φιλόξενη αυτή χώρα, 

η οποία αναδεικνύεται ως πρότυπο ειρηνικής συµβίωσης και αρµονικής 

συνύπαρξης, στον ιερό και καθαγιασµένο τόπο της Κοιλάδας του Ιορδάνη, που 

ξεχωρίζει για τις συνθήκες θρησκευτικής ελευθερίας και ανοχής, αποτελεί 

αναγνώριση της ευθύνης που έχουµε να εργαζόµαστε για την ειρήνη. Για την 

ειρήνη, η οποία είναι απόρροια της ευθύνης µας έναντι του Θεού, γιατί όλοι οι 

άνθρωποι δηµιουργήθηκαν κατ’ εικόναν Του Θεού.  

Συζητούµε και προβληµατιζόµαστε αναζητώντας απαντήσεις σε φόβους 

και αγωνίες, επιχειρώντας να δώσουµε όραµα, ελπίδα και προοπτική για τη 

Χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Η δέσµευσή µας ωστόσο για 

µεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία και κατανόηση δεν πρέπει να εξαντλείται 

µόνο ανάµεσα στους Χριστιανούς. Είναι, επίσης, ευθύνη µας να αναπτύξουµε 

σχέσεις αρµονίας και δηµιουργικής συνύπαρξης µεταξύ των πιστών των τριών 

µονοθεϊστικών θρησκειών: Χριστιανών, Μουσουλµάνων και Εβραίων.  

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επαναβεβαιώσουµε τις κοινές αξίες της 

αγάπης, του αµοιβαίου σεβασµού και της αλληλοκατανόησης, όπως αυτές 

εύστοχα αποτυπώνονται στην Αγία Γραφή: «Αγαπώµεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ 

του θεού εστι, και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεόν. Ο 

µη αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο θεός αγάπη εστιν».  

Η τυφλή τροµοκρατική επίθεση πέρυσι την Πρωτοχρονιά στην Κοπτική 

Εκκλησία στην Αλεξάνδρεια δεν κόστισε µόνον τη ζωή σε 23 ανθρώπους, αλλά 

έφερε στην επιφάνεια κατά τρόπο δραµατικό το φαινόµενο της συρρίκνωσης των 
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χριστιανικών πληθυσµών σε ολόκληρο το χώρο της Μέσης Ανατολής. Είτε 

πρόκειται για οργανωµένο σχέδιο διωγµού είτε για αδυναµία των κυβερνήσεων 

να προστατεύουν ένα πανάρχαιο, ζωντανό κύτταρο των κοινωνιών τους, στις 

περισσότερες χώρες της περιοχής τα αντιχριστιανικά τύµπανα ηχούν 

εκκωφαντικά. Και «σπρώχνουν» τους χριστιανούς σε ασφαλέστερα εδάφη, σε µια 

άτυπη µεγάλη έξοδο που εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, µε ιστορικούς 

ρυθµούς, τις τελευταίες δεκαετίες.  

Ο Χριστιανισµός µάχεται για την επιβίωσή του στην ίδια του την κοιτίδα. 

Και όπως επισηµαίνει ο Λιβανικής καταγωγής, πρόεδρος του Τµήµατος 

Μεσανατολικών Σπουδών του Αµερικανικού Πανεπιστηµίου John Hopkins Fouad 

Ajami: «πρόκειται για ιστορικές, «γηγενείς» χριστιανικές κοινότητες, πιστές στην 

αραβική πολιτισµική παράδοση». Η κατάσταση παρουσιάζεται ιδιαίτερα ζοφερή, 

όπως έχουµε ήδη αναφέρει.  

Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη του νοµίσµατος. Με την Ιορδανία και το 

Λίβανο να ξεχωρίζουν και να πρωτοστατούν, αφού οι Χριστιανοί στις χώρες 

αυτές προστατεύονται και συµµετέχουν ενερργά στην οικονοµική, την κοινωνική 

και την πολιτική ζωή.  

Στις 20 Ιανουαρίου 2011, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχώρησε 

σε µια ιστορική απόφαση. Με πρωτοβουλία των µεγάλων πολιτικών οµάδων, 

ενέκρινε µε συντριπτική πλειοψηφία το ψήφισµα «Για την κατάσταση των 

χριστιανών υπό το φως της προστασίας της ελευθερίας της θρησκείας».  

Για πρώτη φορά το πιο αντιπροσωπευτικό και κατά τεκµήριο πιο δηµοκρατικό 

θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε τους διωγµούς εναντίον 

των Χριστιανών ανά τον κόσµο. Το ψήφισµα προβαίνει σε ορισµένες αφετηριακές 

διαπιστώσεις και µεταξύ άλλων:  

• Κάνει αναφορά στο άρθρο 18 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και τα ∆ικαιώµατα του Πολίτη, που κατοχυρώνει την ελευθερία 

σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και την ακώλυτη ενάσκηση των 

δικαιωµάτων αυτών.  

• Καταγράφει συγκεκριµένα περιστατικά πράξεων βίας εις βάρος 

Χριστιανών που τεκµηριώνουν τη θέση ότι από το 2010 σηµειώνεται µια 

εντυπωσιακή αύξηση των οργανωµένων επιθέσεων εις βάρος 

χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και αλλού.  

• Επισηµαίνει ότι η Ευρώπη, όπως και άλλα µέρη του κόσµου, δεν 

εξαιρείται από υποθέσεις παραβίασης της ελευθερίας της θρησκείας, 
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επιθέσεις εις βάρος µελών θρησκευτικών µειονοτήτων µε βάση τα 

πιστεύω τους αλλά και διακρίσεις λόγω θρησκείας.  

• Τονίζει την ανάγκη στήριξης του διαθρησκειακού, διαπολιτισµικού και 

διακοινοτικού διαλόγου ο οποίος είναι κρίσιµης σηµασίας για την 

προώθηση της ειρήνης και της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ λαών και 

πολιτισµών.  

Στη συνέχεια το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχωρεί στη 

διατύπωση συγκεκριµένων εισηγήσεων και προτάσεων, και µεταξύ αυτών 

παραθέτω ορισµένες πιο χαρακτηριστικές:  

• Καταδικάζει, ασφαλώς, τις επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων 

και εκφράζει αλληλεγγύη προς τις οικογένειες των θυµάτων. 

• Χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις Αρχές των 

ενδιαφερόµενων χωρών για τον εντοπισµό των αυτουργών και των 

δραστών κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, καλεί τις κυβερνήσεις να 

εξασφαλίσουν ότι οι δράστες των εγκληµάτων αυτών και όλοι οι υπεύθυνοι 

για τις επιθέσεις καθώς και για άλλες βίαιες πράξεις εναντίον Χριστιανών ή 

άλλων θρησκευτικών µειονοτήτων θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη και θα 

δικαστούν,  

• Καταδικάζει σθεναρά κάθε είδους βία κατά Χριστιανών και άλλων 

θρησκευτικών, επίσης, κοινοτήτων καθώς και κάθε µορφή διακρίσεων και 

µισαλλοδοξίας που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, εναντίον 

πιστών, ατόµων που έχουν αλλάξει ενδεχοµένως το θρησκευτικό τους 

φρόνηµα, αλλά και µη πιστών.  

• Εκφράζει την ανησυχία του για τη µαζική έξοδο των Χριστιανών από τις 

ισλαµικές χώρες κατά τα τελευταία έτη,  

• Χαιρετίζει την αντίδραση της Αιγυπτιακής κοινής γνώµης, ευθύς µετά τις 

τραγικές επιθέσεις, που καταδίκασε έντονα την τροµοκρατική ενέργεια και 

αντελήφθη ταχύτατα ότι η επίθεση σχεδιάστηκε για να υπονοµεύσει τους 

βαθειά ριζωµένους παραδοσιακούς δεσµούς µεταξύ Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων στην Αίγυπτο.  

• Χαιρετίζει τις κοινές διαδηλώσεις Κοπτών Χριστιανών και Μουσουλµάνων 

της Αιγύπτου προκειµένου να διαµαρτυρηθούν κατά της επίθεσης, 

χαιρετίζει επίσης τη δηµόσια καταδίκη της επίθεσης από την κυβέρνηση 

της χώρας, τον Μεγάλο Σεΐχη Αλ-Αζάρ και τον Μεγάλο Μουφτή της 

Αιγύπτου.  
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• Καταδικάζει, επίσης, το Ψήφισµα την δια της βίας διακοπή της  περσινής 

λειτουργίας των Χριστουγέννων η οποία τελέστηκε για 300 περίπου 

Ελληνοκύπριους Χριστιανούς που έχουν αποµείνει σε ένα ή δύο χωριά 

στην κατεχόµενη Βόρεια Κύπρο εκ µέρους των τουρκικών αρχών κατοχής,  

• Εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την κατάχρηση της θρησκείας 

από δράστες τροµοκρατικών ενεργειών σε διάφορες περιοχές του κόσµου,  

• Καταδικάζει την εκµετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες πολιτικές 

συγκρούσεις,  

• Καλεί επειγόντως τις Αρχές των κρατών όπου παρατηρούνται υψηλά 

επίπεδα επιθέσεων σε βάρος θρησκευτικών δογµάτων να αναλάβουν 

ευθύνη εξασφαλίζοντας συνθήκες θρησκευτικής ελευθερίας για όλα τα 

δόγµατα,  

• Τονίζει ότι ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των πολιτικών 

ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένης της θρησκευτικής ελευθερίας, 

αποτελούν θεµελιώδεις αρχές και στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και κοινή βάση στις σχέσεις της µε τις τρίτες χώρες,  

• Καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις 

και την Πολιτική Ασφαλείας να αναπτύξει επειγόντως µια στρατηγική της 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 

των θρησκευτικών ελευθεριών, περιλαµβανοµένου ενός καταλόγου 

µέτρων κατά των κρατών εκείνων που είναι γνωστό ότι δεν προστατεύουν 

και δεν κατοχυρώνουν τις θρησκευτικές ελευθερίες.   

• Επαναλαµβάνει τη στήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες µε στόχο την 

προώθηση του διαλόγου και του αµοιβαίου σεβασµού µεταξύ 

θρησκευτικών κοινοτήτων, και καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να 

προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του 

εξτρεµιστικού ριζοσπαστισµού.  

• Αναθέτει, τέλος, τη διαβίβαση του συγκεκριµένου Ψηφίσµατος σε όλες 

εκείνες τις χώρες οι οποίες βαρύνονται κατά κύριο λόγο µε επιθέσεις κατά 

των θρησκευτικών δικαιωµάτων και ελευθεριών. 

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτέλεσε την πρώτη 

συντεταγµένη προσπάθεια θεσµικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αποδοκιµάσει τις επιθέσεις κατά των Χριστιανών και να καταδικάσει την 

αποµείωση των χριστιανικών κοινοτήτων στο χώρο της Μέσης Ανατολής.  
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Την ίδια όµως στιγµή πρόκειται για ψήφισµα, το οποίο προτρέπει σε 

διαδικασίες διαλόγου και συνδιαλλαγής, ώστε να δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις µόνιµης ειρήνης, συνεργασίας, αµοιβαίας κατανόησης και 

αποδοχής µεταξύ όλων των δογµάτων και όλων των θρησκειών.  

Πρωτοβουλίες ανάλογες, οφείλω να αναφέρω, έχουν αναληφθεί και από 

άλλους οργανισµούς και θεσµούς. Θα µπορούσα ενδεικτικά -και έχει ήδη 

αναφερθεί από το βήµα αυτό- να αναφέρω την πραγµατοποίηση στο Φανάρι 

στην Κωνσταντινούπολη, το Σεπτέµβριο του 2011, πριν από λίγους δηλαδή 

µήνες, κατόπιν πρωτοβουλίας και υπό την προεδρία του Οικουµενικού 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, µε κύριο σκοπό την ανταλλαγή απόψεων όσον 

αφορά την έκρυθµο κατάσταση που ταράσσει σήµερα τη Μέση Ανατολή, την 

έκφραση αλληλεγγύης και συµπάθειας προς τους εκείσε δοκιµαζόµενους 

χριστιανούς, όπως και την εξεύρεση τρόπων ειρηνικής συµβιώσεως των πιστών 

των διαφόρων θρησκευµάτων που από αιώνων ζουν στον ευαίσθητο αυτό 

γεωγραφικό χώρο. Στη συνάντηση αυτή µετείχαν οι προκαθήµενοι των τεσσάρων 

Αρχαίων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, καθώς επίσης και ο προκαθήµενος της 

Εκκλησίας της Κύπρου.  

Η Εκκλησία της Κύπρου, επίσης, πιστή στις πεποιθήσεις και τις αξίες της 

αγάπης, της ειρήνης και της συµφιλίωσης, έχει αναλάβει πολυσήµαντες και 

πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες.  

Το 2008 πραγµατοποιήθηκε µεγάλο διαθρησκειακό και διαπολιτισµικό 

συνέδριο µε τίτλο «Ο πολιτισµός της ειρήνης. Θρησκείες και πολιτισµοί σε 

διάλογο» µε τη συµµετοχή πνευµατικών, θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών 

από όλα τα µήκη και πλάτη της οικουµένης.  

Στην Κύπρο, επίσης, συνέρχεται τακτικά το Συµβούλιο Εκκλησιών Μέσης 

Ανατολής, πράγµα που θα επαναληφθεί εντός των προσεχών λίγων εβδοµάδων 

ενώ, επίσης, εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει ένας αξιόλογος και συστηµατικός 

διάλογος µεταξύ των τριών µονοθεϊστικών θρησκειών.  

Να σηµειώσω ότι η Εκκλησία της Κύπρου, σε στενό διάλογο µε την 

Τουρκοκυπριακή θρησκευτική ηγεσία, δηµιούργησε ένα Φόρουµ ∆ιαλόγου Νέων, 

µε τη συµµετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων νέων, το οποίο πολύ 

πρόσφατα µάλιστα διευρύνθηκε µε τη συµµετοχή και νέων από την Παλαιστίνη 

και το Ισραήλ. Την περασµένη, µάλιστα, εβδοµάδα βρέθηκε στην Κύπρο ο 

πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου και Γενικός Γραµµατέας του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, ο Κύριος Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, ο οποίος, 
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αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο τον οποίον η Κύπρος διαδραµατίζει και από 

την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά της Εκκλησίας στην προώθηση 

αυτού του διαλόγου, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συστήσει µε έδρα τη 

Λεµεσό ένα διεθνές Φόρουµ το οποίο θα προωθεί τον διαπολιτισµικό και 

διαθρησκειακό διάλογο.  

∆έσµευση όλων µας στην Κύπρο, και της Εκκλησίας και της Πολιτείας, είναι 

η προώθηση του διαλόγου µεταξύ διαφορετικών θρησκειών σε παγκόσµιο, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όχι µόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Για 

µας, ο διάλογος µε τους Τουρκοκυπρίους Μουσουλµάνους στην ίδια µας την 

πατρίδα, είναι υπαρξιακής σηµασίας. Είναι βαθιά µας πεποίθηση ότι µόνο µέσα 

από τον ειλικρινή και ανοικτό διάλογο µε τους Τουρκοκύπριους, θα µπορέσουµε να 

ξεπεράσουµε τις διαφορές µας και να οικοδοµήσουµε εµπιστοσύνη µεταξύ µας.  

Θα πρέπει ωστόσο µε ιδιαίτερη έµφαση να τονίσω ότι το Κυπριακό 

πρόβληµα δεν υπήρξε ποτέ µα ποτέ στην ιστορία πρόβληµα θρησκευτικό. Ποτέ 

µα ποτέ στην µακραίωνη ιστορία συνύπαρξης και συµβίωσης Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων στην Κύπρο δεν υπήρξαν θρησκευτικές διενέξεις ή θρησκευτικές 

συγκρούσεις. Και αυτό γιατί οι Ελληνοκύπριοι Χριστιανοί και οι Τουρκοκύπριοι 

Μουσουλµάνοι ζούσαν για αιώνες ειρηνικά µε απόλυτο σεβασµό ο ένας για την 

θρησκεία του άλλου.  

