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∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 

 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
«Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 

ΕΥΒΟΙΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2009  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πέµπτη, 28 Μαΐου 2009  

10:00   Εγγραφή Συνέδρων. 

11:00 � 13:00 Έναρξη των εργασιών του ∆ιεθνούς Συνεδρίου. 

   Εναρκτήρια Συνεδρίαση 

! Κήρυξη Έναρξης των εργασιών του ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου. 

! Ανάγνωση χαιρετιστήριου µηνύµατος του 

Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της 

∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 

(∆.Σ.Ο.) κ. Sergei Popov. 

! Χαιρετισµός από τον Αναπληρωτή Γενικό 

Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο. κ. Θεοχάρη Τσιόκα. 

! Ανάγνωση χαιρετιστήριων µηνυµάτων. 

1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Η Παγκόσµια Oικονοµική Kρίση και η 

κατάσταση των οικονοµιών των χωρών της Ορθόδοξης 

Παράδοσης. 

! Παρέµβαση από τον κ. Λευτέρη Χριστοφόρου, 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Μέλος της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. 

! Εισήγηση από την κα Galina Polyanskaya, Μέλος 
της Εθνοσυνέλευσης της ∆ηµοκρατίας της 
Λευκορωσίας. 
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! Εισήγηση από τον κ. Ivan Savidi, Μέλος της 

Κρατικής ∆ούµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας. 

13:00 � 13:30 ∆ιάλειµµα  για καφέ. 

13:30 � 14:30 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Η Ορθόδοξη Ηθική και η Οικονοµία 

της Αγοράς � Το θέµα της Συµβατότητας. 

• Εισήγηση από τον κ. Μάριο Μπέγζο, Καθηγητή 

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

µε θέµα: «Η ασκητική ηθική και η πολιτική 

οικονοµία». 

• Εισήγηση από τον ∆ρ. Κώστα Μυγδάλη, 

∆ιδάκτορα Θεολογίας, Σύµβουλο της ∆.Σ.Ο., µε 

θέµα: «Η oικονοµική κρίση ως τοξικό απόβλητο 

νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων. Η ανάγκη 

θέσπισης κανόνων ηθικής». 

• Εισήγηση από τον κ. Andrey Poklonskiy, Πρόεδρο 

της Λέσχης Ορθόδοξων Μαικηνών της Ρωσίας, µε 

θέµα: «Πρόγραµµα δράσεων κατά της κρίσης για 

την στήριξη των προσπαθειών των επιχειρήσεων, 

που προάγουν την Ορθοδοξία». 

• Εισήγηση από την Svetlana Nikonova, Πρόεδρο του 

ιδρύµατος Αγ. Ιννοκεντίου Σιµπιριακώφ, µε θέµα: 

«Από την φιλανθρωπία στην αγιότητα». 

14:30 � 16:00 Παράθεση γεύµατος από τον Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης και τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο. προς 

τιµήν των συνέδρων στο εστιατόριο «ΜΠΑΛΑΛΑΣ». 

17:00 � 19:30 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Ιδέες, σχέδια και µορφές της 

συνεργασίας στις Ορθόδοξες Χώρες υπό τις συνθήκες 

της Οικονοµικής Κρίσης. 

 Ολοκλήρωση των εργασιών του ∆ιεθνούς Συνεδρίου. 

------------------------- 
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K. ZATULIN: Καλή σας ηµέρα, αξιότιµοι συµµετέχοντες. Πρώτα απ� όλα, θα 

ήθελα εξ ονόµατός σας να ευχαριστήσω και τους Άγιους Πατέρες και αυτή την 

υπέροχη «Χορωδία Horatore», από την πόλη Sapor της Ρουµανίας, που 

βρίσκεται εδώ σε προσκυνηµατική επίσκεψη. Ας τους χειροκροτήσουµε. 

 Προσκαλούµε, αν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα, τους φίλους µας από 

την Ρουµανία. Θα έχουµε δεξίωση στις 14.30, θα χαρούµε πολύ να σάς δούµε.  

 Αρχίζουµε την συνδιάσκεψή µας, την οποία την ονοµάσαµε «Η 

ορθόδοξη κοινωνία υπό την δοκιµασία της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης». 

Και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον αξιότιµο κ. Σίµο Κεδίκογλου, ο οποίος 

είναι Βουλευτής του Ελληνικού  Κοινοβουλίου, έναν από τους ηγέτες της 

∆.Σ.Ο., Πρόεδρο της Επιτροπής της ∆.Σ.Ο. για την αλληλεπίδραση µε τα 

ΜΜΕ. Είναι Βουλευτής Ευβοίας στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας. 

Σ. ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Φίλες και φίλοι, µε ιδιαίτερη χαρά σάς καλωσορίζουµε 

στην Αιδηψό, στην βόρεια Εύβοια, στην ιδιαίτερη πατρίδα µου. Είναι µεγάλη η 

τιµή για µάς να φιλοξενούµε, δεν έχουµε και συχνά την ευκαιρία, και ένας 

οργανισµός όπως η ∆.Σ.Ο. είναι η πρώτη φορά που κάνει µία εκδήλωσή της σε 

µία περιοχή µε σχετικά λίγο πληθυσµό. Όµως, µάς βοήθησε και ο Άγιος 

Ιωάννης ο Ρώσος για να έχουµε αυτή τη χαρά. Η περιοχή µας έχει µοναστήρια 

µεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας και η παρουσία σας εδώ είναι 

άλλος ένας τρόπος για την προβολή τους. 

 ∆εν θα µακρηγορήσω, απλώς θα επισηµάνω το πόσο γρήγορα τρέχουν 

οι εξελίξεις. Πριν από ούτε καν έναν χρόνο, τον περασµένο Ιούνιο στην Ρόδο, 

συζητάγαµε για την κρίση του αξιακού συστήµατος και τις προκλήσεις που 

θέτει στην Ορθοδοξία. ∆εν πρόλαβε να κυλήσει ένας χρόνος και η κρίση του 

αξιακού συστήµατος έγινε κρίση του οικονοµικού συστήµατος. Αυτά τα 

γεγονότα είναι αλληλένδετα και το συντοµότερο πρέπει να βρεθούν 

απαντήσεις. Απαντήσεις, γιατί υπάρχει ένας παραλογισµός, ξέρετε. Ποτέ στην 

ιστορία ο κόσµος δεν παρήγαγε τόσα τρόφιµα και, όµως, ποτέ στην ιστορία δεν 

πεινούσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Και δεν µπορούµε να λέµε ότι πεινάνε στην 
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Αφρική, τι µάς νοιάζει στην Ευρώπη, γιατί πλέον έχουµε δει ότι είµαστε µία 

αλυσίδα. Οι µάζες των πεινασµένων, των εξαθλιωµένων στον Τρίτο Κόσµο, 

φθάνουν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην πόρτα µας. Και το πρόβληµα 

γίνεται παγκόσµιο. Και είναι, πρώτα και πάνω απ� όλα, πρόβληµα αξιών.  Η 

Ορθοδοξία µε τον αξιακό κώδικά της µπορεί και πρέπει να προτείνει λύσεις για 

τον άνθρωπο, για την κοινωνία.  

 Σάς καλωσορίζω και πάλι και είµαι σίγουρος ότι οι εργασίες του 

Συνεδρίου µας θα είναι πολύ πετυχηµένες.  

 Σάς ευχαριστώ. 

K. ZATULIN: Θα παρακαλέσω τον Αναπληρωτή Γ.Γ. της ∆.Σ.Ο. τον κ. 

Τσιόκα, να επιδώσει το δώρο αυτό στον επικεφαλής της Χορωδίας, η οποία 

τραγούδησε ενώπιον µας πριν από λίγο. Σάς παρακαλώ.  

Στο σηµείο αυτό γίνεται η απονοµή του αναµνηστικού δώρου 

K. ZATULIN: Αξιότιµοι συµµετέχοντες, θα ήθελα  κι εγώ επίσης να πω λίγα 

λόγια, αν µου επιτρέψετε, από το Προεδρείο εδώ που βρίσκοµαι. Αυτή την 

συνδιάσκεψη την σκεφτήκαµε και την υλοποιούµε µε την συµφωνία της 

∆.Σ.Ο., υπό την αιγίδα της. Την πρότεινε η Επιτροπή της ∆.Σ.Ο. για τις 

διεθνείς υποθέσεις, της οποίας έχω τη τιµή να είµαι επικεφαλής. Αποφασίσαµε 

ότι αυτή τη στιγµή δεν θα γίνουµε κατανοητοί στις χώρες µας, αν δεν κάνουµε 

µία προσπάθεια να συζητήσουµε τα κοινά και ειδικά για τις χώρες µας, χώρες 

της Ορθόδοξης Παράδοσης, προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε την 

οικονοµική κρίση που έχει ξεσπάσει. 

 Ούτε οι Ορθόδοξες, ούτε οι µη Ορθόδοξες χώρες φταίνε που η κρίση 

αυτή άρχισε την πορεία της στον πλανήτη. Ως έναν βαθµό, µπορούµε να 

πούµε, αποδειχθήκαµε θύµατα. Θύµατα της αλληλεξάρτησης, η οποία 

υπαγορεύεται από τον παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα της οικονοµίας στον 

σηµερινό κόσµο. Εγώ όµως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, όχι σ� 

αυτό, αλλά στο γεγονός ότι, όπως τονίζει ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και 



 9

Πασών των Ρωσιών Κύριλλος, ότι η κρίση σηµαίνει την εκτίµηση όλων των 

οικονοµιών, της παγκόσµιας και των εθνικών οικονοµιών.  

  Εποµένως, η κρίση αποτελεί την αιτία να επανεξετάσουµε τους ίδιους 

µας τους εαυτούς. Εγώ µιλώ κατά κύριο λόγο για τα έθνη και τα κράτη, που 

έχουν αναπτυχθεί στις ορθόδοξες παραδόσεις, για τις χώρες, οι λαοί των 

οποίων ακολουθούν την Ορθοδοξία. Για µάς είναι µεγάλη χαρά που σ� αυτήν 

την συνδιάσκεψη µπόρεσαν να συµµετάσχουν εκπρόσωποι της Ελλάδος, της 

Κύπρου, της Λευκορωσίας, Συρίας, της Ρωσικής Οµοσπονδίας, της 

Ουκρανίας. Μάλλον η εκπροσώπηση θα ήταν ακόµη ευρύτερη, αν δεν υπήρχε 

αυτή η κρίση, την οποία σκοπεύουµε να συζητήσουµε σήµερα. Και δυστυχώς, 

µία σειρά ανθρώπων που ήθελαν να συµµετάσχουν, δεν µπόρεσαν να έρθουν 

λόγω των δικών τους προβληµάτων. Σήµερα δεν είναι ήρεµα και στην Μέση 

Ανατολή και στις ζώνες των συγκρούσεων στην περιοχή της Ευρώπης και της 

Ασίας. Οι φίλοι µας από την Σερβία δεν µπόρεσαν να έρθουν, λόγω του ότι 

περιοδικά οξύνεται η κατάσταση στην σερβική κοινωνία. Το τραύµα από την 

διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας δεν επουλώθηκε ακόµη. 

 Αξιότιµοι, ο Επίσκοπος Ευλόγιος, ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής 

Εκκλησίας και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου της Μόσχας, που ήθελε να 

έρθει, δεν µπόρεσε να το κάνει, διότι δυστυχώς, συνεχίζονται σήµερα οι 

καταλήψεις των oρθοδόξων ναών στην Ουκρανία, και γι� αυτό αναγκάστηκε 

να παραµείνει στην περιφέρειά του, διότι µόλις πρόσφατα καταλήφθηκε ένας 

ακόµα ναός, µε την ανοχή των τοπικών αρχών από τους Ουνίτες. ∆υστυχώς, η 

κοινωνία δεν µπόρεσε ακόµη να µάθει τις αρχές, να είναι πιο προσεκτικές µε 

τα θρησκευτικά αισθήµατα και µε την Εκκλησία, γενικώς µε την θρησκεία. 

 Σήµερα σκοπεύουµε να συζητήσουµε σοβαρά θέµατα. Θα θέλαµε να 

συζητήσουµε για τις χώρες της Ορθόδοξης Παράδοσης στον κόσµο, για το 

βάρος τους, την επίδρασή τους, το δυναµικό τους, για το τι µεγάλο κακό 

προκάλεσε στις χώρες µας αυτή η κρίση, πώς µπορούν να αλληλεπιδράσουνε 

στην εποχή της κρίσης. Είναι άραγε ικανοποιητικές οι σηµερινές σχέσεις, 
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ανάµεσα στις χώρες της Ορθόδοξης Παράδοσης; Στην πραγµατικότητα, οι 

χώρες είναι διαφορετικές, βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους, και 

συµµετέχουν σε διάφορες περιφερειακές και πολιτικές ενώσεις. Και παρ� όλα 

αυτά, µας ενώνει η πίστη και θα µπορούσαµε να συζητήσουµε για µια 

ενοποιητική διαδικασία µεταξύ µας, τι προβλήµατα είναι αυτά που εµποδίζουν 

την εποικοδοµητική αλληλεπίδρασή µας; Ποιες είναι οι εκκλησιαστικές, 

κοινωνικές και κρατικές σχέσεις στις χώρες της Ορθόδοξης Παράδοσης; 

Βοηθούν να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες οι οποίες επέπεσαν στον πληθυσµό, 

στο ποίµνιο των χωρών µας; 

 Αυτά και άλλα ζητήµατα θα βρεθούν σήµερα στο κέντρο της προσοχής 

µας. Όπως ξέρετε, σκοπεύαµε να κάνουµε τρία πάνελ, στα οποία θα 

µπορέσουµε να συζητήσουµε πιο αναλυτικά αυτά που σάς είπα µόλις τώρα. Θα 

ήθελα, εξ ονόµατος των συναδέλφων µου στην Επιτροπή των ∆ιεθνών 

Σχέσεων της Συνέλευσής µας, να σάς χαιρετίσω, να ευχαριστήσω όλους όσοι 

βοήθησαν στην υλοποίηση της σηµερινής διάσκεψης και κατά κύριο λόγο την 

Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο., την εταιρεία POMMEL HOLDING, επικεφαλής της 

οποίας είναι ο κ. Sergei Golovin, ένας ορθόδοξος επιχειρηµατίας ο οποίος 

εργάζεται προς όφελος των Ελληνορωσικών σχέσεων, το Ινστιτούτο των 

χωρών της Κοινοπολιτείας, που συµµετέχει επίσης ως ένας από τους 

οργανωτές της Συνδιάσκεψης.  