Καταλήγοντας, θα έλεγα πως η περίπτωση της Κύπρου, όπως και η 

περίπτωση της Ιορδανίας που µας φιλοξενεί, αποτελεί ένα εξαίσιο παράδειγµα, 

που αποδεικνύει πως οι αρχές του Χριστιανισµού µπορούν να συµβάλουν στη 

δηµιουργία αρµονικών, πολυπολιτισµικών κοινωνιών και πως, ταυτόχρονα, τα 

διεθνή γεωπολιτικά συµφέροντα, όταν τίθενται πάνω από τις αρχές αυτές, 

ανατρέπουν παραδοσιακές σχέσεις αρµονίας και διχάζουν τους λαούς.  

Είναι, λοιπόν, χρέος µας να διαφυλάξουµε αυτές τις αρχές, αλλά και να τις 

προωθήσουµε περαιτέρω κάνοντάς τις κτήµα σε ολόκληρη την οικουµένη. Γιατί 

όσο ο κόσµος µας, κάτω από το βάρος αυξηµένων πιέσεων και κάτω από το 

βάρος σύγχρονων δήθεν αντιλήψεων περί της άσκησης πολιτικής, 

αποµακρύνεται σταδιακά από το Λόγο του Θεού για αγάπη και ειρήνη, γίνεται 

ένας κόσµος ολοένα και πιο στυγνός, αµείλικτος και κυνικός. Σας ευχαριστώ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε Κύριε Μητσόπουλε, για την όντως 

ενδιαφέρουσα παρέµβασή σας. Και παρακαλούµε τώρα τον επόµενο εισηγητή να 

ανέλθει στο βήµα τον Κύριο Aqel Biltaji, είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
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Τουρισµού και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ιορδανίας, για να µιλήσει επί του 

κεντρικού θέµατος της Ηµερίδας.  

 
AQEL BILTAJI: Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, Σεβασµιότατε, Κυρίες και 

Κύριοι. Άκουσα προσεκτικά όλες τις οµιλίες τις οποίες παρακολούθησα, και 

πρέπει να ζητήσω συγγνώµη από τον Έλληνα φίλο µου γιατί έχασα ένα µέρος 

της οµιλίας του, λόγω µίας ανειληµµένης υποχρέωσης που είχα µε τον 

Πρωθυπουργό και τη Γερουσία.   

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Από την Κύπρο ήταν. 

  
AQEL BILTAJI: Α! Από την Κύπρο! Ζητώ συγγνώµη, τον συνάδελφο από την 

Κύπρο. Και θα ήθελα να διαβάσω το κείµενό του, απλώς διότι ενδέχεται να κάνω 

κάποιες αναφορές σε όσα άκουσα σήµερα το πρωί. 

Τις παρατηρήσεις µου τις έχω ονοµάσει «ανέκδοτα». Τα ανέκδοτα που έχω στο 

νου µου ως Μουσουλµάνος που µεγάλωσε σε Χριστιανική κοινότητα πιστεύοντας 

στο Θεό, και όπου οι Χριστιανοί στην κοινότητα αυτή έκαναν την πίστη µου στη 

θρησκεία  µου ακόµα δυνατότερη, ποτέ δεν αφαίρεσαν κανένα στοιχείο της, 

αντιθέτως πρόσθεσαν µία νέα διάσταση, ένα νέο στοιχείο, και τελικά είδα το 

Ισλάµ ως τρεις θρησκείες σε µία.  

Σήµερα το πρωί, ο Καθηγητής µίλησε για το θέµα της θεϊκότητας και της 

µη-θεϊκότητας και τη θέση του Ιησού στο Ισλάµ, και κατέληξε ότι ήταν ένας καλός 

Προφήτης και ένας καλός άνθρωπος. Ο Ιησούς θα ξαναέλθει σε αυτόν τον κόσµο 

για να γίνει ο Σωτήρας µας. Αυτό είναι το αληθινό Ισλάµ. «Θα γυρίσει 40 χρόνια 

πριν την Ηµέρα της Κρίσεως, πριν από την ηµέρα της Αναστάσεως, για να 

κυβερνήσει στον κόσµο» (Hadith Qudsi, ο Λόγος του Μωάµεθ).   

Αυτή είναι λοιπόν η αξία που επιφυλάσσει το Ισλάµ για τον Ιησού. Όταν 

µιλώ στην Αµερική για τον Ιησού από Μουσουλµανικής άποψης, δεν πιστεύουν 

ότι είµαι Μουσουλµάνος. Νοµίζουν ότι είµαι Χριστιανός και οπαδός του Ιησού, το 

οποίο και είµαι. Είµαι οπαδός του Ιησού, διότι ο Ιησούς είναι σηµάδι του Θεού, 

Ayat, Ayatollah. Και δεν υπήρχε απολύτως κανένα ελάττωµα, ούτε ένα. Είναι ένα 

πρόσωπο τόσο ελεύθερο από αµαρτίες! To Hadith Qudsi λέει ότι την Ηµέρα της 

Κρίσεως ένας άνθρωπος πηγαίνει στον Αβραάµ και του λέει «Σε παρακαλώ 

Αβραάµ, χρειάζοµαι κάποιον να µε βοηθήσει µε το Θεό.» Κι εκείνος του λέει 

«Άκου. Κάποτε κι εγώ αναρωτήθηκα τι είναι ο Θεός. Πήγαινε σε κάποιον άλλον». 
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Πηγαίνει λοιπόν στο Μωυσή. «Μωυσή,, βοήθησέ µε µε το Θεό. Χρειάζοµαι µία 

απολογία, χρειάζοµαι βοήθεια.» Εκείνος του λέει «Γιατί εγώ; Εγώ σκότωσα έναν 

άνθρωπο; Εγώ χρειάζοµαι κάποιον να µε βοηθήσει µε το Θεό». Πηγαίνει λοιπόν 

στο Μωάµεθ και του λέει «Μωάµεθ, εσύ είσαι ο τελευταίος προφήτης, βοήθησέ 

µε µε το Θεό» Εκείνος του απαντά «Πήγαινε σε Αυτόν που κάθεται στα δεξιά 

του» και δείχνει τον Ιησού. Αν αυτό ήταν εντελώς αληθινή και επιβεβαιωµένη 

παράδοση (χαντίθ) ή µύθος, φαντασία κάποιου,  τι όµορφη φαντασία!  

∆εν είµαστε εδώ για να διαφωνήσουµε για τις πεποιθήσεις ή τις θρησκείες 

µας. Είµαστε εδώ για να δούµε τι κοινό υπάρχει για να το ενισχύσουµε, και τι είναι 

διαφορετικό για να το σεβαστούµε. Ενισχύουµε τα κοινά στοιχεία και σεβόµαστε 

τις διαφορές. Γιατί; ∆ιότι υπήρχαν πάντοτε τοπικοί πολιτισµοί και τοπικές 

συνήθειες, ακόµα και από το ένα χωριό στο άλλο. Αν θέλουµε να δούµε το 

Χριστιανισµό και πόσες εκκλησίες έχουν ιδρυθεί, µιλάµε για χιλιάδες. Αλλά 

υπάρχει ένα κοινό. Και αυτό θα πρέπει να πλησιάσουν και το Ισλάµ, και ο 

Χριστιανισµός, και ο Ιουδαϊσµός. 

Ο αείµνηστος βασιλιάς Χουσεΐν, όταν του παρουσίασα κάποια έγγραφα 

για το σηµείο της Βάπτισης, ότι «είναι σε Ελληνορθόδοξη ιδιοκτησία στην 

Ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταµού, και έχω τα εξής, Μεγαλειότατε, για να 

το αποδείξω, τι να κάνω;» µου είπε «Πήγαινε στον κόσµο, πήγαινε σε όλον τον 

κόσµο και πες τους ότι έχουµε την ευλογία ενός θρησκευτικού τόπου, του 

σηµείου της Βάπτισης του Ιησού». Αυτή είναι η σχολή που ακολουθούµε εµείς οι 

Ιορδανοί. Και αυτό είναι το παράδειγµα που θέλουµε να δώσουµε. 

Όταν µιλούσε ο πατήρ Nabil Haddad σήµερα το πρωί, είπα «Θεέ µου, δεν 

του υπαγόρευσα εγώ αυτήν την οµιλία χθες το βράδυ!» Ήταν ακριβώς ολόιδια µε 

αυτά που θα έλεγα εγώ σε παρόµοια περίσταση.  

Ο Βασιλιάς Abdullah, στις 26 Ιουνίου 2005, σε αυτό που λέγεται στην 

Αµερική Εθνικό Πρωινό Προσευχής -κάποιοι ίσως το έχετε ακούσει, εγώ 

παραβρίσκοµαι σε αυτό τα τελευταία 13 χρόνια, και συνόδευσα τον βασιλιά 

Abdullah, όπως πήγαινε εκεί και ο αείµνηστος πατέρας του, για να µιλήσει ενώπιον 

4.750 ανθρώπων, µεταξύ των οποίων ήταν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Και όταν 

τους έκανε την οµιλία του, τους είπε «Η Ιερουσαλήµ πριν το 1967 είχε 

περισσότερους από 45.000 Χριστιανούς. Η Ιερουσαλήµ σήµερα δεν έχει ούτε 

5.000 Χριστιανούς.» Και τους κοίταξε όλους και είπε «Εσύ είσαι υπεύθυνος γι’ 

αυτό», εννοώντας και τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο, και όλο το Υπουργικό 

Συµβούλιο και το Κογκρέσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η µετανάστευση, 
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αλλά δεν είναι µετανάστευση, είναι ξεριζωµός των Χριστιανών από την πιο Αγία 

Πόλη. Συνεχίζει λοιπόν ο Μεγαλειότατος λέγοντας «Οι εκκλησίες στην Ιερουσαλήµ 

είναι άδειες, κενές, και θεωρώ εσάς υπεύθυνους για αυτό». 

Ανέκδοτα είπα θα σας πω. 

Ήρθε εδώ ένας Γάλλος Γερουσιαστής, πριν από τρεις εβδοµάδες, και ο 

Πρέσβης παρέθεσε γεύµα, στο οποίο µε προσκάλεσε. Παραβρέθηκα λοιπόν στο 

γεύµα, και µας είπαν ότι αυτός ο Γερουσιαστής είχε έρθει εκ µέρους του Σαρκοζύ 

για να φροντίσει και να διερευνήσει την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση 

Ανατολή. Και επειδή ήµουν ο πρεσβύτερος στην οµήγυρη, µε τα γκρίζα µου 

µαλλιά, πήρα το λόγο και είπα «Κύριε Γερουσιαστά, νοµίζω ότι εµείς πρέπει να 

έρθουµε στις δικές σας κοινότητες και χώρες και να διερευνήσουµε για τους 

Χριστιανούς µας. Ο Χριστιανισµός από εδώ ξεκίνησε. Στη ∆ύση χάθηκε. ∆εν 

ξέρουµε πού να πάµε. Ακόµα και η Καθολική Εκκλησία, η δική σας Εκκλησία 

κύριε Γερουσιαστά καταστρέφεται σήµερα από προπαγάνδα, και αν ψάξετε να 

βρείτε ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, θα διαπιστώσετε πως δεν είναι οι 

Μουσουλµάνοι. Είναι οι άνθρωποι τους οποίους εσείς υποστηρίζετε µέρα-νύχτα. 

Κύριε Γερουσιαστά, δεν χρειαζόµαστε κανέναν να κάνει έρευνα για τους 

Χριστιανούς στη χώρα µου. Πρέπει πραγµατικά να φροντίσουµε για την ευηµερία 

των Χριστιανών στη ∆ύση, οι οποίοι έχουν κάνει µεταστροφή κατά κάποιο τρόπο 

από τη θρησκευτική προς µία καθαρά πολιτική ή υλιστική οπτική. Αυτό δεν 

συµβαίνει εδώ, σε αυτό το µέρος του κόσµου. Εδώ ανήκουµε στην Εκκλησία. Και 

βλέπετε, µιλώ σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, λέω ‘εµείς, δεν είπα λέω ‘αυτοί’. 

Και όταν λέω ‘εµείς’, εννοώ ο Nabil, Hamdi, εγώ, ο Βασιλιάς, η Κυβέρνηση και ο 

λαός. Έτσι το βλέπουµε.» 

Ένα άλλο ανέκδοτο. Στις αρχές του αιώνα, ήρθε µία Λατινική οµάδα στο 

Νότο της Ιορδανίας. Και αποφάσισαν να πάνε σε ένα µικρό χωριό που λέγεται 

Adar, οι Ιορδανοί εδώ ξέρουν πού βρίσκεται. Και η επιρροή εκεί προήλθε από 

αυτή τη Λατινική οµάδα που θέλησε να χτίσει µία εκκλησία. Ο Σεΐχης λοιπόν 

Salama Al Mahabba, του οποίου ο εγγονός είναι Γερουσιαστής σε µας, 

υποδέχτηκε τους ανθρώπους αυτούς και τους είπε «Τι συµβαίνει; Η γη είναι 

ελεύθερη, δεν υπάρχει χάραξη συνόρων.» Κι εκείνοι είπαν «Θέλουµε όµως να 

χτίσουµε µία εκκλησία». Και τους απάντησε «Με έναν όρο µόνο.» Αυτός ο Σεΐχης, 

ο Μουσουλµάνος ηγέτης, είπε «Με έναν όρο. Ότι ο µοναχός, ο ιερέας, θα είναι 

από τη δική µου οικογένεια». Η ιστορία αυτή είναι αληθινή.  
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Όταν κάποιος σήµερα το πρωί µίλησε για ορισµένα δικαιώµατα, επειδή µιλάµε για 

«Παρουσία, δικαιώµατα, φόβους και ελπίδες», δεν ξέρω γιατί πάντα µιλάµε για το 

µισοάδειο ποτήρι. Γιατί δεν κοιτάµε το άλλο µισό του ποτηριού, που είναι 

κανονικά το κάτω µέρος; Το ποτήρι είναι άδειο επάνω, αλλά το µισογεµάτο είναι 

το κάτω µέρος, είναι η βάση. Γιατί δεν κοιτάµε τη βάση; Οι φόβοι κάποιου που 

παντρεύεται και αλλάζει θρησκεία… Γιατί αυτά τα πράγµατα να πρέπει να τα 

βλέπουµε σαν να είναι σηµαντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί της ζωής µας; 

∆εν είναι.  

Ποιος λέει ότι οι Ισλαµιστές στη χώρα µου είναι ικανοποιηµένοι µε το Σύνταγµα; 

Αυτοί είναι που διαµαρτύρονται περισσότερο. Βλέπετε λοιπόν ότι κανένα 

Σύνταγµα, κανένας Νόµος, ούτε καν ο Ναπολεόντειος Κώδικας δεν µπόρεσε να 

τους ικανοποιήσει όλους. Τι κάνετε λοιπόν εδώ; ∆εν συµβιβάζεστε, προσπαθείτε 

να κατανοήσετε τη νοοτροπία της κοινότητας στην οποία βρίσκεστε. Και η 

Ιορδανία είναι ένα καλό µέρος για να έρχονται οι άνθρωποι και να µαθαίνουν.  

Σας λέω: Φόβοι; Υπάρχουν. ∆ικαιώµατα; Λείπουν παντού. Ούτε εγώ έχω 

τα πλήρη µου δικαιώµατα. Ένας Γερουσιαστής ναι, αλλά εγώ όχι, δεν έχω τα 

πλήρη µου δικαιώµατα. Παρουσία; Είµαστε όλοι εδώ. Ας δούµε όµως το 

τελευταίο. Ελπίδες.  

Ένα ακόµα ανέκδοτο. Το Φεβρουάριο του 1999, πέντε ηµέρες πριν 

πεθάνει ο Βασιλιάς Χουσεΐν, ήµουν στο Nashville του Tennessee. Προωθούσαµε 

την περιοχή αυτή, Ισραηλινοί, Παλαιστίνιοι, Ιορδανοί και Αιγύπτιοι. Ήταν οι καλές 

εποχές µετά την ειρήνη, και σκεφτήκαµε ότι θα µπορούσαµε να κάνουµε µαζί την 

προώθηση. Στην Αµερικανική αυτή κοινότητα λοιπόν, αυτή τη Χριστιανική 

κοινότητα, γράψαµε σε ένα διαφηµιστικό ταµπλό «Ιορδανία + Ισραήλ = 2000». 

Προσπαθούσαµε να προωθήσουµε το έτος 2000, την πρώτη ηµέρα, το πρώτο 

έτος της τρίτης χιλιετίας, την αρχή του 21ου αιώνα. Και το ονοµάσαµε «Η ανατολή 

της πίστης. Ας πάµε όλοι στους Αγίους Τόπους». Πριν από µας µίλησε ο Pat 

Boone, τον έχετε ακούσει τον Pat Boone, είναι διάσηµος για το τραγούδι ‘April 

Love’. Μιλούσε λοιπόν εκεί και έλεγε «Πρέπει να πάµε στα Ιεροσόλυµα, και θα 

χτίσουµε έναν ναό…» Τον κοιτούσα και σκεφτόµουν «Μα, ποιον ακούω;»  Μετά 

ήρθε η σειρά µίας κυρίας –θα θυµηθώ το όνοµά της σε λίγο- η οποία ανέβηκε στη 

σκηνή και µίλησε για την ηµέρα που θα βαδίζει στους δρόµους των Ιεροσολύµων 

και τα Ιεροσόλυµα θα είναι απελευθερωµένα. Στη συνέχεια µίλησε ένας 

Συνταγµατάρχης από τον παλαιό Στρατό της Σωτηρίας, Νορβηγός, ψηλός 

άντρας. Στεκόταν εκεί και προσευχόταν για το Βασιλιά Χουσεΐν που νοσηλευόταν 
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στην κλινική Mayo. «Ο Θεός να τον θεραπεύσει και να τον σώσει». Συγκινήθηκα. 

Μόλις όµως ανέβηκα στο βήµα, κοίταξα το ταµπλό, ήταν όλο κόκκινο «Ιορδανία + 

Ισραήλ = 2000». Και είπα «Κοιτάξτε αυτό το σύµβολο +. ∆εν είναι συν, είναι 

σταυρός. Και µατώνει ακόµα. Είναι κόκκινο. Εδώ βρίσκοµαι παρουσία 

Χριστιανών και ακούω για αναψυχή. Θα έπρεπε να ακούω για σωτηρία, για 

λύτρωση. Θα έπρεπε να ακούω για την ιλαστήριο θυσία του Χριστού στο Σταυρό, 

την ενανθρώπιση του Θεού και την εξιλέωση στο Σταυρό. Θα περίµενα λοιπόν 

κύριε Boone –καθόταν ο Pat Boone δίπλα- να έρθετε και τραγουδήσετε το ‘April 

love’ την αγάπη του Απρίλη, και όχι το µίσος». 

Τώρα, κυρίες και κύριοι, ανέκδοτα από την καθηµερινή µου ζωή, πώς 

ζούµε, πόσο όµορφα ζούµε, θα µπορούσα να σας λέω ώρες ολόκληρες. Σας 

ευχαριστώ όµως που µε ακούσατε, και σα ευχαριστώ που µε εµπλουτίσατε µε 

όλη αυτή τη γνώση που άκουσα ως τώρα. Και παρακαλώ να µεταφέρετε στο φίλο 

µου τον Ghassan Tueni την αγάπη µου. Όταν ήµουν στην αεροπορική εταιρεία 

“Royal Jordanian Airlines”, έπρεπε να ταξιδέψει στο Λίβανο, δεν υπήρχαν 

πτήσεις, και πήραµε εντολή από τον αείµνηστο βασιλιά Χουσεΐν να 

προσγειώσουµε το αεροσκάφος µας 747 που πήγαινε Νέα Υόρκη στην Κύπρο, 

στη Λάρνακα, όπου τον έφερε ένα ελικόπτερο στο αεροδρόµιο, ώστε να φτάσει 

εγκαίρως στα Ηνωµένα Έθνη. Αυτό είναι το πνεύµα της Ιορδανίας. Σας 

ευχαριστώ.    

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε θερµά τον Κύριο Aqel Biltaji για την 

παραστατική, εντυπωσιακή οµιλία του και πιστεύουµε ότι είναι το πνεύµα που 

πρέπει να επικρατήσει συνολικά. Οι οµιλητές έχουν τελειώσει, οι εισηγητές. 

Έχουν ζητήσει το λόγο µέχρι αυτή τη στιγµή: ο βουλευτής από την Ελλάδα ο 

Κύριος Αναστάσιος Νεράντζης, Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, ο βουλευτής από το Λίβανο ο 

Κύριος Atef Majdalani, ο Κύριος Εµινίδης Σάββας βουλευτής από την Ελλάδα, και 

θα κλείσει, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, … ωραία, δώστε το όνοµά σας.  

 Ωραία, θα φωνάξουµε τώρα τον Κύριο Νεράντζη να πάρει το λόγο.  

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Εκτός κειµένου. Εγώ δεν έχω τη χάρη του Κυρίου 

Biltaji, ο οποίος κινήθηκε µεταξύ του Pat Boone και των όσων συνέβησαν 

παρακάτω. Είναι πραγµατικά ένα θαυµαστό προνόµιο το οποίο όλοι το 

χειροκροτήσαµε. Θέλω όµως να εναντιωθώ σε κάτι που είπε.  
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Γιατί να φοβούνται τους γάµους; Μα ο φόβος είναι ένα ορµέφυτο για κάθε τι 

καινούργιο. Αυτός ο φόβος στην ουσία δεν είναι για τους γάµους, είναι για τις 

συνέπειες, για τους κλυδωνισµούς που θα γεννήσουν αυτοί οι γάµοι. Αυτό 

κάποιοι το λένε, Κύριε Γερουσιαστά µου, συντήρηση. Εγώ, όµως, θεωρώ πως 

αυτό δεν είναι συντήρηση. Έχω µια δική µου άποψη για τη συντήρηση. Θεωρώ 

ότι συντηρητικός είναι όποιος νέα προβλήµατα πάει να τα λύσει µε παλιές 

συνταγές, ενώ, αντιθέτως, προοδευτικός είναι όποιος τα παλιά προβλήµατα πάει 

να λύσει µε νέες συνταγές. Άρα και οι φόβοι είναι δικαιολογηµένοι και ο στόχος 

τους αλλού κατευθύνεται.  

Εγώ θέλω να επανέλθω στον πιο παραδοσιακό τρόπο προσεγγίσεως του 

θέµατος, αναφερόµενος ή µάλλον απαριθµώντας µερικές περικοπές από 

δηµοσιεύµατα του Τύπου από αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό στη 

Μέση Ανατολή. Ας αναδιφήσουµε λοιπόν για λίγο τα όσα αναγράφουν τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης.  

Παίρνω µια περικοπή τυχαία: «Η παρατεινόµενη παραµονή των 

στρατιωτικών στην εξουσία βαθαίνει ακόµη περισσότερο το ρήγµα ανάµεσα σε 

µουσουλµάνους και χριστιανούς και απειλεί την εθνική ενότητα στην Αίγυπτο. 

Γεγονός είναι ότι η ένταση ανάµεσα σε µουσουλµάνους και χριστιανούς, η οποία 

σοβεί, εδώ και δεκαετίες, φαίνεται ότι τώρα υποθάλπεται ώστε να εξυπηρετήσει τα 

σχέδια του ανωτάτου στρατιωτικού συµβουλίου που κυβερνά ουσιαστικά τη χώρα. 

Έτσι, µια διαδήλωση των Κοπτών που διαµαρτύρονταν για τον εµπρησµό 

εκκλησίας τους στην Άνω Αίγυπτο αντιµετωπίστηκε αρχικά από τη στρατιωτική 

ηγεσία µε αστυνοµικούς χωρίς στολή, και όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον 

έλεγχο ανέλαβε ο ίδιος ο στρατός, µε αποτέλεσµα δεκάδες νεκρούς και 

εκατοντάδες τραυµατίες». Αυτή η περικοπή δηµοσιεύτηκε και διαδόθηκε µέσω του 

internet στις 13 του περασµένου Οκτωβρίου του 2011, φέτος.  

Άλλη περικοπή: «Η κοπτική χριστιανική µειονότητα ανησυχεί ιδιαίτερα για 

τη συνεχή επίδειξη δύναµης εκ µέρους των υπερσυντηρητικών ισλαµιστών. Οι 

Χριστιανοί αποτελούν περίπου 10% εκ των 80 εκατοµµυρίων του πληθυσµού της 

Αιγύπτου. Η διαµαρτυρία ήταν ειρηνική ως συνήθως… µας επιτέθηκαν κτηνωδώς 

και ένα στρατιωτικό όχηµα ανέβηκε στο πεζοδρόµιο και χτύπησε πάνω από 10 

άτοµα… τις προηγούµενες εβδοµάδες είχαν ξεσπάσει ταραχές σε δύο εκκλησίες 

στη Νότια Αίγυπτο, υποκινούµενες από φανατισµένα πλήθη µουσουλµάνων, 

καθώς αυτοί εξοργίστηκαν λόγω της κατασκευής µιας χριστιανικής εκκλησίας στην 

περιοχή τους. Έτσι ξέσπασαν ταραχές κοντά στην πόλη του Ασουάν της 
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Αιγύπτου, ακόµη και µετά τη συµφωνία των Χριστιανών –προσέξτε αυτό- στο 

αίτηµα των τοπικών Μουσουλµάνων “Salafi” να αφαιρεθεί ο σταυρός και η 

καµπάνα από το κτίριο που έκτισαν». Αυτή η περικοπή δηµοσιεύτηκε στις 12 του 

Οκτωβρίου του 2011.  

Και µια άλλη περικοπή: «Εν τω µεταξύ η εξαφάνιση και η εθνοκάθαρση 

των χριστιανών στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς. Στις αρχές 

του 20ου αιώνα οι Χριστιανοί αντιπροσώπευαν του 20% του πληθυσµού της 

Μέσης Ανατολής και τώρα µόνο το 2%».  

Έκανε ο Γερουσιαστής µια εύστοχη παρατήρηση προηγουµένως για την 

Ιερουσαλήµ και για τους Χριστιανούς οι οποίοι σήµερα κατοικούν εν σχέση µε τον 

αριθµό που κατοικούσαν πρώτα.  

Άλλη περικοπή: «Τον ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην παλαιά πόλη 

της Τρίπολης –αυτή τη φορά πάµε στη Λιβύη- λεηλάτησαν άγνωστοι τις τελευταίες 

µέρες –πριν από τα επεισόδια µε τον Kaddafi- έκλεψαν την λειψανοθήκη του 

προστάτη Αγίου και επικοινώνησαν µε τον πρόεδρο της κοινότητος και ζήτησαν 

χρήµατα για να την επιστρέψουν.»  

Και τέλος, «…την Κυριακή, ο υπηρεσιακός αρχηγός της Λιβύης Mustafa 

Jalil είπε ότι ‘κάθε νόµος που παραβιάζει τη Σαρία –άρα και το διαζύγιο- είναι 

άκυρος νοµικά’».  

Μετά, λοιπόν, από αυτή τη φτωχή αλλά όχι µοναδική σταχυολόγηση των 

ειδήσεων, επιτρέψτε µου να παραθέσω µερικές πρόχειρες σκέψεις επί του 

θέµατος το οποίο µaς απασχολεί σήµερα.  

Η παρούσα σύναξη δεν είναι βέβαια ούτε θεολογική ούτε και θρησκευτική 

στην κυριολεξία της. ∆ιοργανώνεται από ένα κατεξοχήν πολιτικό κοινοβουλευτικό 

οργανισµό και ως τέτοια λειτουργεί. ∆εν είµαστε φόρουµ θρησκευτικό εδώ, και 

έτσι πρέπει να ειδωθεί όλη αυτή η προσπάθεια αλλά και να προσεγγιστούν τα 

όσα λέµε εµείς εδώ τώρα.  

Ας δούµε, λοιπόν, καταρχήν, µε πολιτικά κριτήρια, αφού πολιτικός 

οργανισµός είµαστε, τα όσα προσφάτως συνέβησαν αλλά και θα συµβούν στη 

Μέση Ανατολή.  

Η πρώτη επισήµανση είναι ότι η χριστιανική θρησκεία επιστρέφει στην 

περίοδο των διωγµών, ανακτά δηλαδή το µαρτυρικό της χαρακτήρα. Με κάποιες 

διαφορές. Τότε µεν θανατώνονταν και βασανίζονταν οι χριστιανοί για να 

αλλαξοπιστήσουν, σήµερα όµως διώκονται οι χριστιανοί και ανασκολοπίζονται 

επειδή είναι χριστιανοί. Τότε κατεδίωκαν ατοµικά ως πρόσωπα όσους ήδη είχαν 
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ασπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Σήµερα πλήττουν το «όλον» του χριστιανικού 

πληρώµατος χωρίς να ενδιαφέρει η ταυτότητα του καθενός προσώπου που το 

αποτελεί.  

Η δεύτερη επισήµανση είναι να µην µας ξεγελά ότι ο Χριστιανισµός στα 

ελεύθερα καθεστώτα δεν διώκεται επισήµως. Στα τυραννικά, όµως, καθεστώτα, 

οι Χριστιανοί ξαναζούν αναλογικά τον καιρό των κατακοµβών και των διωγµών. 

Απόδειξη δε τούτου συνιστούν τα όσα δειγµατοληπτικώς ανέφερα στην αρχή ως 

περικοπές του Τύπου.  

Τί πρέπει, λοιπόν, να συµβεί; Μπορούµε άραγε να αποτρέψουµε και πώς 

αυτούς τους διωγµούς των Χριστιανών εδώ στη Μέση Ανατολή; 

∆εν είναι εύκολο πράγµα. Η ιστορία έχει καταδείξει ότι όπου ο 

θρησκευτικός φανατισµός κατακυριεύει την διάνοια αλλά και την πρακτική των 

ανθρώπων, και χρησιµοποιείται ως εργαλείο χειρισµού των µαζών, εκεί οι 

συγκρούσεις είναι οξείες, σφοδρές, διαρκούν πολύ και παύουν δύσκολα.  

Και είναι µεν φυσικό λόγω της καθολικής διαφθοράς της υλικής 

ανθρώπινης φύσης να ελκύεται ο άνθρωπος ισχυρότερα από τα σύµβολα της 

δουλείας και της υποτέλειας σε εγωιστικά πάθη και παντός είδους συµφέροντα, 

παρά από το Σταυρό των Χριστιανών που είναι σύµβολο θυσίας και αγάπης. 

Παρά ταύτα, όµως, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι υπέρτατος ρυθµιστής της 

ανθρώπινης ιστορίας είναι τελικά η Θεία Χάρις, για την οποία ο Απόστολος 

Παύλος λέει: «Αρκεί σοι η Χάρις µου, η γαρ δύναµίς µου εν ασθενεία τελειούται». 

Αυτή η Χάρις δεν λείπει, όσο και αν τούτο φαίνεται παράδοξο, ούτε από την 

εποχή µας, µια που «όπου επλεόνασεν η αµαρτία –λένε οι Γραφές- εκεί 

υπερεπερίσσευσεν η Χάρις». Αυτή η διαπίστωση αποτελεί την ελπίδα για την 

λύση της κρίσεως. Είναι ο αισιόδοξος τρόπος µε τον οποίον ο Γερουσιαστής µας 

παρακίνησε -και σωστά- να βλέπουµε τα πράγµατα. 

Πέραν όµως όλων αυτών που αποτελούν τον θεολογικό, τρόπον τινά, 

οδικό χάρτη για την πορεία της ανθρωπότητας, από δω και πέρα απαιτείται οι 

διακρατικές διαπραγµατεύσεις, αλλά και όλες οι διαθρησκευτικές συνάξεις, καθώς 

και οι οικουµενικοί θρησκευτικοί διάλογοι να αναγάγουν σε πρώτη προτεραιότητα 

και να αναβιβάσουν στην υψηλότερη βαθµίδα όλων των θρησκειών την 

υποχρέωση ανοχής της διαφορετικότητας.  