 Και τελειώνοντας, ούτως ώστε να µην πάρω ξανά τον λόγο, θα ήθελα να 

διαβάσω τον χαιρετισµό του Προέδρου της ∆.Σ.Ο., του συναδέλφου µας του 

Βουλευτή της Ρωσικής ∆ούµας, του Sergei Popov.  

 «Αξιότιµοι συµµετέχοντες στην ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη ��Η ∆ιεθνής 

Κοινότητα υπό την επίδραση της ∆ιεθνούς Κρίσης��, εξ ονόµατος της ∆.Σ.Ο. σάς 

χαιρετίζω µε την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών του Forum, που είναι 

αφιερωµένο σε ένα επίκαιρο πρόβληµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και 

την κατάσταση των οικονοµιών στις χώρες της Ορθόδοξης Παράδοσης. 
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 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η Συνδιάσκεψη γίνεται στην άγια γη 

της Αρχαίας Ελλάδας, την ηµέρα του εορτασµού της Αναλήψεως του Κυρίου, 

όταν οι αδελφοί λαοί µας ιδιαίτερα νιώθουν την ουράνια ευλογία και την 

πατρική φροντίδα του Σωτήρα µας.  Αξίζει σεβασµού η υψηλή αποστολή  της 

συζήτησης της στρατηγικής ενάντια στην κρίση, στην βάση των ορθοδόξων 

αξιών για την εδραίωση της πνευµατικής µας ενότητας, για την διαφύλαξη της 

κοινής ιστορικής παράδοσης, κληρονοµιάς, για την επεξεργασία νέων θέσεων 

και προσεγγίσεων κοινού πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τον πληροφοριακό 

χώρο. 

 Εύχοµαι στους συµµετέχοντες στην Συνδιάσκεψη καρποφόρα και επιτυχή 

εργασία. 

 Με εκτίµηση, 

     Ο Πρόεδρος της ∆.Σ.Ο. 

          Sergei Popov» 

Συνυπογράφω αυτά τα λόγια και µε µεγάλη χαρά δίνω τον λόγο στον 

αναπληρωτή Γ.Γ. της ∆.Σ.Ο., στον αξιότιµο Βουλευτή του Κοινοβουλίου της 

Ελλάδος, στον κ. Θεοχάρη Τσιόκα. 

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Με µεγάλη χαρά συµµετέχουµε σ� αυτή την εκδήλωση, η 

οποία εντάσσεται σε ένα σχέδιο που έχει εκπονήσει η διεθνής οργάνωσή µας, 

προκειµένου να συζητήσει το πιο επίκαιρο θέµα που απασχολεί ολόκληρη την 

ελληνική και την διεθνή κοινότητα. Την κρίση, δηλαδή, που πλήττει τους 

ανθρώπους, πλήττει τις οικονοµίες και πλήττει τις σχέσεις µεταξύ των λαών.  

 Μ� αυτή την έννοια, η πρωτοβουλία του αγαπητού συναδέλφου, του 

Προέδρου της Πολιτικής Επιτροπής της ∆.Σ.Ο., του κ. Zatulin, αλλά και η Γ.Σ. 

που θα γίνει στο Βελιγράδι προς το τέλος του µήνα, δείχνουν καθαρά ότι ως 

οργάνωση είµαστε πλέον εναρµονισµένοι µε τις αγωνίες, τις ανάγκες και τους 

προβληµατισµούς της κοινωνίας και του κόσµου. Αυτό είναι το θέµα. Και 

θέλουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα. ∆ιότι, όπως ξέρετε, η Ορθοδοξία είναι 

από την φύση της ως σκέψη, ως σύστηµα αξιών και πολύ περισσότερο ως 
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θεολογία, µέσα στη ζωή. Και ο άνθρωπος, που είναι το κατ� εξοχήν µέληµά 

της, που είναι φτιαγµένος κατ� εικόνα, µε την δυναµική του προς καθ� 

οµοίωση, είναι αυτός που µάς ενδιαφέρει. Και ο άνθρωπος πλήττεται από την 

κρίση. 

 Αυτήν ακριβώς την διάκριση θέλουµε να παρουσιάσουµε. Να 

παρουσιάσουµε δηλαδή την διάκριση, ότι δεν µπορεί την κρίση να την 

πληρώσουν οι φτωχοί άνθρωποι. Θα προτιµούσαµε να την πληρώσουν οι 

άπληστοι, αυτοί οι οποίοι δηµιούργησαν την κρίση, θα έπρεπε και θα 

προτιµούσαµε να την πληρώσουν τα «χρυσά παιδιά», αυτοί που 

χρησιµοποίησαν την κρίση ως κερδοφορία, ως µέσον κερδοφορίας και 

έπληξαν τον άνθρωπο, την συνοχή του, την προσωπικότητά του, έπληξαν το 

«κατ� εικόνα» και βίασαν στην ουσία το «καθ� οµοίωση». 

 Άρα, λοιπόν, για µάς που συζητάµε τις επιπτώσεις που έχει η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση στην ζωή όλων των πολιτών και τον ρόλο της Ορθοδοξίας, 

το µείζον ζήτηµά µας και σ� αυτή τη συζήτηση που θα κάνουµε τώρα σε λίγο, 

και µεθαύριο στο Βελιγράδι, είναι να προσδιορίσουµε τι σηµαίνει ρόλος της 

Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία δεν µπορεί � το έλεγα προχθές στο Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης � δεν µπορεί η Ορθοδοξία να κάνει ηθικοπλαστικούς 

λόγους. Οι ηθικοπλαστικοί λόγοι είναι αδιάφοροι στην κοινωνία. 

 Η Ορθοδοξία ως ζων κοµµάτι και δρων κοµµάτι της κοινωνίας, οφείλει 

να πάρει θέση στα προβλήµατα, να ονοµατίσει ευθύνες και, ταυτόχρονα, να 

αγκαλιάσει θιγόµενους. Για να δηµιουργήσει τις ίσες ευκαιρίες. Γι� αυτό έχει 

πάρα πολύ µεγάλη σηµασία, θα έλεγα, το κείµενο της επιστολής, ο χαιρετισµός 

του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του κ. 

Ιερώνυµου, έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, θα σάς το διαβάσουµε στη 

συνέχεια, αλλά είναι ένα µικρό κοµµάτι το οποίο θέλω να το ενσωµατώσω 

στην οµιλία µου. 

 Λέει «απαιτείται ακόµα να παλεύουµε � η Ορθοδοξία � µε ό,τι ευτελίζει 

τον άνθρωπο, εικόνα του Θεού, εναντίον όσων εκµεταλλεύονται τον αδύνατο, 
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εξουθενώνουν τον φτωχό, υποθάλπουν την αδικία και περιφρονούν την οδύνη 

του πάσχοντος συνανθρώπου. Εν τέλει, όσων έργω και λόγω διακηρύττουν τον 

θάνατο του Θεού, καταδικάζοντας σε θάνατο πνευµατικό ή σωµατικό τον 

άνθρωπο».  

 Αυτά λέει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και είναι βαθύτατα 

πολιτικά, βαθύτατα κοινωνικά, βαθύτατα ανθρώπινα, βαθύτατα χριστιανικά. 

Γι� αυτό, λέει, όποιος θέλει να είναι γνήσιος ορθόδοξος πολιτικός, πρέπει να 

είναι προφήτης. Αυτό λέει ο Μακαριώτατος, σε ένα απόσπασµα από την 

οµιλία του. 

 Γι� αυτό λοιπόν οι εκδηλώσεις αυτές, αυτά τα θέµατα, έρχονται σε 

συνέχεια του προβληµατισµού, που αναπτύχθηκε πέρυσι στην Γενική µας 

Συνέλευση στην Ρόδο και που είχε σαν θέµα της «την κρίση του παγκόσµιου 

αξιακού συστήµατος, ως πρόκληση για την Χριστιανική Ορθοδοξία». Είναι 

σαφής, πλέον, η συνάφεια όλων αυτών των θεµάτων, γιατί έρχονται σαν 

συνέχεια των όσων συµπερασµατικά διακηρύξαµε το 2008.  

 Θυµόµαστε ότι στην διακήρυξη που ψηφίσαµε πέρυσι στην Ρόδο, 

επισηµαίναµε µεταξύ των άλλων, ότι η κρίση του παραδοσιακού αξιακού 

συστήµατος αποτελεί µία οδυνηρά βεβαιωµένη πραγµατικότητα του 

σύγχρονου κόσµου, η οποία δεν περιορίζεται πλέον, αυτή η κρίση, σε εθνικά 

όρια. Το είπε πριν και ο κ. Zatulin, και έχει δίκιο. Είναι δηµιούργηµα πολλών 

ανθρώπων, πολλών οµάδων µε διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Άρα, λοιπόν, εµείς πρέπει να 

εντοπίσουµε τους λόγους που δηµιουργείται η κρίση. Και δεύτερον, πρέπει 

στους θεσµούς που συµµετέχουµε ως πολιτικοί, να δώσουµε αυτή τη 

διάσταση. 

 Η Ε.Ε. αυτό δεν το έχει κατανοήσει. Η Ε.Ε. επιµένει να χρησιµοποιεί 

τους ανθρώπους, όπως και η Αµερική, για να λύσει το πρόβληµα της κρίσης σε 

βάρος των ανθρώπων. ∆εν είναι πιο µπροστά τα µηχανήµατα από τους 

ανθρώπους. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, και επειδή οι επιπτώσεις 
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είναι πολύπλευρες, έχω την γνώµη ότι οι εισηγήσεις που έχουν 

προγραµµατιστεί να γίνουν σήµερα, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα τις 

παρακολουθήσουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Και το υλικό που θα προκύψει, 

έχω τη γνώµη ότι µπορεί να αποτελέσει την βάση για να βγάλουµε ουσιαστικά 

συµπεράσµατα στην τελική µας συνάντηση στο Βελιγράδι. Να δώσουµε το 

τελικό µας µήνυµα και να δείξουµε και την αποφασιστικότητα στον 

προβληµατισµό µας. 

 Χαιρετίζουµε λοιπόν την πρωτοβουλία της Επιτροπής  ∆ιεθνούς 

Πολιτικής και του Προέδρου του κ. Zatulin, που συγκέντρωσε εδώ σήµερα 

εξαίρετες προσωπικότητες από τις χώρες που συµµετέχουν στην Οργάνωσή 

µας. Και κηρύσσουµε την έναρξη του Συνεδρίου µε πολύ ενδιαφέρον, διάθεση 

και αγωνιστικότητα. 

 Σάς ευχαριστώ. 

K. ZATULIN: Σάς ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω για την 

προσοχή σας, επειδή πρέπει να διαβάσουµε τους χαιρετισµούς που µάς ήρθαν. 

 Ο πρώτος χαιρετισµός είναι εκ µέρους του Μακαριώτατου 

Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύµου. Ο κ. Κωνσταντίνος Μυγδάλης, είναι ο 

Σύµβουλος της ∆.Σ.Ο.. 

Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: (διαβάζει)� Χαιρετισµός Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου ΙΙ για την ηµερίδα µε θέµα «Η 

Ορθόδοξη Κοινότητα σε δοκιµασία από την παγκόσµια οικονοµική κρίση».  

 «Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

 Με ειλικρινή και εγκάρδια συναισθήµατα, σάς καλωσορίζω στον 

ευλογηµένο τόπο µας και εύχοµαι η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού  και η 

αγάπη του Θεού και Πατρός και η Κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος, να είναι 

πάντοτε µαζί σας. 

 Αγαπητοί µου,  

 Ως εκπρόσωποι του λαού στα διάφορα ανά τον κόσµο Κοινοβούλια, 

καλείσθε να διακονήσετε τον δοκιµαζόµενο παντοιοτρόπως σύγχρονο άνθρωπο, 
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από µια υψηλή και άκρως υπεύθυνη θέση, σε µία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη και 

θα τολµούσα να πω, αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, καλούν την ορθόδοξη χριστιανική 

συνείδηση σε συναγερµό και εγρήγορση. Ό,τι µέχρι προ ολίγου συνιστούσε απλώς 

έκφραση ανησυχιών, σήµερα αποτελεί τραγική πραγµατικότητα.  

 Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες γεγονότων και καταστάσεων, που δεν 

επιτρέπουν σε κανέναν να απολαµβάνει πλέον τον ύπνο του δικαίου. Τα 

συµπτώµατα µαρτυρούν αδιάψευστα περί της κοινής παγκόσµιας νόσου. Σε όλα 

τα µήκη και τα πλάτη της γης, τα ειδησεογραφικά δελτία αναφέρονται σε 

σκάνδαλα κυβερνητικών, πολιτικών ή πολιτειακών παραγόντων, η διαφθορά και 

ο εκµαυλισµός των συνειδήσεων µαστίζουν τον κοινωνικό βίο. Ενώ οι ιθύνοντες 

παρουσιάζονται ανίκανοι να αρθρώσουν λόγο και να παρουσιάσουν πράξεις 

δηλωτικές αντιστάσεως αλλά και ουσιαστικές αντιπαραθέσεις µε τα 

τεκταινόµενα. 

 Επιβεβαιώνεται έτσι µε τον πλέον τραγικό τρόπο η από πολλούς 

εκφραζόµενη αίσθηση, ότι ζούµε ήδη την εποχή του τέλους των ιδεολογιών και 

της παρακµής του δυτικού πολιτισµού. Η κρίση γίνεται ακόµα βαθύτερη, καθώς 

η ανθρωποκεντρική αλαζονεία που γεννά όσα προαναφέρθηκαν, υποθάλπει την 

απληστία και τον ατοµισµό και αυτά µε τη σειρά τους οδηγούν στην οικονοµική 

κρίση που ήδη γευόµαστε, στην επαπειλούµενη οικολογική καταστροφή του 

πλανήτη και σε άλλα µείζονα προβλήµατα όπως οι πόλεµοι, η φτώχεια και η 

µετανάστευση. 