Η επιτακτική ανάγκη αναγνωρίσεως της ετερότητας, µια και βρισκόµεθα 

στη µείζονα αυτή γεωγραφική περιοχή της Μέσης Ανατολής, µου θυµίζει το µύθο 

που αναφέρεται στην «κόµη (τα µαλλιά) της Βερενίκης». Αυτή η Βερενίκη είχε 
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τάξει στη θεά Αφροδίτη αν και όταν ο σύζυγός της επέστρεφε από τον πόλεµο -ο 

σύζυγός της ήταν ο βασιλιάς ο Πτολεµαίος ο Γ΄ ο Ευεργέτης- αν λοιπόν 

επέστρεφε ο βασιλιάς σώος από τη µάχη, αυτή αφιέρωσε τα µαλλιά της, αλλά τα 

αφιέρωσε το πρωί και το βράδυ τα µαλλιά της δεν υπήρχαν. Και τότε ο διάσηµος 

αστρονόµος της εποχής ο Σάµιος Κόνων αποφάνθηκε ότι «οι θεοί τον πλόκαµον -

δηλαδή τα µαλλιά- τούτον εν άστροις έθηκαν». Τα πήραν τα µαλλιά από κάτω 

από τη γη και τα πήγαν στον ουρανό. 

Και σήµερα ακόµη, µετά από τόσα χρόνια, η κόµη της Βερενίκης, τα 

µαλλιά που κατέθεσε η γυναίκα του βασιλιά, είναι ορατή, τη βλέπουµε υπό µορφή 

περίπου είκοσι αστέρων που ταξιδεύουν ανάµεσα στον αστερισµό του Βοώτη και 

τον αστερισµό του Λέοντα. Έτσι λοιπόν, ορατός ανά τους αιώνες, φωτιζόµενος 

και φωτίζων πρέπει να είναι ο αστερισµός της ετερότητας στις κάθε είδους 

σχέσεις των ανθρώπων.  

Εάν τούτο συµβεί, και στην έκταση που τούτο συµβεί, τότε οι θρησκευτικές 

έριδες στη Μέση Ανατολή και αλλού θα περιοριστούν κατά τον αριθµό, κυρίως 

όµως κατά τις συνέπειες.  

Κύριε Πρόεδρε έκανα µεγάλη οικονοµία του χρόνου για να µην δηµιουργώ 

περαιτέρω προβλήµατα. Ευχαριστώ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κι εµείς ευχαριστούµε Κύριε Νεράτζη. Νοµίζω ότι και 

παραπάνω χρόνο να είχατε, πάλι θα σας παρακολουθούσαµε µε ενδιαφέρον. Θα 

παρακαλέσω τώρα τον βουλευτή του Λιβάνου τον Κύριο Atef Majdalani να πάρει 

το λόγο.  

 
ATEF MAJDALANI: Θεοφιλέστατε Αρχιεπίσκοπε, εκπρόσωπε του Πατριάρχη 

Αράµ Ι, Πατέρες, Οργανωτές, Συνάδελφοι, Φίλοι,  

Επιτρέψτε µου κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τη φιλόξενη αυτή χώρα και το βασιλιά 

της Abdullah τον Β΄ που φιλοξενεί το συνέδριό µας. Είναι καµάρι και υπερηφάνεια 

που η συνάντησή µας µε θέµα την Ορθοδοξία διεξάγεται σε µία χώρα που τη 

διατρέχουν τα νερά του αγιασµένου ποταµού στον οποίον βαπτίστηκε ο Χριστός.  

Κύριοι, το Συνέδριό µας αποκτά αυτή τη φορά µεγάλη σηµασία, λόγω του 

τόπου και του χρόνου διεξαγωγής του. ∆ιότι η Αραβική περιοχή περνά αυτό που 

συµφωνήθηκε να ονοµάσουµε ‘Αραβική Άνοιξη’, και είναι ο αγώνας που δίνουν οι 

λαοί της περιοχής για αυτοδιάθεση και ελευθερία, και για να κλείσει η σελίδα των 

δικτατορικών καθεστώτων. Αυτή η Άνοιξη καταστέλλεται βάρβαρα, µε 
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αποτέλεσµα το θάνατο πολλών αθώων. Και ο µεγαλύτερος φόβος είναι να 

αλλάξει η πορεία αυτής της Άνοιξης, και αντί να οδηγήσει στην ελευθερία, να 

πάρει χαρακτήρα µειονοτικό, εθνικιστικό ή φυλετικό. Μία τέτοια στροφή όχι µόνο 

θα βλάψει την Αραβική Άνοιξη, αλλά θα οδηγήσει την περιοχή και τους λαούς της 

σε πολέµους που κανείς δεν γνωρίζει την έκβασή τους.  

Και θέλω να επισηµάνω εδώ ότι συνήθως οι µειονότητες είναι αυτές που 

πληρώνουν το τίµηµα της διάδοσης της βίας. Έτσι, οι Ορθόδοξοι θα βρίσκονται 

εκτεθειµένοι στον κίνδυνο –και γνωρίζετε ότι ο χάρτης της Ορθοδοξίας στη Μέση 

Ανατολή συµπεριλαµβάνει την Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράκ, το Λίβανο, την 

Ιορδανία, στην οποία και έχουµε συγκεντρωθεί, και από εδώ απευθύνουµε 

µήνυµα προς τις χώρες αυτές, τους λαούς, τους ηγέτες τους, που λέει ότι η 

Ορθόδοξη παρουσία στην περιοχή είναι κοινή ευθύνη και πρέπει να 

προστατευθεί, και να του επιτραπεί να επιτελέσει τον αναπτυξιακό του ρόλο 

όπως έκανε εδώ και αιώνες.  

Από την άλλη, πρέπει το Συνέδριο να αποτελέσει µία ευκαιρία για να 

αναγνωρίσουν οι χώρες τις ευθύνες τους για την προστασία της Ορθοδοξίας – 

και εννοώ τη Ρωσία και την Ελλάδα, διότι η Μόσχα και η Αθήνα έχουν βαρύτητα 

στη διεθνή κοινότητα και στο Συµβούλιο Ασφαλείας, και µπορούν να 

διαδραµατίσουν πρωτοπόρο ρόλο για την προστασία της Ορθοδοξίας, η Ελλάδα 

δε πολύ περισσότερο λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της θέσης της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κύριοι, επιτρέψτε µου να µιλήσω εξ ονόµατος της Λιβανικής 

αντιπροσωπείας, που αποτελείται από το συνάδελφό µου Dr. Riad Rahal και τον 

συνάδελφο Shant Chinchinian, µέλη του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. Η παρουσία 

µας σήµερα δίπλα σας ως Ορθοδόξων Βουλευτών υπευθύνων για τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δόγµα µας, έχει ως στόχο να ακουστεί η φωνή 

του Λιβάνου και να παρουσιαστούν ενώπιόν σας τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει. 

Θα γνωρίζετε πολύ καλά τι αντιµετώπισε ο Λίβανος, αρχής γενοµένης από 

το έγκληµα της εποχής, τη δολοφονία του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Rafik 

Hariri στις 14/2 του 2005, µέχρι σήµερα. Η χώρα µας πέρασε πολλές δυσκολίες, 

µε κυριότερη την επίθεση της Χεζµπολάχ κατά της πρωτεύουσας Βηρυτού και 

των κατοίκων της, και κατά ορισµένων ορεινών περιοχών. Σήµερα είµαστε 

αντιµέτωποι µε άλλου είδους επίθεση της Χεζµπολάχ, που καταβάλλει 

προσπάθειες να παρεµποδίσει το έργο της δικαιοσύνης και του ∆ιεθνούς 
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∆ικαστηρίου, τη µία φορά αρνούµενοι τη χρηµατοδότηση και τη δεύτερη 

προστατεύοντας τους κατηγορουµένους.  

Για το λόγο αυτό, σας απευθύνουµε έκκληση από τη θέση αυτή ως 

Ορθόδοξοι να καλέσετε τις Κυβερνήσεις σας να µας συµπαρασταθούν για να 

φθάσουµε στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη µέσω αυτού του ∆ικαστηρίου. Ξέρετε, 

όσο ξέρουµε και εµείς, ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει 

δικαιοσύνη χωρίς αλήθεια, και δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς δικαστήριο.  

Κύριοι, η παρουσία µας εδώ σηµαίνει ότι η Ορθοδοξία µας ενώνει. Και η 

ένωση αυτή αυξάνει τις ευθύνες µας για συνεργασία και συνέχεια. Τα οικονοµικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα µας απασχολούν όλους. Και ο ρόλος 

που διεκδικεί η Ρωσία στη διεθνή σκακιέρα επίσης µας απασχολεί όλους. Τα 

δεινά των Χριστιανών στο Ιράκ και την Αίγυπτο πρέπει να µας απασχολούν 

όλους. Και τι κάνουµε σήµερα εκτός από το να περιγράφουµε µόνο αυτά τα δεινά;  

Το ζητούµενο είναι η δράση, η οµαδική δράση. Το ζητούµενο είναι να 

µοιραστούµε τις νίκες και τις ήττες και τις διαιρέσεις. Ό,τι λυπεί µερικούς πρέπει 

να λυπεί όλους, και ό,τι χαροποιεί µερικούς πρέπει να χαροποιεί όλους. Και δεν 

εννοώ εδώ να µοιραστούµε τα αισθήµατα, αλλά υποδεικνύω την ανάγκη 

ανάληψης κοινής δράσης για τη βελτίωση της θέσης της Ορθοδοξίας γενικώς και 

τη βελτίωση των χωρών όπου αναπτύσσεται η Ορθοδοξία, είτε τα τέκνα του 

δόγµατός µας αποτελούν την πλειοψηφία είτε τη µειοψηφία σε αυτές τις χώρες. 

Εύχοµαι σε αυτό το Συνέδριο κάθε επιτυχία για το κτίσιµο της Ορθοδοξίας 

Εκφράζω τις ευχαριστίες µου και την εκτίµησή µου στις Αρχές που οργανώνουν 

αυτά τα Συνέδρια που έγιναν παράδοση της Ορθοδοξίας, η οποία πρέπει να 

επεκταθεί και να εκσυγχρονιστεί. Και ευχόµαστε να µας δοθεί η ευκαιρία να σας 

υποδεχθούµε στη Βηρυτό - µε όλη την αγάπη προς το Αµµάν – την πρωτεύουσα 

του πολιτισµού, της επιστήµης και της ελευθερίας στην Ανατολή. Ελπίζουµε να 

καλύψετε το κενό επιλέγοντας τη Βηρυτό ως τόπο διεξαγωγής της επόµενης 

συνάντησης. Ευχαριστώ.       

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κι εµείς σάς ευχαριστούµε Κύριε Atef Majdalani. Ό,τι 

ειπώθηκε στην εισήγησή σας σε σχέση µε τα προβλήµατα τα οποία θέσατε, 

προφανώς θα τα κουβεντιάσουµε. Θέλω δε να σας πω, επειδή το τελευταίο θέµα 

που θέσατε είναι πολύ σηµαντικό, ότι όχι µε δική µας ευθύνη, δηλαδή της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, δεν πραγµατοποιήθηκε αυτή 
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στο Λίβανο. Υπήρξαν αλλού τα προβλήµατα, δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη 

στιγµή.  

Πάντως, έχουµε δηλώσει και µάλιστα εγγράφως ότι όποτε η Εθνική 

Αντιπροσωπεία του Λιβάνου στη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας 

µάς προτείνει, κι αυτό µπορεί να γίνει και σύντοµα, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, 

εµείς είµαστε έτοιµοι να διοργανώσουµε αυτή την εκδήλωση στη Βηρυτό, διότι 

θεωρούµε το Λίβανο κοµβικό σηµείο για πολλά προβλήµατα που απασχολούν τη 

Μέση Ανατολή. Σας το λέµε κι εδώ -δεν ήσασταν στις άλλες συναντήσεις που 

είχαµε κάνει, εσείς προσωπικά και ο άλλος συνάδελφος, υπήρχαν άλλοι, αλλά 

πρέπει να τα ξέρετε από πρώτο χέρι. Είµαστε έτοιµοι, εφόσον εσείς το θελήσετε, 

να είµαστε και στη Βηρυτό µε πολύ µεγάλη χαρά.  

Θα καλέσω τώρα τον Κύριο Σάββα Εµινίδη. Αν θέλετε Κύριε Εµινίδη να 

πάρετε το λόγο. Βουλευτής από την Ελλάδα, υπεύθυνος οικονοµικών της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας. Κι επειδή πάει πολύ καλά 

οικονοµικά η Συνέλευση, ένα µέρος της επιτυχίας οφείλεται και στον αδελφό τον 

Σάββα, µε τον Κύριο Victor Symeonov που έφυγε σήµερα εκτάκτως για τη Ρωσία, 

που κι αυτός έχει άµεση συµβολή. Έλα Σάββα, τον λόγο έχεις.  

 
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Φίλοι και φίλες στη φιλόξενη Ιορδανία, Κυρίες και Κύριοι 

εκπρόσωποι και καλεσµένοι στην Ηµερίδα για το παρόν και το µέλλον των 

χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, µια Μέση Ανατολή όπου είναι ο 

γεωγραφικός χώρος στον οποίο γεννήθηκαν και συνυπάρχουν µέχρι σήµερα οι 

τρεις µεγάλες µονοθεϊστικές θρησκείες: ο Ιουδαϊσµός, ο Χριστιανισµός και το 

Ισλάµ. Η πολυεθνική αυτή περιοχή, σε όλο δε το φάσµα της ιστορικής της 

πορείας, έζησε και συνεχίζει να ζει, κατά τον πλέον έντονο τρόπο µια πολιτική, 

πολιτισµική και θρησκευτική αντιπαράθεση, χαρακτηριστικά των οποίων είναι οι 

διώξεις, οι εθνικιστικές εξάρσεις, οι διαθρησκειακές και διαπολιτισµικές 

αναµετρήσεις και οι ποικίλες µορφές πολέµου.  

Πέρα, όµως, από τη συνάντηση των µεγάλων θρησκειών, η Μέση 

Ανατολή αποτελεί στον ίδιο τον Χριστιανισµό ένα µωσαϊκό Χριστιανικών 

οµολογιών, δογµάτων και Χριστιανικών Εκκλησιών διαφόρων αποχρώσεων.  

Η παρουσία των Χριστιανών στην Ιορδανία µε τις αναγνωρισµένες 

χριστιανικές οµολογίες και τις θρησκευτικές κοινότητες γίνεται σε ένα ιδιαίτερα 

φιλικό περιβάλλον όπου έχουν ελευθερία έκφρασης (συµµετοχή στη λατρεία, 

στον εορτασµό µεγάλων χριστιανικών εορτών κ.α.), και βέβαια τη δυνατότητα 
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συµµετοχής στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, έναν ικανό αριθµό εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, νοσοκοµείων και θρησκευτικών µνηµείων.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όµως, τα προβλήµατα 

εξακολουθούν να είναι πολλά και σηµαντικά, κυρίως όσον αφορά τις θεολογικές 

και πολιτικές προκλήσεις, µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι καθηµερινά οι 

Χριστιανοί.  

Μετά τις πρόσφατες εξεγέρσεις και εξελίξεις µε τη λεγόµενη Αραβική 

Άνοιξη, οι νέες κοινωνικοπολιτικές και θρησκευτικές προκλήσεις για τους 

Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής έρχονται να προστεθούν στις αγωνίες και το 

άγχος του παρελθόντος, λόγω της ραγδαίας συρρίκνωσης του χριστιανικού 

πληθυσµού, και βέβαια σήµερα καταγράφουµε περίπου 10%, και έχουν και το 

φόβο της επιβίωσης από τα φαινόµενα και την απειλή βίας, που είναι κοινός µε 

τον υπόλοιπο πληθυσµό, ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στον Λίβανο, στην 

Συρία και στην Αίγυπτο.  