 ∆εν υπάρχουν λοιπόν πια περιθώρια ολιγωρίας. Έχουµε χρέος να 

σταθούµε ενώπιον των ευθυνών µας. Όσοι εξ ηµών ταχθήκαµε να υπηρετούµε 

τον λαό του Θεού, αλλά και κάθε άνθρωπος γύρω µας, έχουµε καθήκον σε όλα 

αυτά τα τροµακτικά σηµεία των καιρών, να αντιτάξουµε την βίαιη πνοή του 

Αγίου Πνεύµατος. Όποιος θέλει να είναι γνήσιος ορθόδοξος πολιτικός, πρέπει να 

είναι προφήτης, οφείλει δηλαδή να βλέπει τα πράγµατα υπό το φως του 

Ευαγγελίου. ∆ηλαδή, να κατανοεί την ουσία των γεγονότων, να συνειδητοποιεί 
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το νόηµά τους, να διαγιγνώσκει πού οδηγούν οι εξελίξεις και µε το ήθος του 

ασυµβίβαστου αγωνιστή  της αλήθειας και της δικαιοσύνης, και µε επίγνωση της 

ελευθερίας «Ει Χριστός ηµάς ηλευθέρωσεν», να αντιπαλεύει προς ό,τι 

υπονοµεύει την ζωή του κόσµου, προς ό,τι υποβαθµίζει το ανθρώπινο πρόσωπο. 

 Απαιτείται ακόµη να παλεύει µε ό,τι ευτελίζει τον άνθρωπο, εικόνα Θεού, 

εναντίον όσων εκµεταλλεύονται τον αδύνατο, εξουθενώνουν τον φτωχό, 

υποθάλπουν την αδικία και περιφρονούν την οδύνη του πάσχοντος 

συνανθρώπου. Εν τέλει, όσων λόγω και έργω διακηρύσσουν τον θάνατο του 

Θεού, καταδικάζοντας σε θάνατο πνευµατικό ή σωµατικό, τον άνθρωπο. Το να 

είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός πολιτικός, σηµαίνει πρώτα απ� όλα την υποχρέωσή 

σου να είσαι το άλας της γης.  

 Εύχοµαι λοιπόν σε όλους, και στον καθέναν προσωπικά, η πολιτική σας 

σταδιοδροµία να είναι πορεία µαρτυρίας της αγάπης του Χριστού για τον 

άνθρωπο. 

 Ο Αθηνών, Ιερώνυµος» 

K. ZATULIN: Ευχαριστούµε τον Μακαριώτατο γι� αυτές τις ευχές. Θα ήθελα 

επίσης να δώσω τον λόγο στον πατέρα Sergei Zvonarev, που είναι Γραµµατέας 

της ∆/νσης Εξωτερικών Υποθέσεων του Πατριαρχείου της  Μόσχας για τις 

χώρες τις παραδοσιακές και απώτερες χώρες. Χαιρετισµός του Πατριάρχου 

Μόσχας. 

S. ZVONAREV: Αγαπητέ Κωνσταντίνε Φιόντορβιτς, αγαπητοί 

φιλοξενούµενοι και συµµετέχοντες στο σηµερινό forum, Άγιοι Πατέρες, 

χαιρετίζω όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε εδώ, στο ελληνικό νησί της 

Εύβοιας, για την συζήτηση των επίκαιρων προβληµάτων του συντονισµού των 

προσπαθειών της ορθόδοξης κοινότητας, στα πλαίσια της παγκόσµιας κρίσης. 

 Οι δύσκολοι καιροί που ζούµε, αποδεικνύουν ότι οι αξίες τις οποίες 

καθιερώσαµε, άρχισαν να καταρρέουν. Οι παγκόσµιες κρίσεις στην οικονοµία 

συνέβαιναν και στο παρελθόν και η σηµερινή παγκόσµια κρίση δεν είναι 

κάποια εξαίρεση, παρ� όλο που βεβαίως, θίγει τεράστιο αριθµό ανθρώπων, που 
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ζουν σε διάφορες γωνιές του κόσµου. Είναι κρίση η οποία αναγκάζει τον 

άνθρωπο να σκεφτεί για την ίδια την ουσία της ζωής του. 

 Σήµερα, οι πολιτικοί, οικονοµολόγοι, µελετητές, πολιτικοί επιστήµονες 

και άνθρωποι που σκέφτονται, προσπαθούν να καταλάβουν τις ρίζες της 

κρίσης, την προέλευσή της, και έτσι να προετοιµάσουν µηχανισµούς οι οποίοι 

θα µπορούσαν να µάς επιτρέψουν να αγωνιστούµε επιτυχώς απέναντι σ� αυτή 

την κρίση. Η ορθόδοξη κοινότητα, επίσης, ανησυχεί γι� αυτά που συµβαίνουν 

σήµερα στον κόσµο. Και θα πρέπει να µπορέσει να δώσει απάντηση στις 

προκλήσεις του σύγχρονου κόσµου. 

 Ο άνθρωπος της πίστης, ο άνθρωπος ο οποίος µετράει την ζωή του 

σύµφωνα µε τους κανόνες του Ευαγγελίου, τις εντολές του Ευαγγελίου, ο 

οποίος βλέπει όσα συµβαίνουν τον κόσµο, µέσα από το πρίσµα της ορθόδοξης 

πίστης, της θρησκευτικής πίστης, πρέπει να είναι σε θέση να δώσει µία 

απάντηση σε όσα συµβαίνουν σήµερα. Να είναι η ορθόδοξη µαρτυρία για τον 

κόσµο και ο κόσµος περιµένει αυτή την µαρτυρία, ο κόσµος ενδιαφέρεται για 

την απάντηση της ορθόδοξης κοινότητας για την ουσία αυτής της κρίσης. 

 Για µας είναι προφανές ότι η σύγχρονη οικονοµική κρίση έχει µία 

σηµαντική ηθική συνιστώσα και οι ρίζες της είναι στην ηθική περιοχή. Στον 

άνθρωπο γεννήθηκε ο εγωισµός, η περιφρόνηση προς τον πλησίον του, η 

εγκατάλειψη της φιλανθρωπίας. Εµείς πρέπει να αναθεωρήσουµε, να 

σκεφτούµε ξανά όλο το σύστηµα παραγωγής και κατανάλωσης. Η διαµόρφωση 

του συγκεκριµένου συστήµατος δηµιουργήθηκε στις συνθήκες της νέας 

εποχής, στην αστική εποχή, όταν δηµιουργήθηκαν οι βασικοί τύποι παραγωγής 

των προϊόντων. Εµείς ξέρουµε από την στοιχειώδη οικονοµική θεωρία, ότι η 

παραγωγή των προϊόντων ακολουθεί τον δρόµο χρήµατα, εµπόρευµα, χρήµατα 

µε κέρδος. Και αυτό δεν προβλέπει καµία ηθική συνιστώσα, αυτός ο τύπος δεν 

παίρνει υπόψη του  την ανθρώπινη καλοσύνη, την δικαιοσύνη, την αυτοθυσία. 

Και αν στηριζόµαστε σε παρόµοια συστήµατα οικονοµικής παραγωγής, αργά ή 
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γρήγορα πρέπει να οδηγήσει σε συστηµική κρίση, επειδή η ίδια η 

αντιµετώπιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ήταν συστηµική.  

 Εκείνες οι αξιακές αρχές, οι οποίες στόχευαν στην κατανάλωση, στον 

ηδονισµό, σήµερα είναι αυτές που υφίστανται την κρίση. Η οικονοµική κρίση 

είναι κατά κύριο λόγο κρίση αξιών, κρίση των αξιακών σχέσεων και γι� αυτό 

σήµερα η ορθόδοξη κοινότητα πρέπει να µαρτυρήσει και να φέρει µέχρι την 

πανανθρώπινη συνείδηση την ιδέα ότι η κατανάλωση δεν µπορεί να 

αποτελέσει την σταθερή βάση για την ανθρώπινη κοινότητα, για την 

ανθρώπινη συµβίωση. Απλώς και µόνο η κατανάλωση, χωρίς την ικανότητα να 

µοιράζεσαι µε άλλους ανθρώπους, χωρίς την ικανότητα να βοηθάς τους άλλους 

ανθρώπους, χωρίς να µοιράζεσαι ό,τι έχεις, µε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τα 

αγαθά που κρατάς εσύ στα χέρια σου.  

 Οι ιστορικές µορφές της κρατικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίες 

δηµιουργήθηκαν στις παραδόσεις, συνέδεαν αρχικά τις ορθόδοξες αρχές µε την 

εθνική κουλτούρα και αυτό διασφάλισε την ανάπτυξη και την ευηµερία. Οι 

ορθόδοξοι λαοί στον σηµερινό κόσµο πρέπει να βρουν µέσα τους τις 

εσωτερικές τους δυνάµεις, την επιθυµία και το ενδιαφέρον να αγωνιστούν σε 

ένα ενιαίο µέτωπο και από κοινού να αντισταθούν στην παγκόσµια κρίση. 

Σήµερα υπάρχουν πολλοί διαχωρισµοί στην κοινωνία και  συχνά, οι άνθρωποι 

χωρίζονται στα εθνικά τους διαµερίσµατα και προσπαθούν στις εθνικές τους 

κατοικίες να ξεπεράσουν την κρίση. Όµως, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι 

που ανήκουν στον ορθόδοξο πολιτισµό, πρέπει από κοινού να βοηθήσουν ο 

ένας τον άλλον, για να ζητήσουν διεξόδους από αυτήν την κρίση και να 

στηριχθούν, ταυτόχρονα, σε εκείνη την ιστορική παράδοση, η οποία πάντα 

συνέδεε τους ορθοδόξους λαούς, που τους επέτρεπε από κοινού να βγαίνουν 

αλώβητοι από δύσκολες ιστορικές συνθήκες, από αδιέξοδες µερικές φορές, θα 

νόµιζε κανείς, καταστάσεις. 

 Εγώ είµαι πεπεισµένος ότι και σήµερα, εάν ακολουθήσουµε αυτές τις 

ιστορικές παραδόσεις, θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε την ορθόδοξη 
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κοινότητα να αντέξει την δοκιµασία της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Θα 

ήθελα εµείς από κοινού να σκεφθούµε σήµερα, για αυτό που µάς ενώνει, γι� 

αυτό που θα µάς επιτρέψει να κινηθούµε προς τα εµπρός. Είναι αυτό που 

συνέδεε πάντα, είναι αυτό που µάς επέτρεπε να έχουµε την δική µας 

παράδοση, είναι η πίστη µας, είναι ο Κοινός Ορθόδοξος Πολιτισµός µας, είναι 

ο νόµος του Ευαγγελίου, ο οποίος µάς συνδέει, παρά τις εθνικές µας διαφορές. 

Είναι εκείνο το θησαυροφυλάκιο του πνευµατικού πλούτου, που αν 

αντλήσουµε από αυτό, θα µάς επιτρέψει να δώσουµε απαντήσεις στις 

προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

 Από πλευράς µου εύχοµαι µε την βοήθεια του Θεού, σε όλους τους 

συµµετέχοντες, επιτυχία και ας βοηθήσει ο Θεός, ούτως ώστε όλα τα 

αποτελέσµατα που θα προκύψουν από εδώ, να µάς βοηθήσουν να 

κατανοήσουµε εµείς και να µεταφέρουµε την εµπειρία αυτή στους άλλους, να 

µάς βοηθήσει να ξεπεράσουµε τις προκλήσεις της σύγχρονης ανάπτυξης.  Σάς 

ευχαριστώ πολύ. 

K. ZATULIN: Σάς ευχαριστούµε πολύ, εγώ προσκαλώ τον αξιότιµο 

Αρχιµανδρίτη Νικόδηµο, ο οποίος θα παρουσιάσει χαιρετισµό του 

Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόµου. 

ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ:  Σεβασιµώτατε Μητροπολίτα Κριµαίας, 

Πανοσιολογιώτατοι και Αιδεσιµολογιώτατοι αδελφοί, Ελλογιµώτατοι κύριοι 

καθηγητές, Ελλογιµώτατοι κύριοι µέλη της ∆.Σ.Ο., 

 Με ιδιαίτερη χαρά σάς υποδεχόµαστε σήµερα στην λουτρόπολη της 

Αιδηψού και σάς καλωσορίζουµε εκ προσώπου του Ποιµενάρχου της Ιεράς 

αυτής Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. 

Χρυσοστόµου. 

 Σάς ευχαριστούµε θερµά, που υποβληθήκατε στον κόπο να έρθετε 

µέχρις εδώ, στο νησί του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Η ανταλλαγή 

επισκέψεων των εκπροσώπων των επιµέρους ορθοδόξων χωρών και 

εκκλησιών, αφυπνίζει το αίσθηµα της ολότητας και της ενότητας, σφυρηλατεί 
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άρρηκτους δεσµούς αµοιβαίας αγάπης, και καλλιεργεί την συνείδηση ότι όλοι 

οι Ορθόδοξοι, παρά την ποικιλία των τοπικών ιδιοτυπιών και προβληµάτων 

τους, έχουν και πρέπει να διατηρούν πάντοτε µία φρόνηση, έναν νουν, µία 

πίστη, γενικά την ενότητα του πνεύµατος εν τω συνδέσµω της ειρήνης. 

 Σήµερα, η κυρίαρχος αντίληψις για την οικονοµία και ο τρόπος 

λειτουργίας αυτής, επί παγκοσµίου επιπέδου, έχει οδηγήσει σε µία 

βασανιστική για τον άνθρωπο τραγωδία, δηλαδή στην διάζευξη, στον χωρισµό 

της οικονοµίας από της κοινωνίας, οδήγησε στην αυτονόµηση  της οικονοµίας 

έναντι των αναγκών της κοινωνίας, δεν υπηρετεί πλέον η οικονοµία τις 

κοινωνικές ανάγκες, αντιθέτως, οι κοινωνικές ανάγκες υποτάσσονται στις 

προτεραιότητες των ατοµικών συµφερόντων, τα οποία υπηρετεί η οικονοµία.  

 Τα προβλήµατα επί του επιπέδου τούτου είναι γνωστά και αποτελούν, 

κυριολεκτικώς, αφορµή µεγάλης οδύνης για εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια 

ανθρώπων επί του πλανήτου µας. Εάν λοιπόν η εκκλησιαστική εµπειρία και, 

ειδικότερα, ο πολιτισµός των Ορθοδόξων έχει να κοµίσει ακόµη σήµερα ένα 

µήνυµα πανανθρωπίνης εµβελείας, τούτο δεν είναι άλλο παρά η υπόµνησις ότι 

η οικονοµία είναι υπηρέτης της κοινωνίας των σχέσεων. 

 Αξίζει στο σηµείο αυτό να θυµηθεί κανείς το πώς όρισε την λειτουργία 

της οικονοµίας ο ιδιοφυής φιλόσοφος της ελληνικής παραδόσεως Αριστοτέλης, 

ο οποίος κατόρθωσε να επισηµάνει τις πρώτες αρχές πάσης επιστήµης, 

φυσικής, κοινωνικής, πολιτικής. Λέει, λοιπόν, ο Αριστοτέλης ότι «ου γίνεται 

κοινωνία εξ ιατρού και ιατρού αλλά εξ ιατρού και οικοδόµου και 

σκυτοτόµου». Εάν όλοι είµεθα γιατροί, δεν θα ηδυνάµεθα να συγκροτήσουµε 

σχέσεις κοινωνίας της ανάγκης, µόνο εάν ο ένας είναι ιατρός, ο έτερος κτίστης, 

ο τρίτος υποδηµατοποιός, δύναται να λειτουργήσει η κοινωνία για την 

ικανοποίηση των κοινών ανθρωπίνων αναγκών. 

 Πώς, όµως, θα διασωθούν σχέσεις κατά λόγον, σχέσεις δίκαιες µεταξύ 

µας, όταν η προσφορά είναι άνισος; Ακριβώς για  να υπάρχουν κατά λόγον και 
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κατά δικαιοσύνην σχέσεις, «ελήλυθε το νόµισµα», λέει ο Αριστοτέλης, «ίνα 

ισάση την σχέσιν», να κάνει ίσες, δίκαιες τις σχέσεις µεταξύ µας.  

 Αλλά το νόµισµα είναι ένα µέτρο συµβατικό, το οποίο υπηρετεί 

ακριβώς την ισότητα των σχέσεων. Η λέξη νόµισµα προέρχεται από το νοµίζω, 

διότι το νόµισµα είναι το νοµιζόµενον, ότι «ου φύσει» αλλά «νόµω κείται». Με 

συνθήκη, µε σύµβαση δηλαδή καθορίζεται το νόµισµα. ∆εν έχει ευταξία το 

νόµισµα, δεν είναι πραγµατικότητα αυτονοµηµένη από τις σχέσεις τις οποίες 

υπηρετεί. Η αυτονόµηση της οικονοµίας από τις ανθρώπινες ανάγκες σήµερα, 

η απανθρωπία λειτουργίας της διεθνούς αγοράς, δεν δύναται να αντιµετωπιστεί 

ούτε µε τα ευχολόγια, ούτε µε ηθικολογίες. Οι ηθικές προστακτικές δεν 

µπορούν να έχουν αποτέλεσµα, όταν µοναδικό τους έρεισµα είναι η επίκληση 

της ανθρώπινης λογικής, διότι η ανθρώπινη λογική υπηρετεί µε την ίδια 

ευκολία την κοινή συνεννόηση και το ατοµικό συµφέρον και, πολλάκις, µετ� 

ασυγκρίτως µεγαλυτέρας ευκολίας το ατοµικό συµφέρον υπηρετείται της 

κοινής συνεννοήσεως. 

 Η απανθρωπία της διεθνούς οικονοµίας σήµερα δεν δύναται να 

αντιµετωπισθεί παρά µόνον επί τη βάσει της ανάγκης των ανθρώπων για 

πραγµατικές γνήσιες σχέσεις αλληλοσεβασµού, αποδοχής των άλλων, 

κατανοήσεως, σχέσεις κοινωνίας και εµπιστοσύνης της εµπειρίας της ζωής. Τα 

δεδοµένα αυτά πυκνά και συνταρακτικά, αναγκάζουν σε µία θεµελιακή 

αναθεώρηση του προβληµατισµού µας και των αγώνων µας. Μάς 

υποδεικνύουν πραγµατικά, µάς κράζουν, ότι η ευµάρεια και η χλιδή δεν 

αποτελούν ποιότητα ζωής. Και ότι την ποιότητα ζωής αν την λαχταράµε, θα 

πρέπει να την εντοπίσουµε και να την δροµολογήσουµε ως υπαρκτική 

αναβάθµιση, ως ανάπλαση του µέσα µας κόσµου. 

 Σάς ευχαριστώ. 

K. ZATULIN: Αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε ακόµη σύµφωνα µε το 

πρόγραµµά µας, περίπου 40 λεπτά, ούτως ώστε να συνεχίσουµε την ίδια αυτή 

καθαυτή την συνδιάσκεψή µας. Και να αρχίσουµε την συνεδρίασή µας, η 
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οποία όπως συµφωνήσαµε, πρέπει να αφορά τα θέµατα της παγκόσµιας κρίσης 

και της κατάστασης των οικονοµιών των χωρών της Ορθόδοξης Παράδοσης. 

 Στις 13.00 θα κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα για καφέ. Και τώρα θα 

ήθελα να δώσω τον λόγο, αν συµφωνήσουµε ότι θα τηρούµε οπωσδήποτε τον 

χρόνο που θα είναι 15 λεπτά, τώρα θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στην 

αξιότιµο Βουλευτή της Εθνοσυνέλευσης της Λευκορωσίας, στην κα Galina 

Polyanskaya, και να προετοιµαστεί ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου. 

G. POLYANSKAYA: Αξιότιµοι συµµετέχοντες της Συνδιάσκεψης, είναι 

απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι η οικονοµία της Λευκορωσίας δεν µπόρεσε να 

αποφύγει τις απώλειες που ήταν αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης. Εµείς είµαστε στενά συνδεδεµένοι  µε την παγκόσµια οικονοµία και τα 

προβλήµατα των εταίρων µας επέδρασαν και σε εµάς, µέσω της παγκόσµιας 

πτώσης της ζήτησης στα εθνικά µας προϊόντα, µε ταυτόχρονη µείωση των 

τιµών των εξαγόµενων προϊόντων, µαζί µε την µείωση των όγκων του 

αµοιβαίου εµπορίου οξύνθηκε το πρόβληµα της απόσβεσης των χρεών, 

σύµφωνα µε τις συµφωνίες που έχει υπογράψει η Λευκορωσία αλλά και οι 

χώρες εταίροι µας, µεταξύ των οποίων και η Ρωσική Οµοσπονδία. 

 Πολλές επιχειρήσεις στην Λευκορωσία ήρθαν αντιµέτωπες µε την 

κατάσταση, όταν οι παραγωγοί του κόσµου για να συγκρατήσουν την θέση 

τους στην αγορά, άρχισαν να αυξάνουν τις προθεσµίες αποπληρωµής� Η 

µείωση της δραστηριότητας έφερε ως αποτέλεσµα την αύξηση των 

αποθεµάτων στις αποθήκες. Είχαν µεγάλες απώλειες οι επιχειρήσεις µας λόγω 

της πτώσης των τιµών των ξένων νοµισµάτων. Η αύξηση του εθνικού 

προϊόντος από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο ήταν 100,2% σε σχέση µε τον 

προηγούµενο χρόνο, ενώ πέρυσι είχαµε την αύξηση κατά 110%. Η µεγαλύτερη 

µείωση των ρυθµών συνέβη και στην βιοµηχανία, όπου σήµερα έχουν 

συγκεντρωθεί οι σοβαρότερες και πιο επώδυνες συνέπειες της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης. 
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 Η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής καθορίζει σήµερα την 

οικονοµική αύξηση στη χώρα µας. Κατά κύριο λόγο υπό την επήρεια της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης βρέθηκαν οι µηχανοκατασκευές µας, οι οποίες 

πάντα ήταν προσανατολισµένες στις εξαγωγές. Αρνητικές συνέπειες είχαν 

στην βιοµηχανία πετρελαίου και χηµικών και στη βιοµηχανία κατεργασίας, 

δηλαδή στους βασικούς κλάδους της βιοµηχανίας της χώρας µας. Συνολικά 

από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, η παραγωγή της βιοµηχανίας µας 

µειώθηκε στο 95,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου 

έτους. Λιγότερο αισθητή ήταν η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην 

αγροτική οικονοµία, οι ρυθµοί ανάπτυξης της οποίας τον Απρίλιο του 2009 

αποτελούσαν 106,6% σε σχέση µε τον περσινό χρόνο. 

 Η τάση για την µείωση της παγκόσµιας κατανάλωσης οδήγησε στην 

µείωση των όγκων του παγκόσµιου εµπορίου. Μειώνεται, επίσης, και η ζήτηση 

στα προϊόντα της Λευκορωσίας. Έτσι λοιπόν, στο α� τρίµηνο του 2009 η 

εξαγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών από την ∆ηµοκρατία της 

Λευκορωσίας αποτέλεσε το 54% σε σχέση µε τον Ιανουάριο � Μάρτιο του 

2008 και, µάλιστα, η εξαγωγή επενδυτικών προϊόντων έπεσε κατά 68,8%. 

Σηµαντικά αυξήθηκε το αρνητικό του εξωτερικού εµπορίου, τα τρία τελευταία 

χρόνια ανήλθε στα 114.000 δολάρια. Αρνητική επίδραση είχε στις εξαγωγικές 

δραστηριότητες µε τα ενδιάµεσα προϊόντα και τους ενεργειακούς πόρους µε 

υλικά και συµπληρωµατικά προϊόντα. Σηµαντικά στοιχεία της εξωτερικής 

αγοράς, στην οποία αντιστοιχεί µεγάλο ποσοστό του εµπορίου µε την Ρωσία. 

 Στις χώρες µας πάνω από 8.000 επιχειρήσεις συνδέονται µε αµοιβαίες 

προµήθειες προϊόντων. Τα προϊόντα των Λευκορώσων παραγωγών κατέχουν 

σηµαντικό ειδικό βάρος στα προϊόντα-προµήθειες από τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, 

τον Ιανουάριο - Μάρτιο 2009 το εµπόριο µεταξύ της Λευκορωσίας και της 

Ρωσίας µειώθηκε περίπου δύο φορές κατά 42%. Οι εξαγωγές της 

Λευκορωσίας, σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, αποτελούσαν το 52,6%, 

ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία το 62,4%. 
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 Η σηµαντική πτώση των εξαγωγών συνέβη και προς την Ευρώπη. Οι 

χώρες της Ε.Ε. το 2008 έπαιρναν το 42,4% της Λευκορωσίας, ενώ είχαµε µόνο 

49% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η ζήτηση πέφτει και στην 

Λευκορωσία. Έτσι λοιπόν, ο όγκος των εισαγόµενων προϊόντων από τον 

Ιανουάριο ως τον Μάρτιο αποτέλεσε το 68,1% σε σύγκριση µε το επίπεδο του 

Ιανουαρίου του 2008, δηλαδή κατά 36,6% µειώθηκε η εισαγωγή των 

ενδιάµεσων προϊόντων και η εισαγωγή των καταναλωτικών αγαθών κατά 

14,8% µειώθηκε. 

 Προβλέπεται ότι οι τάσεις αυτές θα διατηρηθούν στην διάρκεια όλου 

του α� εξαµήνου και θα ασκήσουν σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας της Λευκορωσίας, συνολικά. Λόγω της αύξησης των χρεών και της 

αύξησης της πιστωτικής ικανότητας εµφανίζονται απειλές για την υλοποίηση 

των στόχων µας. Είναι απαραίτητο να τονίσουµε ότι, επίσης, το επίπεδο της 

επενδυτικής δραστηριότητας είναι ακόµη πολύ υψηλό. Τον Ιανουάριο � 

Απρίλιο του 2009 ο όγκος των επενδύσεων αυξήθηκε κατά 16,3%, σε 

σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2008.  

 Στη χώρα σήµερα ήδη παρατηρείται µία µείωση των ρυθµών 

υλοποίησης των επενδυτικών προγραµµάτων, που συνδέονται µε την 

παραγωγή και την υποδοµή. Αλλάζουν οι ρυθµοί υλοποίησης και τα χρονικά 

περιθώρια στο µέρος της συνθήκης της µείωσης των πόρων χρηµατοδότησης 

των επενδύσεων και από τον προϋπολογισµό και από τις ιδιωτικές επενδύσεις 

πιστωτικών ιδρυµάτων αναµένεται περαιτέρω µείωση των ρυθµών της 

επενδυτικής δραστηριότητας.  

 Μεγάλες χώρες µε τέτοια µεγάλη εσωτερική αγορά όπως η Ρωσία, η 

Κίνα κ.α. υφίστανται την κρίση αλλά µπορούν να ρυθµίσουν την εσωτερική 

αγορά. Όµως, η πολιτική της ρύθµισης της ζήτησης απαιτεί την ύπαρξη 

µεγάλων χρηµατικών πόρων, η έλλειψη των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον 

πληθωρισµό, στην υποτίµηση των νοµισµάτων και την επιδείνωση. Τέτοιοι 

πόροι στην χώρα µας δεν υπάρχουν και γι� αυτό είµαστε αναγκασµένοι να 
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ακολουθούµε την πολιτική της µείωσης των κρατικών δαπανών, να 

βελτιστοποιούµε κρατικά προγράµµατα που σχετίζονται µε την ανανέωση της 

οικονοµίας. 

 Ταυτόχρονα, εµείς κάνουµε έντονη δουλειά για την βελτίωση του 

κυβερνητικού κλίµατος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 

µεταρρυθµίζοντας την νοµική βάση προς την κατεύθυνση της 

φιλελευθεροποίησης της οικονοµίας, προς την µείωση του επιπέδου κρατικής 

ρύθµισης. Σηµαντική πτυχή αυτού του ζητήµατος είναι κάποιες ιδιαίτερες 

ρυθµίσεις που κάναµε τώρα: εφαρµόζεται η αρχή της σηµειακής προσέγγισης 

στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και του µηχανισµού πώλησης της 

κρατικής ιδιοκτησίας. Οι προτάσεις για την υλοποίηση των µετοχών της 

κυβέρνησης εξετάζονται σε κάθε συγκεκριµένη µετοχική εταιρεία, παίρνοντας 

υπόψη τις προτάσεις των επενδυτών, τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνίας. 