Οι Χριστιανικές ανησυχίες για συνέχιση της ιστορικής παρουσίας στις 

χώρες της Μέσης Ανατολής και γύρω από αυτές, έχουν να κάνουν µε προβλήµατα 

που απασχολούν συνολικά τις τοπικές κοινωνίες, και δεν αφορούν την σχέση της 

µουσουλµανικής πλειοψηφίας µε τη χριστιανική µειονότητα, όπως για παράδειγµα 

δικαιοσύνης, πολιτικής, ισότιµης συµµετοχής και ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Οι Χριστιανοί δεν µπορούν, δυστυχώς, να µείνουν ανεπηρέαστοι από τις 

αλλαγές που συµβαίνουν στις χώρες τους, γι’ αυτό δεν πρέπει να µείνουν απαθείς 

αλλά να συµµετέχουν στην διαµόρφωση του µέλλοντος. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις 

που λαµβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Βόρεια Αφρική, µπορεί να 

γεννούν φόβους και ανασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα γεννούν ελπίδα και προσδοκία. 

Στη βάση των αρχών της ειρηνικής συνύπαρξης και της εθνικής ενότητας, οι 

Χριστιανοί µπορούν να έχουν σηµαντικό ρόλο στην διασφάλιση της σταθερότητας 

και της ασφάλειας στις περιοχές τους. Η παγκόσµια Χριστιανική κοινότητα µε τη 

σειρά της, µέσα από πρωτοβουλίες, Κύριε Γραµµατέα, όπως είναι και η σηµερινή, 

µπορεί να συµβάλει ώστε να δηµιουργηθούν δίκτυα ασφαλείας για τις χριστιανικές 

κοινότητες της Μέσης Ανατολής και να σταµατήσουν και να αποτραπούν 

φαινόµενα µετανάστευσης, όπως είχαµε στο Ιράκ.  

Στην κατεύθυνση αυτή θα συµβάλει και θα παίξει καταλυτικό ρόλο το 

κλείσιµο των χασµάτων µεταξύ των διαφορετικών οικουµενικών χριστιανικών 

οικογενειών, και η εντατικοποίηση του διαλόγου µεταξύ όλων των εκκλησιών της 

Μέσης Ανατολής και µεταξύ των Χριστιανών ανατολής και δύσης.  
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Το αίτηµα αυτό λαµβάνει πλέον τον χαρακτήρα του επείγοντος, ώστε η 

παρουσία των Χριστιανών στην κοιτίδα της χριστιανικής ιστορίας, τη Μέση 

Ανατολή, εκτός από παρελθόν και παρόν, να έχει και µέλλον.  

Και κλείνοντας, Κύριε Γραµµατέα, µιας και αναφέρατε και τα οικονοµικά, 

πιστεύω λοιπόν ότι οτιδήποτε µπορεί -και υπάρχουν προτάσεις όπως ειπώθηκαν 

εδώ- η Κοινοβουλευτική Ορθοδοξία µπορεί να τις υλοποιήσει, άρα είµαστε 

ανοιχτοί και µπορούµε να κάνουµε πολλά βήµατα γιατί πάνω από όλα προέχει το 

καλό όλων των περιοχών και των λαών.  

Ευχαριστώ πολύ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε τον Κύριο Εµινίδη. Θέλω σε αυτό το 

σηµείο, πριν να δώσω τον λόγο στον επόµενο που ζήτησε να παρέµβει, να 

ενηµερώσω το Σώµα ότι στις 21:00 το βράδυ, η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση 

της Ορθοδοξίας, παρέχει δείπνο σε όσους έχουν έρθει από διάφορες χώρες και 

στους φίλους που είναι εδώ στο εστιατόριο Fakhr El Din. Eννέα η ώρα το βράδυ, 

µε µεγάλη χαρά θα σας περιµένουµε.  

Όσοι µένουµε στο ξενοδοχείο, οι Αντιπροσωπείες, θα υπάρχει εννέα παρά 

είκοσι µε εννέα παρά τέταρτο, λεωφορείο και θα φύγουµε από το ξενοδοχείο. 

Παρακαλώ, λοιπόν, τον Κύριο Yousni Ayes να πάρει το λόγο για την παρέµβαση 

που ζήτησε να κάνει.  

 
YOUSNI AYES: Στο όνοµα του Φιλεύσπλαχνου και Ελεήµονος Αλλάχ,  

Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις - και χρησιµοποιώ τη λέξη ‘παρατηρήσεις’ 

σε όλα τα άρθρα µου για να µην προκαλώ ορισµένες οµάδες.  

Σε ότι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Akb al-Taj γύρω από το Χριστό στο Κοράνι. 

Προσπάθησαν κάποτε οι Μουσουλµάνοι να χτίσουν ένα τζαµί δίπλα στο ναό του 

Ευαγγελισµού στη Χριστιανική Ναζαρέτ. Αντιτάχθηκα δυναµικά σε αυτό το 

εγχείρηµα, και επεσήµανα το µεγαλείο του Χριστού στο Κοράνι και ανέφερα δύο 

σηµεία, µε τα οποία δεν χαρακτηρίζεται κανένας άλλος προφήτης: Το Κοράνι 

αναφέρει ότι ο Χριστός δηµιουργήθηκε από την ψυχή του Θεού, πράγµα που δεν 

αναφέρεται για κανέναν άλλον προφήτη. ∆εύτερον, όλοι οι προφήτες πέθαναν και 

θάφτηκαν στη γη, ενώ υπάρχει εδάφιο στο Κοράνι που υποδηλώνει ότι υπάρχει 

Ανάσταση και ότι ο Χριστός ανελήφθη προς Αυτόν µε την ψυχή και το σώµα του, 

το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει Ανάσταση και ότι ανελήφθη προς Εαυτόν, όπως 

λέει ένας σεΐχης του Azhar, και αυτό φτάνει για να πιστέψουν οι Μουσουλµάνοι. 
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Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει το Χριστό να τον έχουµε υπ’ όψιν µας, να έχουµε στο 

νου µας τις απόψεις του Ευαγγελίου. 

Άλλη παρατήρηση. Κάθε φορά που µιλάµε για µια µειοψηφία, µιλάµε για 

όλες τις µειοψηφίες ως σύνολο, όταν µιλάµε για δικαιώµατα των µειοψηφιών. 

Πρέπει να επιστήσουµε την προσοχή των πλειοψηφιών ότι ενδέχεται οι ίδιες να 

αποτελούν µειοψηφία σε κάποιο άλλο µέρος. Σύµφωνα µε την Ισλαµική 

∆ιάσκεψη, υπάρχουν 400 εκατοµµύρια Μουσουλµάνοι που αποτελούν µειοψηφία 

στον κόσµο. Αν θέλουν λοιπόν οι Μουσουλµάνοι να διώξουν µία µειοψηφία που 

είναι κοντά τους, πρέπει να ευλογήσουν τις διώξεις των δικών τους µειοψηφιών 

εκεί. Υπάρχουν εκατοµµύρια Αράβων που αποτελούν µειοψηφίες στο Ιράν, την 

Τουρκία, την Ευρώπη, την Αµερική. Κάθε πλειοψηφία πρέπει να σκέφτεται µε 

αυτόν τον τρόπο. Και το σύνθηµα που υψώνεται ας είναι ότι όποιος συναινεί στις 

διώξεις µειοψηφιών που βρίσκονται κοντά του, στην ουσία συναινεί στις διώξεις 

των δικών του µειοψηφιών που βρίσκονται αλλού. Αυτή είναι η λύση. 

∆εύτερον, ο πρώτος εχθρός του Χριστιανισµού και στους Χριστιανούς –

εκτός από τους φανατικούς Μουσουλµάνους- είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να 

εξοντώσει τους Χριστιανούς στα Ιεροσόλυµα, και το κάνει µε διαφόρους τρόπους. 

Στην υπόλοιπη Παλαιστίνη θα ήθελε να γίνει αυτό µε ευθύνη των 

Μουσουλµάνων, µία συγκεκριµένη Αρχή να αναλάβει να τους φιµώσει στη Γάζα 

και να τους περιορίσει στη Ramallah. Γιαυτό τα Ισραήλ επιθυµεί να εξοντώσει 

τους Χριστιανούς στην περιοχή, για να έχει µια συµµαχία Χριστιανο-Εβραϊκή κατά 

των Μουσουλµάνων. Ας προσέχουν οι Μουσουλµάνοι στο σηµείο αυτό. Είναι 

επικίνδυνη µια συµµαχία Χριστιανο-Εβραϊκή στη ∆ύση κατά της Τουρκίας και του 

Ιράν και ένας Θεός ξέρει ποιου άλλου. Αυτή η ευθύνη δεν βαρύνει τους 

Χριστιανούς µόνο, αλλά και τους Μουσουλµάνους. ….    

… Έχω γράψει πολλές φορές ζητώντας από τις Αραβικές Αρχές, ειδικά 

την Παλαιστινιακή Αρχή, να τοποθετηθεί Άραβας Χριστιανός Υπουργός 

Εξωτερικών, καθώς και Υπουργός Τύπου µε όνοµα που να δηλώνει ότι είναι 

Χριστιανός, για να καταργηθεί η εξίσωση που λέει Άραβας=Μουσουλµάνος. ∆ιότι 

υπάρχουν Μουσουλµ΄ναοι στον κόσµο που δηµιουργούν προβλήµατα για τους 

Άραβες. Εµείς δεν έχουµε καµία σχέση. Στο Αφγανιστάν έχουµε αποστάτες, στο 

Πακιστάν έχουµε αποστάτες. Θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο. ∆ιότι η Αµερική 

είναι ψυχρή, ειδικά η ∆υτική Αµερική. Πρέπει το όνοµα να είναι π.χ. George 

James Boutros ή παρόµοιο. Αυτό είναι απαραίτητο και σηµαντικό. 
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Πιστεύω ότι οι Χριστιανοί Άραβες και οι µη-Άραβες πρέπει να δουλέψουν 

στα εξής µέτωπα: πρώτον, ανθρώπινα δικαιώµατα και ιδιότητα του πολίτη. Αυτό 

το µέτωπο είναι σηµαντικό διότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρέπει να είναι η 

ιδεολογία όλων των ανθρώπων. Εγώ προσωπικά µετρώ τα πάντα µε βάση αυτό. 

Το πρώτο που ρωτώ είναι «Πιστεύεις στα δικαιώµατα των ανθρώπων;» Αν η 

απάντηση είναι «Πιστεύω στο καθεστώς της Συρίας», πριν συνεχίσει τον ρωτώ 

«Πιστεύεις στα δικαιώµατα των ανθρώπων;» Αν απαντήσει «Μάλιστα», τον 

αφήνω να συνεχίσει, εάν όχι δεν χρειάζεται να µε απασχολεί αδίκως. Πρέπει να 

πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τους ανθρώπινους νόµους της χώρας. 

Αυτά είναι τα µέτρα και τα σταθµά, παρά όλες τις ιδεολογίες στον κόσµο και τις 

πολιτικές πεποιθήσεις.  

Το δεύτερο µέτωπο είναι να φθάσουµε µε την ιδιότητα του πολίτη σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να καταργήσουµε τις ποσοστώσεις. ∆ιότι τα ποσοστά µπορεί να 

είναι πολύ µικρά ή πολύ µεγάλα, διότι όποιος τα θεωρεί πολύ µικρά δεν τα 

δέχεται, και όποιος τα θεωρεί πολύ µεγάλα, πάλι δεν τα δέχεται. Και η ιδιότητα 

του πολίτη λοιπόν είναι µία λύση. 

Ένα άλλο µέτωπο είναι η Χριστιανο-Εβραϊκή συµµαχία στην Αµερική, ένα 

µέτωπο που επηρεάζει και τους Χριστιανούς. ∆ιότι υπάρχουν ανόητοι που τα 

συνδέουν Η ταυτότητα έχει πολλά χαρακτηριστικά, π.χ. καταγωγή από το χωριό 

Kafr el Laban, άνδρας, δάσκαλος, διευθυντής, Άραβας, Μουσουλµάνος. Με 

αυτόν τον τρόπο διασταυρώνεται η ταυτότητά µου. Η  ταυτότητά µου ως 

Χριστιανού διασταυρώνεται µε του Χριστιανού στην Ευρώπη, και ως 

Μουσουλµάνου διασταυρώνεται µε του Ινδού Μουσουλµάνου. Έτσι προκύπτει 

πρόβληµα και διαµαρτύρονται οι Χριστιανοί ότι αυτήν την οµάδα την προστατεύει 

η ∆ύση, σωστό ή λάθος; Όλα αυτά έχουν σχέση µε την Χριστιανο-Εβραϊκή 

συµµαχία στην Αµερική. Και τη Χριστιανική πρεσβεία; Στα Ιεροσόλυµα Afrikaneer 

και Νεο-Ναζί που βγαίνουν παντού. Και τους µοιάζει καταπληκτικά η Αλ Κάιντα 

που αναφέρει σε όλες τις προκηρύξεις τους Χριστιανούς και τους Εβραίους – η 

Αλ Κάιντα που την έχει ιδρύσει η ίδια η Αµερική, ναι ή όχι; Η Αλ Κάιντα είναι 

προϊόν της Αµερικής, η οποία έχασε κατόπιν τον έλεγχο. Την Χριστιανο-Εβραϊκή 

συµµαχία στην Αµερική είναι οι Άραβες Χριστιανοί που την καταπολεµούν στην 

Παλαιστίνη. Έχω γράψει βιβλίο µε τίτλο «Η Σιωνιστική Αµερική και το 

Αµερικανικό Ισραήλ», όπου όλο το πρώτο µέρος είναι αφιερωµένο σε αυτό το 

θέµα: πώς οι τίµιοι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί στα Ιεροσόλυµα καταπολεµούν αυτήν 

την Χριστιανο-Εβραϊκή συµµαχία. Υπάρχουν κάποιοι Χριστιανοί στη ∆ύση που 
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δήθεν µοιάζουν να συµπονούν τους Χριστιανούς στην περιοχή. Εσείς µη ρίχνετε 

ευθύνες στους Χριστιανούς στην Ιορδανία ή την Αίγυπτο. Εγώ ο ίδιος 

διαµαρτύροµαι εάν γίνονται διώξεις κατά των Μουσουλµάνων. Αυτά είναι όµως 

θέµατα που πρέπει να προσέχουν οι Μουσουλµάνοι.  

Τώρα, ως προς τη διδασκαλία της Χριστιανικής θρησκείας, έχω αποστείλει 

στο βασιλιά έγγραφο µε τίτλο «Λόγοι διδασκαλίας της Χριστιανικής θρησκείας 

στους Χριστιανούς µαθητές», αλλά δεν έφερε αποτέλεσµα. Προσπάθησα να 

φέρω το έγγραφο αυτό µαζί µου στους φακέλους µου, ζήτησα από τη Noha να το 

φέρει, διότι εκείνη το είχε παραλάβει. Πρέπει να διδάσκουµε όλον τον κόσµο, 

αλλά ποια θρησκεία; ∆εν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες, δεν θέλω να 

κατηγορηθώ. Υπάρχει διδασκαλία που µπορεί να θεωρηθεί προσηλυτισµός ή 

δυσφήµηση για τους άλλους, αλλά το σηµαντικό είναι η φωτισµένη διδασκαλία 

της θρησκείας, η διδασκαλία της φωτεινής θρησκείας. 

Επίσης, πέρα από τη διδασκαλία της θρησκείας, πρέπει να διδάσκουµε 

την κοινή κοινωνία. Πρέπει να σταµατήσει ο διάλογος µεταξύ των θρησκειών. 

∆ιότι στόχος του διαλόγου είναι η σύµπτωση, η συνάντηση των απόψεων, και ο 

καθένας που συµµετέχει στο διάλογο από µία συγκεκριµένη θρησκεία φέρνει µαζί 

κείµενα, και έτσι δεν επιτυγχάνεται συµφωνία, παρά µόνο µάταιες συζητήσεις. 

Εάν όµως διεξάγονται κοινά συνέδρια µεταξύ των θρησκειών, στα συνέδρια αυτά 

µπορεί να συνοµιλήσει ο Μουσουλµάνος µε τον Χριστιανό, να δουν τι υπάρχει 

κοινό στις θρησκείες τους, για να καταλάβει ο κόσµος ότι η γλώσσα των 

θρησκειών είναι κοινή γλώσσα. 

Αργούµε πολύ να φθάσουµε σε αποτέλεσµα στην περιοχή µας, όπως 

έφθασαν π.χ. στη Σουηδία και τη Νορβηγία. Η πιο προηγµένη φάση προόδου 

είναι η ωρίµανση, η ωριµότητα του ανθρώπου, και εµείς δεν την έχουµε ελλείψει 

διαφώτισης. Π.χ. το 60% του Αιγυπτιακού λαού είναι αναλφάβητοι και πέφτουν 

θύµατα. Γίνεται π.χ. µία διένεξη µεταξύ ενός Μουσουλµάνου και ενός Κόπτη, και 

την επόµενη µέρα οι σύγχρονες φυλλάδες το µετατρέπουν σε φυλετική διένεξη, 

διότι θέλουν ‘breaking news’, έκτακτες ειδήσεις που θα προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον. Υπάρχουν σήµερα και κανάλια που µεγαλοποιούν τα πράγµατα και 

υπερβάλλουν. 

Επίσης, δεν πρέπει να αναµοχλεύονται οι κακές σελίδες της ιστορίας. Π.χ. 

µόλις προκύψει πρόβληµα µε έναν Χριστιανό, ανακαλούµε στη µνήµη τους 

Χριστιανούς Σταυροφόρους. Και εγώ θα µπορούσα να απαντήσω µε τους 

Τούρκους που έφτιαξαν πυραµίδα µε τα κεφάλια των Βοσνίων στη µάχη. Και 
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λοιπόν; Αυτή είναι ιστορία που πρέπει να αφήσουµε πίσω µας, τελείωσε. Η ρίζα 

του κακού στην περιοχή είναι η ίδρυση του Ισραήλ, η ύπαρξη του Ισραήλ και η 

εξουσία του Ισραήλ. Εγώ ήµουν στην περιοχή πριν την ίδρυση του Ισραήλ, ζούσα 

στην Παλαιστίνη, στο Tulkarem, στο Λίβανο, ποτέ δεν σκεφτήκαµε διαφορές 

µεταξύ Χριστιανών και Μουσουλµάνων. Αυτό είναι έργο του Ισραήλ. Για να 

λύσουµε αυτό το πρόβληµα, πρέπει να πείσουµε τον κόσµο ότι το πρόβληµα 

είναι το Ισραήλ.  

Θα παραθέσω τέλος δύο στίχους από τον Άραβα ποιητή Ibn Arabi (σε ελεύθερη 

µετάφραση) 

“Εάν είχα χρήµατα, θα έχτιζα ένα κτίριο µε έναν πύργο, εάν έρθει ο 

Χριστιανός να ανέβει στον πύργο και να κτυπήσει την καµπάνα, κι αν έρθει ο 

Μουσουλµάνος να ανεβεί στο µιναρέ”. 

Αυτό είναι το ζητούµενο. Ευχαριστώ.       

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε κύριε Yousni Ajes για την παρέµβασή 

σας. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ένα τέτοιος χώρος όπου συνυπάρχει 

ορθόδοξη εκκλησία και ταυτοχρόνως και τζαµί είναι το µοναστήρι της Αγίας 

Αικατερίνης στο Σινά, όπου οι ορθόδοξοι µοναχοί πριν από εκατοντάδες χρόνια 

µέσα στον περίβολο του µοναστηριού ανήγειραν και το µουσουλµανικό τέµενος, 

γιατί η Ορθοδοξία µέσα στην οικουµενικότητά της δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους 

σε σχέση µε το τι πιστεύουν.  

Άρα, λοιπόν, αυτό που θέλετε µε κουµπιά να πατάτε να κατεβαίνει η 

εκκλησία, να ανεβαίνει τζαµί, το έχουµε ήδη εδώ και αιώνες στο µοναστήρι, το 

ιστορικό µοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στη χερσόνησο του Σινά.  

Κι επειδή ζητήσατε ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης να είναι Χριστιανός, 

να λέγεται George κτλ, θα σας κάνουµε το χατίρι ο επόµενος  οµιλητής να είναι ο 

George Hasu. Ο George λοιπόν θα διαδεχθεί εσάς που µιλήσατε.  

Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Είπατε ότι η ιδεολογία σας είναι να ρωτάτε 

τον καθέναν αν πιστεύει ο ίδιος και οι άλλοι στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είναι µια 

ιδεολογία και αυτό, και είναι πολύ σωστό όπως το είπατε. Είπατε όµως µετά µια 

φράση «δεν θέλουµε οι Χριστιανοί στον αραβικό κόσµο να προστατεύονται από 

τη ∆ύση». Αυτό φαίνεται ότι έχει µια αντίφαση. Αν οι άνθρωποι της ∆ύσης λένε 

«Ναι πιστεύουµε στα ανθρώπινα δικαιώµατα» θα τους απορρίψουµε γιατί είναι 

δυτικοί; ∆εν γίνεται αυτό. Πρέπει ανεξαρτήτως αν είναι στη ∆ύση ή στην Ανατολή, 

στο Βορά ή στο Νότο, το ερώτηµα να είναι ένα «Πιστεύετε στα ανθρώπινα 
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δικαιώµατα;». Γιατί αυτό ποινικοποιεί γεωγραφικά τους ανθρώπους και όσους 

τους εκφράζουν θεσµικά. ∆εν είναι όµως σωστό. Πιστεύω ότι δεν είχατε αυτή την 

πρόθεση, ίσα-ίσα που είµαι µέσα στη λογική σας, και διευκρίνιση είναι αυτό που 

έκανα. Θα παρακαλέσω λοιπόν τώρα τον Κύριο George Hasu να πάρει τον λόγο.  

 
GEORGE HASU: Θα τα πω στα Αγγλικά, διότι κυρίως απευθύνονται σε σας. 

«Χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή. Παρουσία, ∆ικαιώµατα, Φόβοι και 

Ελπίδες» Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τις εξαιρετικές οµιλίες, 

διαλέξεις και παρουσιάσεις, οι οποίες για µένα και για πολλούς άλλους ήταν πολύ 

ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές ταυτόχρονα, σχετικά µε ένα εξεχόντως 

σηµαντικό θέµα, τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή, την Παρουσία, τα 

∆ικαιώµατα, τους Φόβους και τις Ελπίδες τους.  

Και µε ενδιαφέρει περισσότερο να αναφερθώ στους φόβους των 

Χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Οι περισσότερες οµιλίες αναφέρθηκαν στην 

ιστορική και διαρκή παρουσία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τη 

συνύπαρξή τους. Αυτό δεν µπορεί κανείς να το αρνηθεί, και είναι κάτι που 

συνεχίζεται τα τελευταία 1.400 χρόνια. Τι είναι αυτό που άλλαξε στον κόσµο ώστε 

να γίνει το θέµα των Χριστιανών απόλυτη προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή και 

σε όλον τον κόσµο; Ποτέ δεν υπήρξε σοβαρό πρόβληµα µεταξύ Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων. Συνυπήρχαν επί πολλά χρόνια. Μόνο πρόσφατα το θέµα αυτό 

έγινε θέµα αντιπαράθεσης και πήρε µορφή βίας.  

Στην πραγµατικότητα τίποτε δεν άλλαξε σε επίπεδο πίστης µεταξύ των 

δύο θρησκειών ως προς το δόγµα, την κουλτούρα, τις συνήθειες, τους τρόπους 

ζωής κτλ. Το µόνο που άλλαξε είναι οι πολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή 

και κυρίως η Ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης και τα διπλά κριτήρια, τα δύο 

µέτρα και σταθµά και η σχέση της ∆ύσης και των ΗΠΑ προς ένα πολύ κρίσιµο 

ζήτηµα, το ζήτηµα Ισραήλ-Παλαιστίνης, το οποίο παραµένει άλυτο µέχρι σήµερα. 

Αυτό το πολιτικό περιβάλλον είναι που οδήγησε ριζοσπαστικές Μουσουλµανικές 

οµάδες και άλλες να αναλάβουν αρνητικά και σοβαρά βήµατα και ενέργειες προς 

τους Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν υπήρχε 50 χρόνια 

πριν, κανείς δεν µπορούσε να διανοηθεί σύγκρουση µεταξύ Χριστιανών και 

Μουσουλµάνων. 

Αυτές οι πολιτικές και ριζοσπαστικές οµάδες θέλουν να εκφράσουν τη 

δυσαρέσκειά τους προς τη Χριστιανική ∆ύση. Και έτσι, οι Χριστιανοί στη Μέση 

Ανατολή έγιναν ο αποδιοποµπαίος τράγος και υπέφεραν αναλόγως. Αν δεν 
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επιλυθεί το ζήτηµα Ισραήλ – Παλαιστίνης, το πρόβληµα αυτό του φόβου και της 

περιθωριοποίησης των Χριστιανών ή προς τους Χριστιανούς θα συνεχιστεί στο 

µέλλον για απρόβλεπτο διάστηµα.  

Νοµίζω ότι εσείς, και απευθύνοµαι  σε σας ως ∆ιακοινοβουλευτική 

Συνέλευση Ορθοδοξίας, έχετε σπουδαίο ρόλο να διαδραµατίσετε. Ο σηµαντικός 

αυτός ρόλος επιβεβαιώνει τη συµβολή σας, την επικοινωνία και την επιρροή σας 

σε άλλα Κοινοβούλια και άλλους λαούς του κόσµου, µε σκοπό το σεβασµό και 

την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αρχών, ιδιαιτέρως του 

Παλαιστινιακού λαού, καθώς και την εδραίωση της ειρήνης µε βάση την αµοιβαία 

δικαιοσύνη και τους διεθνείς νοµικούς κανόνες. Ευχαριστώ.       

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ.  
Θέλω να σας ενηµερώσω Κύριε George Hasu ότι στην πρόσφατη Γενική µας 

Συνέλευση στο Παρίσι, τον Ιούνιο του έτους που διανύουµε τώρα, ένα από τα 

ψηφίσµατα τα οποία εκδώσαµε αφορούσε το Παλαιστινιακό πρόβληµα, και αυτό 

το κείµενο έχει σταλεί παντού εκεί που έπρεπε να σταλεί. Πήραµε οµόφωνη 

απόφαση, όλες οι Αντιπροσωπείες από τα 24 κοινοβούλια και τις µεµονωµένες 

οµάδες των βουλευτών που καλύπτουµε όλον τον κόσµο, µε πρόταση των 

Παλαιστινίων -είναι εδώ ο Κύριος Kokaly- και άλλων, αυτό έγινε οµοφώνως 

αποδεκτό, και έχει πάει παντού εκεί που έπρεπε. Aλλά πρέπει να συνεχίσουµε 

την προσπάθειά µας γιατί ο λόγος τον οποίον θέσατε ως αιτία για αυτά τα οποία 

συµβαίνουν είναι πραγµατικός.  

Ο κύριος Abdi Murat έχει το λόγο. Και κλείνουµε µε την Κυρία Salma 

Rabadhi, για να κάνει την τελική παρέµβαση ο Σύµβουλός µας ο Κύριος 

Μυγδάλης. Μετά τον Abdi Murat, σας παρακαλώ Κυρία Salma Rabadhi να 

πάρετε τον λόγο.   

 
ABDI MURAT: Στο όνοµα του Φιλεύσπλαχνου και Ελεήµονος Αλλάχ, προσευχές 

και ειρήνη για όλους τους προφήτες και τους αποστόλους που απέστειλε ο Αλλάχ 

στους ανθρώπους από φιλευσπλαχνία για ευλογία και ειρήνη στην ανθρώπινη 

κοινωνία. Επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ορθοδοξίας για τις ευλογηµένες προσπάθειές της σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο της Ιορδανίας για τις προσπάθειές του, εννοώ τον 

συνάδελφό µας τον κύριο Haddad.  
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Η Ιορδανία είναι χώρα ασφάλειας, αγάπης, ειρήνης και συνύπαρξης, υπόδειγµα 

όπως το θέλησε ο Αλλάχ. Χάρηκα µε το περιεχόµενο όλων των οµιλιών 

ανεξαιρέτως, χάρηκα µε όλες τις απόψεις που ακούστηκαν, και θεωρώ ότι µάλλον 

συµβαδίζουν παρά συγκρούονται. Και αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, είναι 

µέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης, και αλληλοσυµπληρώνονται, 

εφιστούν την προσοχή και προειδοποιούν για να προσέχουν ι µεν και να 

αφυπνίζονται οι δε. Αυτός είναι ο κρίκος που θέλησε ο Αλλάχ που συνδέει τις 

θρησκείες µε τις επιστήµες, τα πιστεύω, τις ιδέες. Και ο Αλλάχ το θέλησε αυτό για 

να υπάρχει συνεργασία και αλληλοσυµπλήρωση, όχι συγκρούσεις και αντιθέσεις.  

Επιτρέψτε µου αγαπητοί να γυρίσουµε σε µία θεϊκή εικόνα. Ο Θεός έπλασε 

τον άνθρωπο ως τελευταίο δηµιούργηµα στο σύµπαν. Το τίµησε περισσότερο από 

όλα τα άλλα δηµιουργήµατά Του, και έβαλε όλα τα άλλα δηµιουργήµατά Του δώρα 

στα χέρια του για να είναι ευτυχισµένος, να φτάσει στο αποκορύφωµα της 

ευτυχίας, να είναι τέλειος στη συνεργασία υπέρ του καλού, της αγάπης, της 

ασφάλειας και της ειρήνης. Ξέρουµε πως ο Αλλάχ τοποθέτησε τον Αδάµ και την 

Εύα στον Παράδεισο, στο πρώτο σπίτι της ανθρωπότητας. Θέλησε για την πρώτη 

οικογένεια την πραγµατική ευτυχία, την απόλυτη ευτυχία. Και ξέρουµε τι θέλησε ο 

Αλλάχ κατόπιν, και πώς τους κατέβασε στη γη, για να κατοικηθεί αυτή η γη και να 

διακατέχεται από θεϊκές έννοιες βασισµένες στη συνεργασία και την αγάπη, την 

ασφάλεια και την ειρήνη. Συνόδευσε ο Θεός την κοινωνία από τη µία περίοδο στην 

άλλη µε τους Προφήτες και τους απεσταλµένους Του. Και τους διάλεξε έτσι ώστε 

να µεταφέρουν αυτές τις ανθρώπινες έννοιες, για να επαναφέρει τους ανθρώπους 

στον ίσιο δρόµο κάθε φορά που παρεκτρέπονται από τον ορθό δρόµο, και να 

γίνονται πάλι µία οικογένεια, όσο και αν πληθαίνουν τα πιστεύω τους. Και οι 

θρησκευτικές τελετές έχουν σκοπό να ευχαριστήσουν το Θεό οι άνθρωποι, 

συνεργαζόµενοι για το καλό.  

Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι αυτή που στην πορεία εναπόθεσε 

αρνητικά ιζήµατα και πρόσθεσε οµίχλη, την οποία δεν θέλησε ο Θεός για την 

ανθρωπότητα. Ο Αλλάχ θέλησε τις πολλές θρησκείες, ο Αλλάχ θέλησε τους 

πολλούς πολιτισµούς και τις πολλές γλώσσες. Αυτό δεν αντιβαίνει στο να είµαστε 

µία ανθρώπινη οικογένεια. ∆ιότι η ανθρώπινη αδελφοσύνη είναι ο αρχικός 

κύκλος, και ό,τι έρχεται κατόπιν είναι παρακλάδι αυτού του αρχικού κύκλου, και το 

παρακλάδι δεν µπορεί να βλάψει τον αρχικό κορµό. Πρέπει δηλαδή όταν 

διαφωνεί ο κόσµος να προσφεύγει στη διδασκαλία του αρχικού κύκλου, δηλαδή 

ότι αποτελούν µία αρχική οικογένεια και δεν υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ τους. 
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Και δεν πρέπει να βάζουν εµπόδια και προσχώµατα µε δικαιολογία τη 

διαφορετικότητα µεταξύ θρησκειών ή ότι βρίσκονται εδώ τα θετικά και εκεί τα 

αρνητικά. Ως ανθρωπότητα, όλοι έχουµε αρνητικά και θετικά σηµεία. Το θέµα 

είναι πώς µπορούµε να βαδίσουµε µε τα θετικά και να συνεργαστούµε για να 

περιορίσουµε τα αρνητικά. Αυτή είναι η φυσική ανθρώπινη οδός κάθε πιστού, 

Εβραίου, Χριστιανού ή Μουσουλµάνου.  