 Από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας προβλέπεται στα τέλη του 

τρέχοντος έτους να ιδιωτικοποιηθούν 915 επιχειρήσεις, που βρίσκονται στα 

χέρια του κράτους. Εκτός αυτού, έχει προετοιµαστεί και µία απαρίθµηση 147 

ανοιχτών µετοχικών εταιρειών, που δηµιουργήθηκαν στην διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης της κρατικής ιδιοκτησίας, οι µετοχές των οποίων ανήκουν 

στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας και πρόκειται να πωληθούν έως το 2011. 

Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων των 

επενδυτών της Λευκορωσίας είναι το να δοθεί στα νοµικά πρόσωπα της 

Λευκορωσίας το δικαίωµα της ιδιοκτησίας στην γη. 

 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας έλαβε αποφάσεις για 

µια σειρά από ορυχεία, για τα οποία µπορούν να υπογραφούν συµφωνίες. Αυτά 

τα µέτρα στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών άµεσων επενδύσεων στην 

∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας. Σηµαντικότατος είναι ο παράγοντας της λήψης 

το 2007 από την ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας πιστοληπτικής διαβάθµισης, η 

οποία επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της κοινωνικό-οικονοµικής ανάπτυξης της 

χώρας. 
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 Το τρέχον, πολύπλοκο για όλους µας, έτος το επίπεδο που προέβλεψε ο 

Οίκος Moody´s  για τις χώρες µας διατηρήθηκε και αυτό το έκανε ο Οίκος 

Moody�s λόγω του γεγονότος ότι οι µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης τα 

τελευταία έτη µείωσαν τα εµπόδια. Η βέλτιστη ρύθµιση των κυβερνητικών 

µέτρων και πολλά καινούργια σχήµατα έδωσαν µόνο µία ένδειξη των 

µεταρρυθµίσεων, που πραγµατοποιούνται σήµερα στη Λευκορωσία. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας από τον Ιανουάριο  έως τον 

Απρίλιο του 2009 ο δείκτης τιµών ήταν 106,5%, που σε αντίθεση µε τα 

προηγούµενα χρόνια, το τρέχον έτος ο βασικός δείκτης βελτίωσης της 

καταναλωτικής ικανότητας ήταν η µείωση της τιµής του νοµίσµατος της 

Λευκορωσίας. Σε συνθήκες κρίσης εµείς εργαζόµαστε ήδη κατά την διάρκεια 

των έξι τελευταίων µηνών. Σ� αυτήν την περίοδο µπορούµε να δούµε την 

αλλαγή των απόψεων και την αλλαγή των προτεραιοτήτων στις ενέργειες της 

κυβέρνησης και των άλλων κρατικών οργάνων. 

 Άλλαξε το βάθος της κατανόησης της επίδρασης της οικονοµικής 

κρίσης στην οικονοµία, άλλαξαν οι προτεραιότητες των µέτρων που 

λαµβάνονται. Το 2008 σε πρώτη θέση στις ενέργειες της κυβέρνησης 

βρισκόταν η διατήρηση ασφαλούς λειτουργίας των τραπεζών µε την 

διατήρηση της σταθερότητας της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Κύριος στόχος 

είναι η µείωση των δαπανών, η διατήρηση του δυναµικού του βιοµηχανικού 

συµπλέγµατος και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής µας. 

Τον Νοέµβριο του 2008 η κυβέρνηση ενέκρινε το σύστηµα µέτρων, που θα 

διασφάλιζαν την οικονοµική ασφάλεια της Λευκορωσίας στις συνθήκες της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

 Η πλειοψηφία των µέτρων του συστήµατος είτε υλοποιήθηκε, είτε 

υλοποιείται. Στον τραπεζικό τοµέα αυξήθηκαν τα αποθεµατικά των τραπεζών 

κατά 2 τρις ρούβλια. Εγκρίθηκε το διάταγµα του Προέδρου για την εγγύηση 

των καταθέσεων των φυσικών προσώπων. Όλα τα µέτρα είχαν ως στόχο την 

µέγιστη δυνατή διασφάλιση των οικονοµικών πόρων. Από την Πρωθυπουργό 
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της Λευκορωσίας προετοιµάστηκε και εγκρίθηκε µία σειρά µέτρων για την 

διασφάλιση της οικονοµικής δραστηριότητας.  

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το κείµενο αυτό υλοποιήθηκε πλήρως πριν 

από την 1/1/2009. Επίσης, τα µέτρα για την διατήρηση της σταθερότητας της 

οικονοµίας της Λευκορωσίας εγκρίθηκαν από κοινού µε την Εθνική Τράπεζα 

και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Εδώ συµπεριλήφθηκαν  µέτρα, η 

υλοποίηση των οποίων πρέπει να διασφαλίσει την διατήρηση του δυναµικού 

του βιοµηχανικού συµπλέγµατος της Λευκορωσίας. 

 Το τρέχον έτος, επίσης, υλοποιείται το σχέδιο πρωταρχικών µέτρων για 

την φιλελευθεροποίηση των συνθηκών της οικονοµικής δραστηριότητας το 

2009. Το συγκεκριµένο σχέδιο έχει ως στόχο την διασφάλιση της επιτάχυνσης 

των επενδυτικών αποθεµάτων, καθώς, επίσης, και την ενεργοποίηση των 

επενδυτικών µεταρρυθµίσεων στον τραπεζικό τοµέα, στην υλοποίηση µέτρων 

για την περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, την διαιώνιση 

της σφαίρας χρήσης των ελεύθερων τιµών. Για την ενίσχυση των µέτρων 

αντιµονοπωλιακού χαρακτήρα έχει προβλεφθεί η βελτιστοποίηση των 

διοικητικών µέτρων, που ήδη χρησιµοποιούνται κατά την εισαγωγή και 

εξαγωγή προϊόντων, µε την εφαρµογή λογιστικών µεθόδων. Έχουν υλοποιηθεί 

µέτρα για την φιλελευθεροποίηση της αγοράς και για την βελτιστοποίηση του 

συστήµατος. 

 Σαν αποτέλεσµα των µέτρων που έχουν εγκριθεί, µειώθηκε ο αριθµός 

των προϊόντων στα οποία υπάρχει περιορισµός των τιµών. Από την 1/2/2009 

χρησιµοποιείται ο µηχανισµός υλοποίησης καταγραφής των επιχειρήσεων. 

Απλοποιήθηκε το σύστηµα πιστοποίησης διαφόρων κανόνων, απλοποιήθηκαν 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η υλοποίηση όλων αυτών των διαταγµάτων 

ενισχύει διαρκώς το σύστηµα αντίδρασης στην παγκόσµια κρίση και θα 

εξασφαλίσει την υλοποίηση στο 2009 όλων αυτών των µέτρων, τόσο από 

κοινωνική άποψη, όσον,  επίσης, και σε σχέση µε την παραγωγικότητα. 
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 Επειδή η κρίση έχει παγκοσµιοποιηµένο χαρακτήρα, η αντιµετώπιση 

των αρνητικών επιπτώσεών της σε εθνικό επίπεδο, δεν µπορεί να δώσει πλήρη 

αποτελέσµατα. Λόγω της ανισορροπίας του οικονοµικού συστήµατος, είναι 

πολύ σηµαντικό να διατηρήσουµε τις σχέσεις µας µε τους βασικούς 

οικονοµικούς εταίρους µας. Όχι µόνο για την επίλυση των τρεχόντων 

προβληµάτων αλλά και ως βάση για την µελλοντική ανάπτυξη. Λόγω αυτού, οι 

ενέργειες της κυβέρνησης της Λευκορωσίας για την ελαχιστοποίηση της 

επίδρασης της οικονοµικής κρίσης στις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις µε την 

Ρωσική Οµοσπονδία κατά κύριο λόγο έχουν ως στόχο την επίτευξη δύο 

βασικών στόχων. 

  Πρώτον, τη διασφάλιση των αµοιβαίων ισολογισµών, όσον αφορά την 

αµοιβαία εµπόρευση, ούτως ώστε να µην επιτραπεί η αύξηση στην 

καθυστέρηση πληρωµών και, δεύτερον, τη διατήρηση στις συνθήκες της 

κρίσης των εξαγωγικών αγορών των λευκορωσικών προϊόντων. Και αυτό κατά 

κύριο λόγο στον βιοµηχανικό τοµέα. Για τον συντονισµό των προσπαθειών της 

ελαχιστοποίησης των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης στην οικονοµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας εγκρίθηκε  το σχέδιο κοινών 

δράσεων της κυβέρνησης της Λευκορωσίας και της Ρωσικής Οµοσπονδίας για 

την βελτίωση των παραµέτρων των πληρωµών, την τελειοποίηση των 

συνθηκών άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  Για το δε εµπόριο 

λήφθηκαν σηµαντικά µέτρα για την διεύρυνση της χρήσεως του ρωσικού 

ρουβλίου στις αµοιβαίες πληρωµές και στις συνεταιριστικές σχέσεις, για την 

ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, για την διασφάλιση κοινής 

πρόσβασης στις αγορές των δύο χωρών και µέτρα κρατικής υποστήριξης. 

 Σήµερα, οι λευκορωσικοί και οι ρωσικοί οργανισµοί πραγµατοποιούν 

βήµατα για την πρακτική υλοποίηση των µέτρων ενάντια στην κρίση. Σήµερα, 

η ανθρώπινη κοινότητα βιώνει ένα τεράστιο πρόβληµα, είναι µία εποχή όπου η 

κοινωνία ζει σε συνθήκες ηθικού προβληµατισµού, ως αποτέλεσµα της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Προκαλεί αµηχανία και εσωτερικό κενό σε 
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πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Οι επικεφαλής της Χώρας µας και του 

Κοινοβουλίου κατανοούν ότι είναι µια δύσκολη χρονιά, απαιτείται συνεργασία 

µε τις Ορθόδοξες χώρες.  

 Στις 27/3 µιλώντας σε συνάντηση µε τα µέλη της Συνόδου της 

Εκκλησίας της Λευκορωσίας, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας τόνισε την 

ταύτιση των απόψεων της κυβέρνησης της Λευκορωσίας και της Εκκλησίας 

για την κρίση. Είναι περισσότερο ψυχολογική και ηθική κρίση, παρά 

οικονοµική και χρηµατοπιστωτική. 

 Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας είναι πεπεισµένος ότι το Κράτος και η 

Εκκλησία πρέπει δραστήρια να αλληλεπιδρούν στα προβλήµατα της 

εδραίωσης των οικογενειακών αξιών, την διατήρηση και τον πολλαπλασιασµό 

της πνευµατικής και ιστορικής κληρονοµιάς του λαού της Λευκορωσίας. Χάρη 

στις κοινές προσπάθειες του λαού και του κράτους στην κοινωνία, δεν 

υπάρχουν διχόνοιες, αντιθέσεις, όσον αφορά τους εθνικούς, θρησκευτικούς και 

κοινωνικούς σκοπούς. Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στην κοινωνία της 

Λευκορωσίας έχουν προφανώς επίδραση στους οικονοµικούς στόχους της 

χώρας, αλλάζουν τους στρατηγικούς στόχους. Γιατί είναι σηµαντικό να 

διατηρήσουµε και να πολλαπλασιάσουµε στην κοινωνία, το πνεύµα της 

ειρήνης και της ανεκτικότητας. 

 Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

K. ZATULIN: Ευχαριστούµε πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω συγνώµη από 

τον κ. Χριστοφόρου, αν δεν έχει αντίρρηση, τώρα θα δώσουµε την δυνατότητα 

στον ∆ήµαρχο της φιλόξενης αυτής πόλης, της Αιδηψού, να χαιρετίσει τους 

συµµετέχοντες του συνεδρίου. Παρίσταται εδώ και θα ήθελα να µάς απευθύνει 

έναν χαιρετισµό. 

Π. ΜΑΤΑΚΗΣ: Σεβασµιώτατοι εκπρόσωποι των Εκκλησιών, κύριοι 

σύνεδροι, θα ήθελα να σάς καλωσορίσω κι εγώ στην λουτρόπολη της 

Αιδηψού. Είναι η µεγαλύτερη λουτρόπολη στον ιαµατικό τουρισµό στην 

Ελλάδα. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τοµέα αυτό εδώ και 2000 χρόνια 
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και πλέον, και δεχόµαστε χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, µε σκοπό να κάνουν 

ιαµατικά µπάνια και έχουµε τα αποτελέσµατα από αυτή την επίδραση, τα 

οποία βοηθάνε πάρα πολύ µεγάλο τµήµα του πληθυσµού. 

 Όπως καταλαβαίνετε, σαν µέρος που εξαρτάται αποκλειστικά από τον 

τουρισµό, οικονοµικά µάς αφορά πάρα πολύ η κρίση και προσβλέπουµε µε 

µεγάλη αγωνία σε όλα αυτά τα συνέδρια και σε όλες τις συζητήσεις που 

γίνονται και ελπίζουµε όσο γίνεται µε µικρότερες απώλειες να ξεπεραστεί αυτή 

η κρίση, για να πάει καλύτερα η οικονοµία και η ζωή των πολιτών. 

 Σάς ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο συνέδριο σας. 

K. ZATULIN: Ευχαριστούµε πολύ κ. Ματάκη, η πόλη σας µάς έκανε πολύ 

µεγάλη εντύπωση, τόσο η φιλοξενία που µάς επιφυλάξατε, όσο και η ίδια η 

πόλη. Απ� ό,τι κατάλαβα, η συνταγή σας σε ό,τι αφορά την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση είναι να φέρνουµε εδώ τους brokers από το χρηµατιστήριο 

αξιών της Ν. Υόρκης, της MORGAN STANLEY και της SALOMON 

BROTHERS, ώστε να κάνουν ιαµατικά λουτρά και να ιαθούν. 