Έτσι, η έννοια της πίστης είναι αυτό ακριβώς που συγκεντρώνει τα τέκνα 

του Αβραάµ. Παρά τη διαφορετικότητα στο προσκύνηµα, στους τρόπους, ο 

σκοπός παραµένει ενιαίος: να προστρέχουµε στον Έναν και µοναδικό Θεό και να 

ενστερνιζόµαστε τη διδασκαλία Του. ∆ιότι Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι 

πιστεύουµε ότι εργαζόµαστε για την ικανοποίησή Του. Πρέπει όµως να βάλουµε 

µια ζυγαριά. ∆ιότι η ικανοποίηση του Αλλάχ και η ορθή πίστη δεν συµβαδίζει µε 

το κακό, ούτε µε τον πόλεµο, ούτε µε την αιµατοχυσία. ∆εν συµβαδίζει µε την 

ταπείνωση ή την αγνόηση του άλλου. ∆εν µπορεί οποιαδήποτε αρνητική έννοια 

να ικανοποιεί τον Θεό ή την πίστη.   

Ας πραγµατοποιήσουµε µαζί την αληθινή πίστη, είτε Μουσουλµάνοι, είτε 

Χριστιανοί, είτε Εβραίοι ή οτιδήποτε άλλο, µε όλα τα δόγµατά µας, Χριστιανοί ή 

Μουσουλµάνοι ή «βιβλία κατέχοντες» (µία έκφραση που χρησιµοποιεί το Κοράνι 

για πιστούς που έχουν βιβλία, π.χ. Ευαγγέλιο, Π. ∆ιαθήκη, δηλ. Χριστιανούς ή 

Εβραίους). 

Ας επιστρέψουµε σε µία οικογένεια ανθρώπων, µε όλες αυτές τις 

διαφορετικότητες, ας εστιάσουµε στα θετικά παραµερίζοντας τα αρνητικά, για να 

µην µας οδηγήσει ο Σατανάς κάτω από τον προσχηµατικό τίτλο της πίστης ως 

Μουσουλµάνους, του κηρύγµατος ως Χριστιανούς ή της τιµιότητας ως Εβραίους.  

Παρακαλώ τον Αλλάχ να στέψει τις προσπάθειές µας µε επιτυχία για να 

πραγµατοποιήσει το ουράνιο µήνυµά του. Ευχαριστώ.        
 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ειρήνη υµίν. Θα παρακαλούσα τώρα την Κυρία Salma 

Rabadhi να πάρει το λόγο, και επιτέλους να δούµε µια γυναίκα να µιλάει.  

 
SALMA RABADHI: Καλησπέρα σε όλους. Είµαι η Salma Rabadhi, µέλος του 

τωρινού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ τις χώρες της ∆ιακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Ορθοδοξίας που συµµετέχουν σε αυτό το Συνέδριο, το οποίο γέµισε 

το νου µας µε χρήσιµες πληροφορίες που ακούστηκαν εδώ από το πρωί ως και 

τώρα. Αυτό το Συνέδριο, µε αυτόν τον τίτλο και αυτήν την παγκόσµια συµµετοχή, 
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µε πλήθος διανοουµένων και ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα προβλήµατα 

του ανθρώπου, όπου και αν βρίσκεται. Είναι σηµαντικό να προέρχεται το 

ενδιαφέρον αυτό από Ορθοδόξους Βουλευτές από χώρες της Μέσης Ανατολής 

και της Ευρώπης, είναι υπέροχο.  

Για αυτό το λόγο καλωσορίζω για δεύτερη φορά αυτή τη Συνέλευση, και όσους 

ήρθαν από ξένες χώρες στην Ιορδανία, που είναι µικρή σε έκταση αλλά µεγάλη 

στην καρδιά, και έχει µία υπέροχη ηγεσία.  

Πρώτα απ’ όλα θεωρώ ότι το Συνέδριο αυτό είναι πολιτικό, αφού οι 

αντιπρόσωποι είναι κοινοβουλευτικοί. Αυτό υποδηλώνει το πολιτικό ενδιαφέρον 

για τον άνθρωπο σε όλα τα µέρη του κόσµου. Και το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται 

στο ότι ο Άραβας Ορθόδοξος έπεσε θύµα καταπίεσης από τους κατακτητές της 

περιοχής, τους Σιωνιστές κατακτητές. 

Υπήρχαν λοιπόν κίνητρα πολιτικά, και σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολιτικά, 

αλλά φόρεσαν θρησκευτικό µανδύα. Και αυτό ίσχυε για χρόνια, έτσι ώστε φάνηκε 

ότι υπάρχει Ορθόδοξος ή Χριστιανός και υπάρχει Μουσουλµάνος.  

Ζήσαµε όµως µία χρυσή εποχή. ∆εν γνωρίζαµε και ούτε ρωτούσαµε ποτέ 

αν είναι κάποιος Χριστιανός ή Μουσουλµάνος στα χωριά µας ή στις αστικές 

περιοχές της Ιορδανίας, και φαντάζοµαι και στις υπόλοιπες Αραβικές χώρες.  

Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι οι κατακτητές καθώς και η Παλαιστινιακή 

υπόθεση  έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση αυτών των προβληµάτων για 

τον Χριστιανό και το Μουσουλµάνο.  

Έτσι, άρχισε να νιώθει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της αδικίας και 

αποτελεί στόχο κάθε προσπάθειας απέλασης από την περιοχή, την περιοχή αυτή 

που είναι λίκνο όλων των θρησκειών και έπρεπε να είναι περιοχή συµφιλίωσης 

και όχι περιοχή αντιθέσεων, ούτε πολέµων.  

Αν λοιπόν µπορέσουµε να επιλύσουµε το Παλαιστινιακό ζήτηµα πολιτικά, 

µπορώ να πω ότι θα αποφύγουµε πολλά από τα προβλήµατα τα οποία 

συζητήθηκαν σε αυτό το Συνέδριο, κατά τη διάρκεια των πρωινών και των 

απογευµατινών συνεδριάσεων. 

Επίσης, το Συνέδριο αυτό έχει και µία κοινωνική αξία. Πώς προκύπτει η 

κοινωνική αυτή αξία; Εγώ προσωπικά εκτιµώ ότι από το πρωί µέχρι τώρα έχουν 

ειπωθεί πολλά γύρω από τη θρησκεία, τον Χριστιανισµό γενικώς και όχι την 

Ορθοδοξία ειδικώς, αλλά αφού πρόκειται για τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ορθοδοξίας, θα σας πω πού έγκειται η κοινωνική αξία. Επιτρέψτε µου να είµαι 

ειλικρινής ως προς την κοινωνική πτυχή σε αυτό το θέµα, µια που βρισκόµαστε σε 
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Αραβική χώρα. Εµείς ως Χριστιανοί έχουµε αρχές, όπως έχουν και οι 

Μουσουλµάνοι, και έχουµε και παραδόσεις. Αυτές οι αρχές και παραδόσεις είναι 

πιο ισχυρές από τους νόµους που ψηφίζουµε. Π.χ. στην πρωινή  συνεδρίαση 

αναφέρθηκαν κάποιοι σε Χριστιανούς που ασπάστηκαν το Ισλάµ, δηλ. Χριστιανούς 

που ανακοινώνουν ότι έγιναν Μουσουλµάνοι. Αν αυτό το κάνει ο Χριστιανός επειδή 

πίστεψε σε αυτή τη θρησκεία τότε ας είναι, αλλά αν αυτή η αλλαγή γίνει µε στόχο 

προσωπικά συµφέροντα ή εγκόσµια συµφέροντα που επηρεάζουν τις κοινωνικές 

αξίες, εµείς είµαστε κατά αυτής της δήλωσης αλλαγής θρησκείας.  

Και παρακαλώ να µας βοηθήσουν οι Μουσουλµάνοι αδελφοί µας να 

θεραπεύσουµε αυτό το κοινωνικό πρόβληµα. ∆ιότι έχουµε κοινωνία µε 

παραδόσεις, µε αρχές και συνήθειες. Λέω ειλικρινά ότι εάν ένα κορίτσι ασπάζεται 

το Ισλάµ λόγω µίας σχέσης ή ένας νέος ασπάζεται το Ισλάµ λόγω µίας σχέσης 

του, αυτό αντικατοπτρίζεται κοινωνικά, και έχει ως αποτέλεσµα να αποµονωθεί η 

οικογένειά του, να µην την επισκέπτονται και η ίδια να µην επισκέπτεται άλλες 

οικογένειες, και αυτό για γενιές ολόκληρες. Και αυτό το λέω ειλικρινά γίνεται γιατί 

είµαστε δεµένη κοινωνία, σεβόµαστε τις απόψεις των άλλων, σεβόµαστε τις 

θρησκείες των άλλων, σεβόµαστε τις θέσεις των άλλων. Αυτές είναι οι αρχές στις 

οποίες θέλουµε να επιστρέψουµε. Βοηθήστε µας να θεραπεύσουµε αυτό το 

πρόβληµα φανερά και αληθινά. 

Επισηµαίνω ότι όλα όσα ειπώθηκαν σήµερα το πρωί από τον ∆ρ. Yousni 

Ayes, όσα ειπώθηκαν από τον Σεΐχη και τον ιερέα, όλα ήταν πολύ ωραία λόγια, 

λόγια στην καρδιά του προβλήµατος. Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε στη Βουλή 

της Ιορδανίας.  

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Σας ευχαριστούµε κι εµείς θερµά κυρία συνάδελφε, 

βουλευτή της Ιορδανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Βουλή έχει 10 γυναίκες 

στις τάξεις της, βουλευτίνες, µια εκ των δέκα είναι η προηγουµένως οµιλούσα 

από του βήµατος της Ηµερίδας.  

Και κλείνουµε µε τον Σύµβουλό µας τον ∆όκτορα Κώστα Μυγδάλη, ο 

οποίος επί 18 χρόνια τώρα, από την πρώτη στιγµή υπηρετεί την 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας και µάλιστα αµισθί.  

 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ Κύριε Γενικέ. Κυρίες και Κύριοι 

Βουλευτές, Γερουσιαστές και λοιποί προσκεκληµένοι, Σεβαστοί Πατέρες, ήταν µια 

πολύ ενδιαφέρουσα ηµέρα αυτή η οποία περάσαµε σήµερα όλοι µαζί εδώ.  
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Προσπαθήσαµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα τα οποία έθετε το θέµα, ποια 

είναι τα προβλήµατα των Χριστιανών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Μιλήσαµε για διάφορα, σας θυµίζω, µιλήσαµε για τους Μουσουλµάνους, 

µιλήσαµε για τους Εβραίους. ∆εν µιλήσαµε για πολύ περισσότερα ίσως. ∆εν 

µιλήσαµε για την φτώχεια, που ίσως είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα, τους 

ασυγκράτητους εξοπλισµούς και τους τοπικούς πολέµους που λαµβάνουν χώρα 

δεξιά και αριστερά, τα µεγάλα οικολογικά προβλήµατα, τη σύγχρονη 

διακυβέρνηση στην οποία όλο και περισσότερο υποχωρεί η ιδέα της πολιτικής και 

οι πολιτικοί σαν πρόσωπα και όλο και περισσότερο εµφανίζονται οικονοµικά 

συµφέροντα, παγκοσµιοποιηµένα, απρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, µια σειρά 

από ζητήµατα τέθηκαν και µπορεί να τεθούν σε κάθε τέτοια συνάντηση, και 

µπορούµε να αποπειρώµεθα απαντήσεις πάνω σε αυτά.  

Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας επί 18 χρόνια περιφέρεται 

ανά τον κόσµο, προσπαθεί σε συναντήσεις παρόµοιες τις οποίες κάνει µε 

βουλευτές, όχι µόνο ορθόδοξους, αλλά βουλευτές γενικά που ενδιαφέρονται για 

τον τοµέα ‘θρησκεία’ και τις σχέσεις της µε την πολιτική - και είναι εξαιρετικά 

συγκινητική η παρουσία Μουσουλµάνων Κυρίων Βουλευτών σήµερα εδώ - 

προσπαθεί λοιπόν να απαντήσει σε σύγχρονα ερωτήµατα τα οποία υπάρχουν.  

∆εν έχουµε, µην φανταστείτε ότι έχουµε τις φοβερές υποδοµές. Η 

∆ιακοινοβουλευτική φιλοξενείται στη Βουλή των Ελλήνων, έχει δύο Συµβούλους –

εµένα και τον Κύριο Alexeev, ο οποίος µίλησε, είµαστε άµισθοι- κι έχει ένα 

προσωπικό, δύο κοπέλες, τις κυρίες που γνωρίσατε, και κάποιους ακόµα τους 

οποίους τους δίνει η Βουλή των Ελλήνων περιστασιακά. Έχουµε ένα site, 

κάνουµε διάφορες εκδόσεις, και σας καλούµε να έρθετε πιο κοντά σε αυτή την 

προσπάθεια.  

Σας καλούµε όπου υπάρχουν φίλοι σας Βουλευτές Ορθόδοξοι ανά τον 

κόσµο να µας κάνετε την χάρη να µας στείλετε τα ονόµατά τους ή να 

επικοινωνήσετε µαζί τους ή να επικοινωνήσουµε εµείς µαζί τους ώστε να 

µπορούµε να βρισκόµαστε σε µια επαφή. Τα χίλια δύο κακά τα οποία λέµε ότι 

µας δίνει η παγκοσµιοποίηση, εν τέλει µας δίνει και κάποια καλά: µας δίνει τη 

δυνατότητα µέσα από τις επικοινωνίες τις γρήγορες τις οποίες έχουµε να είµαστε 

σε επαφή καθηµερινά µε ολόκληρο τον κόσµο. Μπορούµε να το πετύχουµε αυτό, 

και µπορούµε να αλληλοενηµερωνόσαστε για τα τρέχοντα ζητήµατα σε όλη την 

ανθρωπότητα, και να συνδιαµορφώνουµε απόψεις, γιατί αυτό είναι το ζητούµενο.  
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Ποιο είναι δηλαδή το ζητούµενο αυτής της προσπάθειας; Πέρα από 

πατρίδα, πέρα από κόµµατα πολιτικά στα οποία όλοι σας ανήκετε, µε αυτή την 

κοινή µας βάση, δηλαδή την Ορθοδοξία, µπορούµε να αρθρώσουµε έναν λόγο 

πολιτικό, ο οποίος λόγος θα αφορά στον σύγχρονο άνθρωπο; Η 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας εκτιµά ότι µπορεί να το κάνει. Και 

δεν απευθύνεται µόνο προς τους Ορθοδόξους βουλευτές, απευθύνεται - αυτό το 

οποίον λέει ο Οικουµενικός Πατριάρχης ο Κύριος Βαρθολοµαίος όταν στέλνει, 

όταν εξαπολύει µια εγκύκλιο ή ένα µήνυµα, λέει «προς τον τάδε, τον τάδε, τον 

τάδε, και σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως» - απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο 

καλής θελήσεως η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, και καλεί τους 

πολιτικούς να σκεφτούν ότι ήρθε η ώρα επιτέλους - γιατί το διακύβευµα είναι 

πολύ µεγάλο - ήρθε η ώρα να συνεννοηθούν µεταξύ τους οι άνθρωποι καλής 

θελήσεως ώστε να συµβάλουν µε τον δικό τους προσωπικό τρόπο, ναι 

προσωπικό τρόπο, υπερβαίνοντας κοµµατικές και άλλες ταυτότητες, µε τον δικό 

τους, ναι, προσωπικό τρόπο να συµβάλουν ώστε να αµβλυνθούν προβλήµατα τα 

οποία απασχολούν την ανθρωπότητα.  