 Και τώρα, θα ήθελα να δώσω τον λόγο, όπως είχα προτείνει 

προηγουµένως, στον κ. Χριστοφόρου, τον αξιότιµο εκπρόσωπο της Βουλής 

των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µέλος της ∆ιεθνούς 

Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ:  Σεβαστό Ιερατείο, αγαπητό Προεδρείο,  αγαπητές 

φίλες και φίλοι, 

 Θέλω να τονίσω µε εµφατικό τρόπο ότι οφείλουµε να εκφράσουµε από 

καρδιάς, τις ευχαριστίες µας στον Πρόεδρο της Επιτροπής της ∆ιεθνούς 

Πολιτικής της ∆.Σ.Ο., στον φίλτατο κ. K. Zatulin, γιατί αναλαµβάνοντας αυτή 

την πρωτοβουλία, προσέδωσε πραγµατικά σάρκα και οστά στον ρόλο που 

πρέπει να έχει η ∆.Σ.Ο., δηλαδή να ανταποκρίνεται και να δηλώνει 

«παρούσα», όταν υπάρχουν µεγάλα διεθνή και παγκόσµια γεγονότα, στα οποία 

η ∆.Σ.Ο. οφείλει να δίνει το στίγµα της, γιατί είναι µία κατ� εξοχήν πολιτική 

οργάνωση, µε συνεκτικό στοιχείο την Ορθόδοξη πίστη και τις αξίες, που οι 
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καιροί απαιτούν να βρίσκεται παρούσα, να δίνει απαντήσεις, να δίνει λύσεις 

στα µεγάλα ζητήµατα. 

 Αυτή του η πρωτοβουλία, προσδίδει µία άλλη δυναµική και µία άλλη 

διάσταση. Άλλωστε, η Ορθοδοξία εκ των ων ουκ άνευ, είναι η ίδια µία 

σύγχρονη, επικαιρική, δυναµική, άµεση, απαντητική κατάσταση σε όλα τα 

ζητήµατα που αφορούν την κοινωνία, την θρησκεία, τον άνθρωπο και το 

παγκόσµιο γίγνεσθαι. 

 Και πάλι συγχαρητήρια και ελπίζω ο κ. Zatulin να έχει µιµητές γι� αυτή 

την αξιέπαινη πρωτοβουλία, που απαιτήθηκε κόπος και µόχθος, για να 

βρισκόµαστε εµείς όλοι εδώ, για να δώσουµε λύσεις, απαντήσεις, και όχι 

θεωρητικολογίες. 

 Όµως, για µάς της αντιπροσωπείας της Κύπρου, επιδαψιλεύει ιδιαίτερη 

τιµή, γιατί τύχαµε αυτής της γενναιόδωρης φιλοξενίας, τόσο από τον κ. Zatulin 

όσο και από τους συναδέλφους βουλευτάς της µητρός πατρίδος, 

προεξάρχοντος του αγαπητού Αναπληρωτή Γραµµατέα κ. Τσιόκα, του 

φιλοξενούντος, απουσιάζοντος αυτή τη στιγµή, κ. Σ. Κεδίκογλου και της 

Γραµµατείας, του φίλου Κ. Μυγδάλη, που πραγµατικά είµεθα ευγνώµονες γι� 

αυτή τους την συµβολή, στο να βρισκόµαστε εµείς όλοι εδώ. 

 Πρέπει να πούµε ότι η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν ήρθε από το 

πουθενά, ήταν µια προϊούσα, κυοφορούµενη, επωαζόµενη κατάσταση, που 

άρχισε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Μπορώ να πω ότι ήταν µία 

προκαθορισµένη και αναπόφευκτη πορεία µε τέτοια προδιαγεγραµµένη 

έκβαση και είναι απορίας άξιο, πώς όλοι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζονται ότι 

είναι ειδικοί αναλυτές, ειδικοί οικονοµολόγοι, όλοι εκείνοι οι λαλίστατοι, που 

τους βλέπαµε καθηµερινά σε περιόδους οικονοµικής άνθισης, να προβλέπουν, 

να δίνουν αισιόδοξα µηνύµατα, να δίνουν λύσεις, να δίνουν απαντήσεις, να 

προτρέπουν τον απλό κόσµο, να αναλαµβάνουν ρίσκα, να αναλαµβάνουν 

επενδύσεις, αίφνης εξηφανίσθησαν, ενώ ήταν γνωστό πως από το 2007 ήδη 

στην Αµερική άρχισαν οι πρώτοι τριγµοί και τα πρώτα ρήγµατα στην 



 32 

παγκόσµια οικονοµική κατάσταση, όταν άρχισαν µεγάλα funds να 

κρατικοποιούνται ή να χρειάζονται την παρέµβαση της FED ή ακόµα και της 

Ιαπωνικής Τράπεζας αλλά ακόµα και ευρωπαϊκών τραπεζών, για να τα 

διασώσουν. 

 Είναι αξιοπερίεργο, πώς ακόµα και οι κυβερνήσεις δεν πήραν το µεγάλο 

και ισχυρό µήνυµα, όταν η Αµερικανική Οµοσπονδιακή Τράπεζα, η γνωστή 

FED, υποχρεώθηκε τον Ιούνιο του 2008 να κρατικοποιήσει τις δύο 

µεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες, την FEDDY MAY και την FREDY MAC, 

µε 12 τρις δολάρια. Αυτές οι δύο επενδυτικές τράπεζες, είχαν απώλεια και 

έλλειµµα 12 τρις δολάρια. Και όλα αυτά προξενήθηκαν για δύο σηµαντικούς 

λόγους. Ο ένας λόγος ήταν επειδή η πραγµατική οικονοµία µε όλο εκείνο τον 

πλούτο και την ανάπτυξη που εµφανιζόταν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µία 

οικονοµία χάρτινη, η οποία στηριζόταν σε δανεικά. Το δεύτερο και σηµαντικό, 

είναι γιατί διαρκώς αναπτυσσόταν και εµπεδωνόταν η θεώρηση, ότι όλοι οι 

τίτλοι και οι αξίες, οµόλογα, παράγωγα, ναύλα, καύσιµα, ενέργεια, τρόφιµα, 

ναυτιλία, µετοχές, χρηµατιστηριακές αξίες, όλα αυτά θα συνεχίσουν να 

ανεβαίνουν χωρίς σταµατηµό. 

 Αυτές οι δύο µεγάλες ισχυρές εταιρείες ήταν ουσιαστικά το 

προανάκρουσµα για την µεγάλη κρίση και πρέπει να πούµε ότι, επειδή γίνεται 

µεγάλη συζήτηση και µεγάλος λόγος, και ιδιαίτερα κάποιοι νοσταλγοί άλλων 

καθεστώτων και άλλων οικονοµικών συστηµάτων προσπαθούν αυτή τη στιγµή 

να κερδοσκοπήσουν από την οικονοµική κρίση και τρίβουν µε χαρά τα χέρια 

τους, ότι τάχατες κατέπεσε και καταβαραθρώθηκε και καταστράφηκε ο 

µηχανισµός της ελεύθερης οικονοµίας του καπιταλισµού, άρα είναι καιρός να 

επιστρέψουµε πίσω, στην κλειστή οικονοµία, η απάντηση δόθηκε σε ένα 

πρόσφατο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, στην Πολωνία, από 

τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, που είπε ότι «σάς ακούω όλους εσάς 

τους δυτικούς ηγέτες να µιλάτε για οικονοµική κρίση, και µιλάτε µε τόση 

ένταση και µε τόσο πάθος, για έναν και µόνο λόγο. Γιατί δεν είδατε και δεν 
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ζήσατε την διαχρονική οικονοµική κρίση, την φτώχεια, την ένδεια και την 

ανελευθερία του άλλου συστήµατος, που ονοµάστηκε υπαρκτός κοµµουνισµός 

και υπαρκτός σοσιαλισµός». 

 Εάν σήµερα περνά κρίση αυτό το σύστηµα, δεν ευθύνεται η ελεύθερη 

ανοιχτή οικονοµία και κοινωνία, η οποία συνάδει και µε τις ορθόδοξες 

ελληνοχριστιανικές αξίες, όπου ουσιαστικά εµπεδώνονται και σφυρηλατούνται 

τα ατοµικά δικαιώµατα, η ελεύθερη ανοιχτή οικονοµία και κοινωνία, κάτω από 

κανόνες και κάτω από συγκεκριµένους εποπτικούς ρόλους, εµπεδώνουν την 

ίδια την ατοµική ελευθερία. ∆εν φταίει αυτό το φιλελεύθερο σύστηµα από 

µόνο του, αν κάποιοι υιοθέτησαν µία άλλη ακραία κατάσταση, που ήταν το 

νεοφιλελεύθερο σύστηµα της Σχολής του Σικάγου, που ο πατέρας αυτού 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ο Μ. Freedman. ∆εν φταίει το σύστηµα, αν ο 

διοικητής της FED, ο γνωστός και παρουσιαζόµενος ως µέγας διανοούµενος 

της οικονοµίας, ο Alan Greenspan, από το 1992 υιοθέτησε την πολιτική των 

χαµηλών επιτοκίων στην Αµερική µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί 

υπερβάλλουσα ρευστότητα στις οικονοµίες και στις αγορές, µε σκοπό φυσικά 

και αυτός να δώσει φτηνό χρήµα για αγορά στέγης σε όλους τους κατοίκους. 

Και δεν φταίει το σύστηµα, αν αυτός ο συγκεκριµένος κύριος, όταν τα 

τελευταία 10 χρόνια τον καλούσε τόσο η Wall Street όσο και το Κογκρέσο για 

τις Επιτροπές Τραπεζικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, τον καλούσαν να βάλει 

φραγµό και έλεγχο στην αγορά των παραγώγων και αυτός επέµενε ότι δεν 

µπορεί να υπάρξει έλεγχος και εποπτεία σ� αυτά τα παράγωγα, που πολύ ορθά 

οι οικονοµικοί αναλυτές τα ονόµασαν βόµβες υδρογόνου. 

 Άρα, πρέπει να πούµε ότι η ελεύθερη οικονοµία είναι όπως η 

δηµοκρατία. Η δηµοκρατία δεν είναι το τέλειο και το ιδανικό σύστηµα, 

υπάρχουν πολλές ατέλειες, πολλά λάθη, πολλά ελλείµµατα, πολλές 

παραλείψεις. Όµως, δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο σύστηµα, που να είναι 

καλύτερο από τη δηµοκρατία. Η ελεύθερη οικονοµία έχει πολλές ελλείψεις, 

πολλά ελλείµµατα, όµως δεν υπάρχει άλλο σύστηµα, που να προσδίδει άλλη 
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εναλλακτική λύση. ∆εν µπορείς µόνο να καταστροφολογείς και να 

καταδικάζεις ένα σύστηµα, το οποίο είναι γνωστό ότι λειτουργεί µε την λογική 

των οικονοµικών κύκλων, ενώ την ίδια στιγµή να µην µπορείς να προτείνεις 

τίποτα ή να προσπαθείς να προτείνεις τον κρατισµό, που απέτυχε εν τη γενέσει 

του. 

 Εµείς τι λέµε; Εµείς λέµε ότι η ελεύθερη οικονοµία ήταν αυτή � και δεν 

πρέπει να το ξεχνούµε � που δηµιούργησε ευηµερία, που δηµιούργησε πλούτο, 

που δηµιούργησε ανάπτυξη, που δηµιούργησε προαγωγή της γνώσης, της 

επιστήµης, που δηµιούργησε, που στήριξε τις ελευθερίες των ατοµικών και 

άλλων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Που έδωσε την δυνατότητα στον καθένα 

να πιστεύει ό,τι θέλει. Και αυτό είναι σηµαντικό. Γιατί σε κάποια άλλα 

συστήµατα δεν υπήρχε ούτε και αυτή η ελευθερία, του να πιστεύεις ιδιαίτερα 

την ορθόδοξη πίστη.  

 Άρα, όλο αυτό το σύστηµα δεν µπορούµε να το καταδικάζουµε, επειδή 

δεν προνόησαν οι Αµερικανοί σε καιρούς δύσκολους, δεν προνόησαν να 

πάρουν όλα εκείνα τα µέτρα που προβλέπει η ορθόδοξη, ορθή, ελεύθερη 

οικονοµία, δεν είναι αυθαίρετη και ασύδοτη! Προνοεί ελέγχους, προνοεί 

εποπτικές αρχές, προνοεί κανόνες. Εµείς είµαστε υπέρ µιας γνήσιας, άδολης, 

ανταγωνιστικής, υγιούς, ελεύθερης, ανοιχτής οικονοµίας και κοινωνίας, µε 

αυστηρούς ελέγχους, που θα προάγει και το οικονοµικό συµφέρον και το 

κοινωνικό συµφέρον. 

 Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι αυτό το οποίο επισυνέβηκε ως οικονοµική 

κρίση, είναι ταυτόχρονα και ηθική κρίση. Ηθική κρίση, γιατί αφέθηκαν αυτά 

τα λεγόµενα Golden Boys, αν και εδώ υπάρχει ρατσιστική διάκριση, γιατί 

υπήρξαν και Golden Girls σ� αυτή την κρίση, αφέθηκαν όλοι αυτοί να 

κερδοσκοπήσουν εις βάρος του απλού επενδυτή. Αυτό που έλεγε ο Alan 

Greenspan, αφήστε τα παράγωγα να αναλάβουν το ρίσκο οι ειδικοί και να 

επενδύσουν, και ουσιαστικά γι� αυτό λέγονται παράγωγα, γιατί επενδύουν 

πάνω σε άλλες κεφαλαιακές αξίες, µετοχές και άλλα προϊόντα, τα οποία 
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παράγουν και ονοµάστηκαν παράγωγα. Άρα, διατυπώνοντας αυτή τη θέση  και 

αφήνοντας ασύδοτη αυτή την αγορά, ουσιαστικά οδήγησε στην κατάρρευση, 

αλλά ταυτόχρονα στον πλουτισµό µερικών δεκάδων αετονύχηδων, οι οποίοι 

εκµεταλλεύτηκαν την εµπιστοσύνη και την πρόθεση επενδύσεων από απλούς 

πολίτες.  