∆ράττοµαι µάλιστα της ευκαιρίας να παρακαλέσω τους κυρίους βουλευτές 

οι οποίοι είναι Μουσουλµάνοι και οι οποίοι παρευρίσκονται εδώ να εξαντλήσουν 

κάθε προσπάθεια ώστε η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας να 

συνεχίσει µια συνεργασία που ξεκίνησε µε τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση των 

Μουσουλµάνων, ένα κείµενο συνεργασίας το οποίο µονογράφτηκε και που -

δυστυχώς για λόγους που δεν είναι του παρόντος- σταµάτησε. Επηρεάστε τους 

συναδέλφους σας Βουλευτές που συµµετέχουν σε αυτή τη Συνέλευση να 

ξανανοίξει αυτός ο διάλογος. Είναι απαραίτητο να γίνει, πρέπει να συνοµιλήσουν 

οι κοινοβουλευτικοί σε όλα τα επίπεδα µεταξύ τους. 

Όπως η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας είναι ανοιχτή, ήδη 

υπέγραψε πριν λίγο καιρό µια συµφωνία συνεργασίας µε το Παναφρικανικό 

Κοινοβούλιο για τα προβλήµατα της Αφρικής, τα οποία είναι πολλά και µεγάλα, 

πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια µε τη συµµετοχή όλο και 

περισσότερων.  

Εµείς, τελειώνοντας, θέλουµε να σας υποσχεθούµε ότι θα 

προσπαθήσουµε όσο γίνεται πιο σύντοµα να εκδώσουµε τα πρακτικά αυτής της 

Ηµερίδας, θα προσπαθήσουµε µε κάποιον τρόπο αυτά τα πρακτικά να γίνουν 

κτήµα σας ή να σας τα αποστείλουµε ή και εν πάση περιπτώσει να έρθουµε ξανά 

στη Μέση Ανατολή όταν θα αποφασίσουν πια οι κύριοι βουλευτές να έρθουµε σε 
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κάποια άλλη χώρα στη Μέση Ανατολή, ώστε να τα παρουσιάσουµε και να 

αποτελέσει αυτό µια δεύτερη αφορµή µιας συνέχισης αυτού του διαλόγου.  

Και συντελέστε όσο γίνεται περισσότερο µε τις προσωπικές σας απόψεις 

στη διάδοση αυτής της προσπάθειας και στο µεγάλωµά της. Όσο περισσότερο το 

κοινοβουλευτικό πνεύµα, που είναι ένα ελεύθερο πνεύµα - οι κοινοβουλευτικοί 

δεν εκφράζουν κράτη, εκφράζουν κοινοβούλια, έχουν την ελευθερία, έχουν αυτή 

την άνεση που τους παρέχει ο θεσµός του κοινοβουλίου - όσο περισσότερο και 

όσο περισσότεροι συνεργάζονται στενά, τόσο καλύτερο θα είναι το µέλλον και για 

τους Ορθόδοξους και για τους Χριστιανούς και για όλον τον κόσµο. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστούµε τον Κώστα για τα λόγια του. Όπως 

αντιληφθήκατε όλοι, είναι λόγια de profundis, εκ βαθέων. ∆ιότι υπηρετεί αυτόν τον 

θεσµό όλα αυτά τα χρόνια και µάλιστα, όπως είπαµε, χωρίς καµία υστεροβουλία, 

χωρίς να παίρνει ούτε ένα ευρώ, το κάνει γιατί το πιστεύει.  

 Κλείνοντας πλέον αυτή τη συνάντηση, θα πω δύο – τρεις κουβέντες. 

Ακούσατε ήδη από τον Κύριο Μυγδάλη ότι η προσπάθεια αυτή, η συγκρότηση 

δηλαδή της οργάνωσής µας πριν από 18 χρόνια ξεκίνησε από λίγους 

φωτισµένους ανθρώπους κοινοβουλευτικούς, αλλά και ανθρώπους της 

χριστιανικής διανόησης, του πνεύµατος, και ευαίσθητους ανθρώπους γύρω από 

τα ζητήµατα της συνύπαρξης, της συνεργασίας, της ειρηνικής διαβίωσης των 

λαών. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων όταν στην Ορµύλια της Χαλκιδικής στην 

Ελλάδα έγινε αυτή η συνάντηση -παρίσταται και είναι εδώ µαζί µας ο 

Θεοφιλέστατος Αρχιεπίσκοπος της Αρµενικής Εκκλησίας που µετέφερε σήµερα 

το µήνυµα του Καθολικού Πατριάρχη της Κιλικίας του Κυρίου Αράµ - αυτοί οι 

άνθρωποι δεν µπορούσαν να σκεφτούν βέβαια ότι θα είχαµε µια τέτοια εξέλιξη.  

Όπως σας είπα, έχουµε 24 κοινοβούλια που µε εθνικές αντιπροσωπείες, 

δηλαδή µε αποφάσεις των Προέδρων των Κοινοβουλίων, συµµετέχουν ως µέλη 

αυτής της οργάνωσης. Και έχουµε µεµονωµένες οµάδες βουλευτών από την 

Αµερική, από την Ωκεανία, από την Αφρική και από αλλού. Πάντως τα 

κοινοβούλια και οι µεµονωµένες οµάδες καλύπτουν όλη τη γη, όλες τις ηπείρους. 

Και συγκεντρωνόµαστε «επί το αυτό», για να χρησιµοποιήσω µια εκκλησιαστική 

ορολογία, για να κουβεντιάσουµε τα µεγάλα προβλήµατα τα οποία έθεσαν οι 

αλλαγές, οι οποίες πριν από δεκαοκτώ – είκοσι χρόνια άρχισαν να συντελούνται 
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στην Ευρώπη, οι ραγδαίες αλλαγές και ανακατατάξεις που συντελούνται σήµερα 

στον κόσµο.  

Έναν κόσµο που βιώνει µια οικονοµική κρίση, κρίση που δεν είναι µόνο 

ευρωπαϊκή, είναι παγκόσµια, αλλά κρίση που κατέληξε να είναι οικονοµική γιατί 

υπήρξε κρίση πρώτα σε άλλα πράγµατα. Προηγήθηκε η κρίση αρχών και αξιών, 

προηγήθηκε η κρίση στους θεσµούς, και η κρίση έγινε πολυπολιτισµική, κατέληξε 

να γίνει, µετετράπη σε πολιτική, και πάει να γίνει και κρίση δηµοκρατίας πλέον, 

δηλαδή ακύρωσης βασικών δικαιωµάτων, πολιτικών και ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων του ανθρώπου.  

Εµείς, λοιπόν, λειτουργούµε κόντρα στο ρεύµα. Είπε ο Κώστας ότι στόχος 

µας αυτή την περίοδο είναι οι διακοινοβουλευτικές συνεργασίες. Πριν από 

µερικούς µήνες υπογράψαµε, όπως ειπώθηκε, το σύµφωνο συνεργασίας µε το 

Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί 48, αν θυµάµαι καλά, εθνικά 

κοινοβούλια, όπου στις χώρες αυτές ζουν Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι, Ορθόδοξοι, 

Κόπτες, άλλες θρησκείες ειδωλολατρικές και ούτω καθεξής.  

Προχθές, την προηγούµενη εβδοµάδα, βρεθήκαµε στη Μόσχα και 

υπογράψαµε δύο σύµφωνα συνεργασίας: µε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 

Ρωσίας - Λευκορωσίας και τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση των χωρών της 

Ευρασιατικής Οικονοµικής Συνεργασίας. Ειπώθηκε ήδη, και τον θεωρούµε ως 

τον βασικό µας στόχο από εδώ και πέρα, να ολοκληρώσουµε την προσπάθεια 

που κάνουµε µε την αντίστοιχη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση των Ισλαµικών 

χωρών. Έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο εδώ και πέντε χρόνια κρίσιµο. Υπήρξε η 

µονογραφή µεταξύ των εκπροσώπων των δύο οργανώσεων του Συµφώνου 

Συνεργασίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας µε την 

αντίστοιχη οργάνωση των Ισλαµικών Κοινοβουλίων. Σας ζητούµε την παρέµβαση 

ώστε αυτή η προσπάθεια να ολοκληρωθεί διότι, νοµίζω, υπηρετεί αυτό που είναι 

βασικός στόχος µέσω του Καταστατικού της Ιδρυτικής ∆ιακήρυξης και τη µιας και 

της άλλης οργάνωσης, προφανώς υπηρετεί τους λαούς όλου του κόσµου.  

Και θέλω να κλείσω µε το εξής. Ο Βουλευτής από την Κύπρο ανέλυσε το 

ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά µε 

την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας και της θρησκείας. 

Αυτό το κείµενο το οποίο το έχετε πάρει όλοι στα Ελληνικά, στα Αγγλικά, στα 

Ρωσικά, στα Γαλλικά και δεν ξέρω σε ποιες άλλες γλώσσες, και στα Αραβικά 

προφανώς, αυτό το κείµενο είναι ένα κείµενο το οποίο νοµίζω περιλαµβάνει την 

ουσία όλων των παρεµβάσεων, εισηγήσεων και τοποθετήσεων που  έγιναν 
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σήµερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και πιστεύω ότι καταλήγοντας, 

ολοκληρώνοντας τις εργασίες αυτής της ηµερίδας, νοµίζω ότι όλοι µας -είµαι 

βέβαιος γι’ αυτό- διατρανώνουµε την πεποίθησή µας ότι η ανάλυση η οποία 

προκύπτει µέσα σε αυτό το κείµενο και οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται για 

την υπέρβαση όλων αυτών των προβληµάτων είναι αυτά που µας εκφράζουν, και 

νοµίζω ότι πρέπει η ουσία αυτού του κειµένου να γίνει βιωµατική πράξη από τον 

καθένα χωριστά, αλλά και από τις κυβερνήσεις µας, από τις εκκλησιαστικές 

δοµές, από όλους τους φορείς, από όλους τους ανθρώπους, τους πνευµατικούς 

ανθρώπους, τους ανθρώπους της διανόησης, τους κοινωνικά ενεργούς πολίτες οι 

οποίοι ζητούν την συνύπαρξη, τη συνεργασία, την καταλλαγή, την ενότητα και την 

ειρηνική συµβίωση όλων των λαών.  

Αφού σας ευχαριστήσω για µια ακόµη φορά για την καλοσύνη σας να είστε 

σήµερα εδώ µια ολόκληρη ηµέρα - συνήθως οι άνθρωποι στον καιρό που ζούµε 

έχουν άλλες προτεραιότητες από το να κάθονται τόσες ώρες σε µια καρέκλα και να 

βοµβαρδίζονται από οµιλίες γύρω από θέµατα δύσκολα που απαιτούν και 

προσωπικές αποφάσεις και προσωπικές δεσµεύσεις. Εσείς όµως το πράξατε, που 

σηµαίνει ότι το θέµα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, οι εισηγήσεις και οι παρεµβάσεις 

ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, και όλοι κερδίσαµε από αυτή την ηµέρα.  

Σας προσκαλούµε απόψε στο δείπνο, όπως σας είπα και προηγουµένως, 

στο εστιατόριο Fakhr El Din στις εννέα η ώρατο βράδυ, θα δώσουµε ένα δείπνο, 

η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας. Να ευχαριστήσω για την 

παρουσία του εδώ του Εξοχότατου Πρέσβη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µας 

τιµά µε την παρουσία του, σας ευχαριστούµε Κύριε Πρέσβη,  

Και βεβαίως να ευχηθώ σε όλους σας προσωπικά αλλά και στις 

οικογένειές σας ό,τι το καλύτερο. Στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής να µην 

φοβηθούν, δεν µπορεί, δεν πρέπει να φύγουν από τις πατρίδες τους, ζουν 

χιλιάδες χρόνια εδώ, κανένας δεν µπορεί να τους διώξει από τον τόπο. Ο τόπος 

για τον καθένα είναι το σηµαντικότερο πράγµα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ένας 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο Θαλής ο Μιλήσιος, όταν τον ρώτησαν οι µαθητές 

του, του απηύθυναν την εξής ερώτηση «διδάσκαλε» του είπαν «τι είναι το 

σπουδαιότερο πράγµα στη ζωή ενός ανθρώπου;» αυτός τους απάντησε µόνο µε 

µια λέξη. Και η λέξη αυτή ήταν «τόπος». Αν φύγεις από τον τόπο, σπας το 

γενετικό κώδικα ο οποίος συγκροτεί την έννοια της προσωπικότητας, την έννοια 

του ανθρώπου, δεν πρέπει να γίνει.  
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Όλοι εδώ µίλησαν ότι θα συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και ήταν 

εδώ όχι µόνον εκπρόσωποι των Χριστιανικών κοινοτήτων, των Ορθοδόξων ή µη 

Ορθοδόξων, αλλά και φίλοι από τη Μουσουλµανική πλειονότητα, παµπλειοψηφία, 

το 97% της Ιορδανικής κοινωνίας, οι οποίοι, µε πολύ καθαρό λόγο που µε 

εντυπωσίασε, µίλησαν γι’ αυτό το οποίο έχουν ως όραµα και αυτό το οποίο 

εφαρµόζουν ως πράξη για την Ιορδανία, που µακάρι να γίνει παράδειγµα προς 

µίµηση για όλη την περιοχή και για όλους µας σε σχέση µε τις αντιλήψεις που έχει 

ο καθένας.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, εύχοµαι ό,τι το καλύτερο 

σε όλους σας.  

 

……(Γυναίκα στα Αραβικά): Ανέφερε ο κύριος Aqel Biltaji κάτι πολύ ευχάριστο. 

Όταν πήγε στο βασιλιά Χουσεΐν –ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του- του οποίου 

εορτάζουµε την επέτειο της γέννησης στις 14 Νοεµβρίου, του ζήτησε να πάει σε 

όλον τον κόσµο και να µιλήσει για έναν ιερό τόπο που αφορά το Χριστό. Ο 

Χριστός γεννήθηκε ήρεµα σε µία περιοχή που λέγεται Βηθλεέµ. Όταν άρχισε τη 

διδασκαλία Του και τα κηρύγµατά Του, ξεκίνησε από εδώ, από την Ιορδανία, από 

την περιοχή της Βάπτισης. 

Ο βασιλιάς Χουσεΐν –ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του- είναι αυτός που 

αποφάσισε τη διδασκαλία της Χριστιανικής θρησκείας το 1996 (θέλω να 

αναφερθώ στον κύριο Yousni Ayes) και ζήτησε να διδάσκεται η Χριστιανική 

θρησκεία στα δηµόσια σχολεία, διότι δεν είναι λογικό στη χώρα όπου 

εµφανίστηκε ο Θεός και άρχισε ο Χριστός τη διδασκαλία Του να µην διδάσκεται η 

Χριστιανική θρησκεία. Ο βασιλιάς Χουσεΐν το αποφάσισε και το ζήτησε, αλλά 

πέρασαν 15 χρόνια από το 1996 και µέχρι σήµερα ακόµα δεν εφαρµόζεται αυτή η 

απόφαση. Τώρα η απόφαση και ο ρόλος επαφίεται στους Χριστιανούς Βουλευτές 

µας και στους ιερωµένους µας. Σας ευχαριστώ.     
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
κ. KOKALY, Fuad, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο. 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
 

- ∆ρ. Audeh Quawas, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσµίου 
Συµβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) 
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Ιορδανίας 
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- καθ. κ.  Wael Arabiyat, Πανεπιστήµιο της Ιορδανίας 
- καθ. κ. Walid Mahmud Khalis, Πανεπιστήµιο της Ιορδανίας 
- κ. Ηρακλής Αστεριάδης, Πρέσβυς της Ελλάδας στην Ιορδανία 
- κ. Alexander Kalugin, Επίτιµος και πληρεξούσιος Πρέσβυς της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας στην Ιορδανία 
- κ. Serhiy Pasko, Επίτιµος και πληρεξούσιος Πρέσβυς της Ουκρανίας στην 
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- κ. George Hazou 
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