 ∆υστυχώς, και πρέπει να το πούµε, η οικονοµική κρίση έπληξε 

πρωτίστως τους απλούς πολίτες. Τα εκατοµµύρια άνεργοι που 

προαναγγέλλονται, ήδη το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, ενώ προέβλεπε 30 

εκατ., σήµερα προβλέπει πέραν των 50 εκατ. ανέργων, τα προβλήµατα που 

δηµιουργήθηκαν στην οικονοµία, τα χρήµατα που χάθηκαν από τις 

καταρρεύσεις µεγάλων οίκων, είναι χρήµατα απλών επενδυτών, οι οποίοι δεν 

έχουν «την κεφαλήν πού κλίναι». Και ενώ λοιπόν, πέρυσι τον Σεπτέµβριο του 

2008 η ανθρωπότητα είχε στραµµένη την προσοχή της στο Big Bang του 

CERN της Ελβετίας, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας, 

όπου µε τον επιταχυντή θα δινόταν η δυνατότητα να δουν οι επιστήµονες την 

απαρχή του σύµπαντος, το Βig Bang έγινε τελικά, όταν αφέθηκε µία τεράστια 

επενδυτική τράπεζα, η 158χρονη LEEMAN BROTHERS, να καταρρεύσει, που 

ουσιαστικά µαζί της συµπαρέσυρε όλους εκείνους, οι οποίοι επένδυσαν πάνω 

σ� αυτά τα τεράστια κεφάλαια. 

 Όµως, όταν είπα ότι είναι ηθική κρίση, γι� αυτή την ιστορία που ήταν η 

απαρχή της µεγάλης κρίσης που βιώνουµε σήµερα, ο τότε Υπουργός 

Οικονοµικών της Αµερικής, ο Henry Corson, ενώ έσωσε τις δύο µεγάλες 

επενδυτικές τράπεζες µε 12 τρις δολάρια, δεν έσωσε την LEEMAN 

BROTHERS και ελέγχεται γι� αυτό. Και δεν πρέπει να αγνοούµε το γεγονός 

ότι ο Αµερικανός Υπουργός Οικονοµικών, ήταν υψηλόβαθµο στέλεχος της 

Goldman Sacks, οι οποίοι ήταν οι κύριοι ανταγωνιστές της LEEMAN 

BROTHERS και ο καθένας µπορεί να εξάξει τα δικά του συµπεράσµατα. 

 Εµείς θεωρούµε ότι δεν έγιναν όλες εκείνες οι αναγκαίες κινήσεις, για 

να αποτραπεί αυτή η µεγάλη οικονοµική κρίση, που ουσιαστικά δηµιούργησε 
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παλιρροϊκό κύµα από την Αµερική και δεν άφησε έξω και την ίδια την Ευρώπη 

και όλους εµάς. 

 Όµως, επειδή πρέπει να δώσουµε λύσεις σ� αυτά τα ζητήµατα, εγώ θα 

πω το εξής: ότι δοκιµάστηκε το καπιταλιστικό σύστηµα δεν είναι πρώτη φορά. 

Υπήρξαν και άλλες κρίσεις. Κρίσεις, όµως, οι οποίες µέσα σε δύο χρόνια 

ξεπεράστηκαν. Υπήρξε η κρίση 1973-1975, του 1980 � 1981, του 1999-2000. 

Όπως είπα προηγουµένως, η οικονοµία λειτουργεί µε τους κύκλους. Και 

σίγουρα αυτή τη στιγµή είµαστε στην κατηφόρα του κύκλου. 

 Όµως, υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης. Για να 

υπάρξει, όµως, άµεση ανάπτυξη και να βγει η οικονοµία από αυτή την µεγάλη 

κρίση, πρέπει να πετύχει αυτό που απέτυχαν µέχρι σήµερα να κάνουν οι 

κυβερνήσεις. Να επανακτήσουν την εµπιστοσύνη του κοινού προς την 

οικονοµία, προς τις τράπεζες, την εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων προς τις 

επενδύσεις. Ενώ έδωσαν δισεκατοµµύρια για να τονώσουν το τραπεζικό 

σύστηµα, που είναι το κυκλοφοριακό σύστηµα ολόκληρης της οικονοµίας, δεν 

κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν ρευστότητα στην αγορά. ∆ηµιούργησαν 

ρευστότητα στις τράπεζες, δεν δηµιουργήθηκε ρευστότητα στην αγορά, γιατί 

δεν υπήρξε εµπιστοσύνη, ούτε των τραπεζών µεταξύ τους για να 

αλληλοδανείζονται, ούτε των επενδυτών για να επενδύουν, ούτε των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για να µπορέσουν να µπουν στην πραγµατική 

οικονοµία.  

 Άρα, το πρώτο και βασικότερο, είναι να εξευρεθεί τρόπος, ούτως ώστε 

να απεγκλωβιστούν όλα αυτά τα χρήµατα που πήγαν στις τράπεζες, για να 

δοθούν στον κόσµο και να στηριχθεί όχι µόνο η οικονοµία αλλά και το 

κοινωνικό σύνολο. Γιατί αυτό είναι, ο πλούτος που δηµιουργείται µέσα από 

την ελεύθερη οικονοµία, ουσιαστικά µεταφέρεται και στους απλούς πολίτες. 

 Το δεύτερο και σηµαντικό, είναι ότι οι πολιτικοί πρέπει να ασχοληθούν 

περισσότερο µε την οικονοµία. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι Υπουργοί Οικονοµικών 

διαφόρων χωρών, και ιδιαίτερα της Αµερικής και της Ρωσίας, περνούσαν στα 
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µονόστηλα. ∆εν γνώριζε πριν την κρίση κανένας τους Υπουργούς 

Οικονοµικών, ενώ µπορεί να γνώριζε πολύ ευκολότερα τους Υπουργούς 

Εξωτερικών, τους Υπουργούς Εσωτερικών, τους Υπουργούς Άµυνας. Γιατί δεν 

ασχολούνταν στα σοβαρά µε αυτό το κεφάλαιο, που επηρεάζει ολόκληρο το 

κοινωνικοπολιτικό σύστηµα. 

 Άρα, οι πολιτικοί οι ίδιοι, πρέπει να ενδιατρίψουν περισσότερο σε  αυτά 

τα ζητήµατα. Γιατί, όπως είπα, κανένα σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργεί από 

µόνο του. 

 Τρίτο, εγώ πιστεύω και είµαι εξ εκείνων που λένε ότι πρέπει και εµείς,  

εκατό χρόνια µετά  την γέννηση του Κέυνς, αυτού που θεωρείτο ότι ασκούσε 

δηµοσιονοµική πολιτική, να τον ανακαλύψουµε κι εµείς. ∆εν είµαστε εναντίον 

τού να ασκείται δηµοσιονοµική πολιτική. Ο Αµερικανός περσινός 

Νοµπελίστας, ο Paul Krugman, είναι υπέρ της επεκτατικής δηµοσιονοµικής 

πολιτικής αυτή την περίοδο. ∆ηλαδή τι λέµε; Εκεί και όπου η ιδιωτική 

πρωτοβουλία έπαυσε πλέον να µπορεί να αντιδράσει, επιβάλλεται το κράτος να 

παρέµβει για να σώσει την παγκόσµια οικονοµία. 

 ∆εν έχουµε κόµπλεξ προς την κρατική παρέµβαση, αν και εφόσον είναι 

προς το κοινό συµφέρον και προς το κοινωνικό όφελος. Όµως, πρέπει να 

πούµε ότι εκεί όπου υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος, και ιδιαίτερα η κρατική 

υπηρεσία, δηµιουργείται διαφθορά. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα! 

Άρα, αποτρέποντας την διαφθορά, γι αυτό είπα οικονοµική και ηθική κρίση, να 

µπορεί το κράτος να παρεµβαίνει σωστά. Και πιστεύω σ� αυτά τα ζητήµατα 

δοκιµάστηκε και δοκιµάζεται και η ίδια η µητέρα πατρίδα, απ� αυτά τα 

φαινόµενα σήψης και διαφθοράς στην δηµόσια υπηρεσία. 

 Όσον αφορά την δική µου πατρίδα, κοντολογίς και ολοκληρώνοντας, η 

Κύπρος φάνηκε τυχερή. Φάνηκε τυχερή, γιατί ευτύχησε να µπει στην Ε.Ε. και 

είναι γνωστό ότι για να µπούµε στην Ε.Ε. το οφείλουµε πρωτίστως στην 

µητέρα πατρίδα, στην Ελλάδα. Και είµεθα ευγνώµονες γι� αυτή την είσοδό µας 

στην Ε.Ε. και σίγουρα δεν θα µπορούσε ποτέ η Κύπρος να µπει στην Ε.Ε., εάν 
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δεν είχε την πρόνοια ένας µεγάλος πολιτικός, ο Κων. Καραµανλής, το 1981, να 

βάλει την Ελλάδα στην Ε.Ε. Γιατί µένοντας η Ελλάδα εκτός Ε.Ε, η Κύπρος δεν 

θα µπορούσε να µπει ποτέ.  

 Άρα, είµεθα ευγνώµονες και προς εκείνον τον µεγάλο πολιτικό άνδρα, 

που κατόρθωσε να βάλει την Ελλάδα στην Ε.Ε. και κατ� επέκταση να εισέλθει 

και η Κύπρος πανηγυρικά. Μπαίνοντας στην Ε.Ε. εµείς κατορθώσαµε  να 

έχουµε ως νόµισµα το ευρώ. Το ευρώ στάθηκε ισχυρό, αγαπητέ Κονσταντίν, 

στάθηκε ισχυρό το ευρώ και µάς έσωσε. Ακόµα και το ρωσικό νόµισµα που 

είναι ισχυρό νόµισµα, υπέστη υποτίµηση µέσα σ� αυτή την κρίση, καλώς, για 

να κρατηθεί η οικονοµία. Το ευρώ κράτησε την κυπριακή οικονοµία µακριά 

από τα µεγάλα και βαθιά πλήγµατα που έχει αυτή τη στιγµή η ∆ανία, που 

έµεινε εκτός ευρώ, που έχει η Μεγάλη Βρετανία και που είχε  η Ισλανδία µε 

την κατάρρευσή της, εξ αιτίας του ότι βρισκόταν εκτός Ε.Ε. 

 Όµως, η Κύπρος ταυτόχρονα ήταν, είναι και παραµένει ένα ισχυρό 

χρηµατοπιστωτικό κέντρο, έχουµε τις χαµηλότερες φορολογίες από όλες τις 

χώρες της Ε.Ε. και είµαι στην ευτυχή θέση να πω, ότι υπήρξε ακόµα ένα 

σηµαντικό οικονοµικό βήµα, για το οποίο ευχαριστούµε και ευγνωµονούµε την 

Ρωσία, όπου επετεύχθη η σηµαντικότατη οικονοµική συµφωνία της διπλής 

φορολογίας, όπου ουσιαστικά, οι µεγάλες επενδύσεις που γίνονται µέσω 

Ευρώπης, που γίνονται από την Ευρώπη και από την Αµερική στην  Ρωσία 

µέσω των εταιρειών, γίνονται βασικά µέσω της δικής µας της πατρίδας. Η 

Κύπρος τα κατάφερε, εξαιτίας του ότι οι τράπεζές της δεν είχαν επενδύσει σε 

τοξικά απόβλητα, γιατί ήταν εµπορικές τράπεζες. Οι τράπεζες που 

δοκιµάστηκαν  σ� αυτή την κρίση, ήταν οι επενδυτικές, και οι ελληνικές και οι 

κυπριακές που δεν υπέστησαν κρίση, δεν ήταν γιατί ήταν πιο έξυπνες αλλά 

γιατί ήταν εµπορικές τράπεζες και δεν ήταν επενδυτικές. Και δεν έδιναν όλα 

εκείνα τα δάνεια που έδιναν για τα supremes, όπως ονοµάζονταν, χωρίς 

εξασφαλίσεις, µε αποτέλεσµα να βρεθούν εκτεθειµένες. 
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 Με αυτά τα δεδοµένα, πιστεύουµε ότι η Κύπρος  παρά τα προβλήµατα 

που έχει τα διαρθρωτικά στην οικονοµία, παρά τις δυσκολίες, έχει µία ευέλικτη 

οικονοµία που θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στην κρίση. Είναι η µοναδική 

χώρα της Ε.Ε. σήµερα, η οποία κατορθώνει να έχει θετικό ρυθµό ανάπτυξης, 

παρά το ό,τι όπως είπα, υπάρχουν σηµαντικά σοβαρά προβλήµατα, τα οποία 

οφείλονται ίσως και σε λανθασµένους οικονοµικούς χειρισµούς, και ίσως και 

σε αυτό που έπαθαν όλες οι χώρες της Ε.Ε, δεν κατόρθωσε έγκαιρα η 

κυβέρνηση της Κύπρου να αντιληφθεί τη µεγάλη οικονοµική κρίση που 

ερχόταν  και να πάρει έγκαιρα τα µέτρα. 

 Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα 

και αυτή την ευχέρεια, να καταθέσουµε θέσεις, απόψεις και προτάσεις για την 

παγκόσµια οικονοµική κρίση, την χρωστούµε στον φίλο Konstantin Zatulin, ο 

οποίος, όπως είπα, δίνει µία άλλη προοπτική, µία άλλη δυναµική στην ∆.Σ.Ο. 

και ελπίζω αυτό να αρχίσει να γίνεται και να καθίσταται κύριος παράγων και 

αφετηρία για τις δράσεις από τούδε και στο εξής της Ορθοδοξίας, µε 

παρεµβάσεις στα διεθνή και µεγάλα ζητήµατα. 

 Γιατί όπως είπα, και κλείνω µ� αυτό, δεν είµαστε εµείς µία θρησκευτική 

οργάνωση, είµαστε µία κατ� εξοχήν πολιτική οργάνωση, που όπως είπα, 

δηµιουργήσαµε αυτόν το συνεκτικό ιστό από όλες τις χώρες, µε Ορθόδοξους 

Βουλευτές, όπου υπηρετούµε και την πίστη µας και την θρησκεία µας, αλλά 

και τους στόχους και τους σκοπούς µας.  

 Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ. 

K. ZATULIN: Αξιότιµοι φίλοι, έχουµε πολύ δηµοκρατικό Προεδρείο, εγώ 

προσωπικά δεν βλέπω καµία αντίθεση στην οµιλία του κ. Χριστοφόρου, έστω 

και µόνο γιατί αντιµετωπίζει µε πολύ σεβασµό όλους τους Κωνσταντίνους, και 

τον Zatulin και τον Καραµανλή. Αυτό και µόνο, µε αναγκάζει να αποδεχθώ 

όλα τα άλλα τα οποία είπε.  

 Εγώ ευχαριστώ όλους τους συµµετέχοντες. Τώρα έχουµε ένα µικρό 

διάλειµµα για καφέ, και µετά το διάλειµµα, δεν πρόλαβε να µιλήσει στο πρώτο 
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µέρος, το διαπιστευµένο µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµών της Ρωσικής 

Οµοσπονδίας, ο Valery Tsvetkov. 

 Ευχαριστώ. 

    Μετά το διάλειµµα  

K. ZATULIN: Αγαπητοί συνάδελφοι, το λόγο έχει το Αντεπιστέλλον µέλος 

της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών, ο Valery Tsvetkov.  

V. TSVETKOV: Αγαπητοί οµόδοξοι, επιτρέψτε µου να σάς ευχαριστήσω για 

την δυνατότητα που µού δόθηκε να τοποθετηθώ ενώπιον σας και να µεταφέρω 

σε σάς ορισµένες σκέψεις της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών γύρω από το 

πρόβληµα της ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τις συνέπειές 

της για την ρωσική οικονοµία. 

 Στην αρχή θα ήθελα να σάς διηγηθώ ένα τέτοιο µικρό ανέκδοτο. 

Συναντιούνται δύο οικονοµολόγοι, φυσικά η συζήτηση αρχίζει για την κρίση. 

Ο πρώτος οικονοµολόγος ρωτάει: «Πες µου σε παρακαλώ, καταλαβαίνεις τι 

συµβαίνει σήµερα στην παγκόσµια οικονοµία;» Ο δεύτερος λέει: «Βεβαίως 

καταλαβαίνω, τώρα θα στα εξηγήσω όλα». «Όχι, µπορώ και µόνος µου, αλλά 

καταλαβαίνεις όµως τι συµβαίνει;»  

 Έτσι λοιπόν, κρίσεις συµβαίνουν συχνά, κάθε 8-10 χρόνια, ανεξάρτητα 

από το τι συµβαίνει στην παγκόσµια οικονοµία. Και µάλιστα, διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς την κλίµακά τους, ως προς τον χαρακτήρα τους, όπως λένε 

έφτασε πια ο καιρός να συνηθίσουµε στις κρίσεις.  Αλλά είναι εκπληκτικό, 

συνήθως για τους απλούς ανθρώπους και για την πλειοψηφία των 

οικονοµολόγων, είναι πολύ απρόσµενες και µάλιστα, όσο πιο χαρούµενες είναι 

οι δηλώσεις των οικονοµολόγων και των πολιτικών, ότι όλα πάνε καλά, τόσο 

πιο πολύ πλησιάζουν οι δύσκολοι καιροί. 

 Αλλά πιο σηµαντικό είναι κάτι άλλο. Η ανάπτυξη της οικονοµίας δεν 

είναι κάτι που µάς δόθηκε εκ των άνω, είναι αποτέλεσµα της δραστηριότητας 

του ανθρώπου. Ακριβέστερα, εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να 

υπερασπίζονται την οικονοµία από πτώσεις. Ας τονίσουµε τις χαρακτηριστικές 
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ιδιοµορφίες της σηµερινής κρίσης, οι οποίες την ξεχωρίζουν από παρόµοιες 

κρίσεις οικονοµικές. 

 Πρώτον, πρέπει να τονίσουµε τον παγκόσµιο χαρακτήρα της 

οικονοµίας. Έπληξε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες, τις χώρες µε µεταβατική 

οικονοµία και την πλειοψηφία των αναπτυσσόµενων χωρών και σ� αυτό 

διαφέρει σηµαντικά από την κρίση του 1997-1998. Τότε η κρίση έθιξε τις 

χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, την Ρωσία και την Βραζιλία.  

 ∆εύτερον, είναι ολόπλευρη κρίση, που θίγει όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας. Η κρίση άρχισε σαν κρίση υποθηκών στις ΗΠΑ αλλά σύντοµα 

απέκτησε οικονοµικό χαρακτήρα, µετατράπηκε σε κρίση ολόκληρης της 

οικονοµίας. Με την σειρά της, η οικονοµική κρίση πρακτικά µετατράπηκε σε 

κοινωνική, προκαλώντας παντού αύξηση της ανεργίας, µείωση των 

εισοδηµάτων σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού και σε ορισµένες χώρες, 

για παράδειγµα στην Ισλανδία, η κρίση µετατράπηκε σε πολιτική. 

 Τρίτον, είναι απαραίτητο να τονίσουµε το βάθος της κρίσης. Σε 

διάφορες χώρες έγινε πτώση των αποθεµατικών αγορών κατά 2-5 φορές, οι 

τιµές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο υποτριπλασιάστηκαν. Στην πλειοψηφία 

των χωρών έχουµε µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 10-15%, έχουµε 

διπλασιασµό της ανεργίας. 

 Τέταρτον, η κρίση διακρίνεται για την διάρκειά της. Άρχισε το 2007, το 

2008 µετατράπηκε σε παγκόσµια οικονοµική κρίση, η πλειοψηφία των 

αναλυτών προβλέπουν ότι µόνο στα µέσα του 2009, όσον αφορά την 

οικονοµική πτυχή της, θα φτάσει το χαµηλότερο σηµείο. Αλλά θεωρούν ότι η 

πιθανή συνέχισή της θα συνεχιστεί ιδιαίτερα στον κοινωνικοοικονοµικό τοµέα, 

µέχρι και το 2010.  

 Πέµπτον, αναµένεται µακρόχρονη έξοδος, προβλέπεται µετατροπή της 

σε µακροχρόνια ύφεση.  

 Όλα τα παραπάνω µάς ανησυχούν. Σε σύγκριση µε τις ανεπτυγµένες 

χώρες, η οικονοµική κρίση έθιξε ιδιαίτερα την Ρωσία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
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των ειδικών του ∆ΝΤ, η µείωση του ΑΕΠ της Ρωσίας  θα αποτελέσει το 6%, 

ενώ στην Ευρώπη 4%, στις ΗΠΑ 2,8% µείωση του ΑΕΠ.  

 Σε τι οφείλεται η σοβαρότητα της κρίσης στην Ρωσία; Θα αναφέρω 

µόνο τις βασικές αιτίες. 

 Πρώτη αιτία, το υψηλό ποσοστό του ξένου κεφαλαίου στην αγορά της 

Ρωσίας. Όταν εµφανίστηκαν τα πρώτα γνωρίσµατα της κρίσης, οι ξένοι 

επενδυτές άρχισαν αµέσως να απαλλάσσονται από τις µετοχές της ρωσικής 

αγοράς. Και έτσι µειώθηκαν οι αποθεµατικές αγορές κατά 4 φορές, ενώ στις 

άλλες χώρες κατά 2 φορές. 

 ∆εύτερον, είναι η έλλειψη χρηµατοπιστωτικών αγορών. Στην χώρα µας 

λείπει ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστηµα, πολύ αργά κατασκευάστηκαν 

επενδυτικά ταµεία τα οποία δεν συγκέντρωσαν πολλούς οικονοµικούς πόρους. 

Αυτό προκαλεί την έλλειψη χρηµάτων.  

 Τρίτη αιτία, το µη εξισορροπηµένο εξωτερικό χρέος. Αν στα τελευταία 

χρόνια το επίσηµο χρέος της Ρωσικής Οµοσπονδίας µειώνεται, το ιδιωτικό 

χρέος των ιδιωτικών εταιρειών αυξήθηκε σηµαντικά και µε πολύ µεγάλους 

ρυθµούς και σήµερα είναι γύρω στα 500 δις δολάρια. Η κρίση αυτή έφερε στο 

χείλος της καταστροφής ορισµένες ρωσικές τράπεζες και εταιρείες, και 

ανάγκασε το κράτος να τους παρέχει πολύ µεγάλη οικονοµική βοήθεια.  

 Τέταρτη αιτία, δοµικές δυσαναλογίες της οικονοµίας, ιδιαίτερα των 

εξαγωγών. Στις εξαγωγές µας το 80% είναι πρώτες ύλες, το ποσοστό των 

εξαγωγών στην Ρωσική Οµοσπονδία είναι 30% του ΑΕΠ. Η ζήτηση στην 

εξωτερική αγορά έπεσε, το εµπόρευµά µας δεν χρειάζεται πλέον. Και µάλιστα, 

το ποσοστό των κινέζικων εξαγωγών, το αντίστοιχο, είναι 15%, παρ� όλο που 

λένε ότι η Κίνα πληµµύρισε όλο τον κόσµο µε φθηνά προϊόντα, το ποσοστό 

των ρωσικών εξαγωγών καταλαµβάνει το 30% της οικονοµίας. 

 Πέµπτη αιτία, ο υψηλός σε σύγκριση µε τις ανεπτυγµένες χώρες, 

πληθωρισµός. Στην Ρωσία έχουµε 13% πληθωρισµό, αντί για 2-3% στις 

ανεπτυγµένες χώρες. 
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 Αυτές οι δυσµενείς αρχικές θέσεις προκαλούν διαφορές στις 

προσεγγίσεις για την υπερνίκηση της κρίσης, που οι ανεπτυγµένες χώρες 

αντιµετωπίζουν στην οικονοµία τους. Ακολουθούν µία πολύ δραστήρια 

µονεταριστική πολιτική, µειώνουν τα ποσοστά δανεισµού. Στην Ρωσία 

εξακολουθεί να παραµένει ο µεγάλος πληθωρισµός και τα υψηλά ποσοστά. Το 

κράτος βρίσκεται σε µία διττή θέση, από τη µία µεριά είναι απαραίτητο να 

υποκαταστήσει την παρουσία χρηµάτων στην αγορά και από την άλλη είναι να 

µην επιτρέψει την αύξηση του πληθωρισµού. 

 Έκτη αιτία, οι σηµαντικές δαπάνες του προϋπολογισµού. Τα τελευταία 

χρόνια, λόγω της εισροής εσόδων από τις τιµές του πετρελαίου, οι δαπάνες 

αυξάνονταν κατά 30% περίπου ετησίως. Εκτός αυτού, το κράτος µας ανέλαβε 

πολλές και σηµαντικές υποχρεώσεις, οι οποίες σήµερα είναι δύσκολο να 

υλοποιηθούν και δύσκολο να εγκαταλειφθούν.  

 Έβδοµη αιτία, η υπερτίµηση του ρουβλιού. Στις παραµονές της κρίσης 

δηµιουργήθηκε µία παράδοξη κατάσταση, όταν η αγοραστική ικανότητα 18-17 

ρούβλια το δολάριο και υψηλό πληθωρισµό 13%, η τιµή του δολαρίου ήταν 23 

ρούβλια το δολάριο, γι� αυτό µε την κρίση είχαµε απότοµη πτώση της τιµής 

του ρουβλιού κατά 55% σε σύγκριση µε το δολάριο. 

 Πώς κατεβάσαµε το ρούβλι σε σχέση µε το δολάριο, είναι µία 

ξεχωριστή συζήτηση. Για να αγοράζουµε δολάρια, για να αλλάξουµε την 

ισοτιµία, χρειάζονται ρούβλια, γι� αυτό το κράτος µας έδωσε στις εµπορικές 

τράπεζες βοήθεια. Αλλά αυτά τα χρήµατα δεν πήγαν στην βιοµηχανία, φύγανε 

στην χρηµατοπιστωτική αγορά. Και όσο περισσότερα ρούβλια δίνονταν, τόσο 

περισσότερο αυξανόταν η τιµή του δολαρίου σε σχέση µε το ρούβλι. 

 Τώρα, η κατάσταση άλλαξε. Το κράτος δίνει τέτοιους τεράστιους 

οικονοµικούς πόρους στις τραπεζικές δοµές και εδώ η τιµή του ρουβλιού σε 

σχέση µε το δολάριο άρχισε να ανεβαίνει.  

 Όγδοη αιτία είναι η µονεταριστική πολιτική. Η Κεντρική Τράπεζα 

πάλευε µε τον πληθωρισµό, προσπαθώντας να επιτύχει την ελαχιστοποίηση 
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των αποθεµάτων των τραπεζών. Γι� αυτό στο τραπεζικό σύστηµα της Ρωσίας  

η µείωση των αποθεµατικών αποδείχθηκε πιο έντονη. ∆ηµιουργήθηκε 

σταθεροποιητικό ταµείο αλλά το πρόβληµα συνίσταται στο γεγονός ότι το 

σταθεροποιητικό ταµείο δηµιουργήθηκε κατά περίεργο τρόπο. Θα εξηγήσω:  

 Οι κατηγορίες που αφορούν τον προϋπολογισµό είναι κατηγορίες 

ισοζυγίου. Σε καµία χώρα, σε καµία εποχή, το ισοζύγιο δεν είχε τέτοιο 

πλεόνασµα, όπως τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας, που έφτανε ακόµα και 

το 10% του ΑΕΠ. ∆ηλαδή, το κράτος πρέπει να συγκεντρώνει τόσα χρήµατα, 

όσα µπορεί να δαπανά. Βεβαίως, υπάρχουν εξαιρέσεις στα πλαίσια της 

λογικής. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν υπάρχει τέτοιο πλεόνασµα του 

κρατικού προϋπολογισµού, το κράτος είναι υποχρεωµένο να µειώνει τους 

φόρους. Στην χώρα µας, το κράτος έπαιρνε, αφαιρούσε χρήµατα από την 

οικονοµία, τα οποία αν παρέµεναν, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 

παροχή φθηνών πιστώσεων. 

 Μπορούµε να πούµε ότι δεν είναι φιλελεύθερες πολιτικές ρύθµισης της 

οικονοµίας αλλά και η ίδρυση του σταθεροποιητικού ταµείου είναι µία άγρια 

παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία. Αν συγκεντρώνετε περισσότερα 

χρήµατα από όσα µπορείτε να δαπανήσετε, κατ� αυτόν τον τρόπο υπονοµεύετε 

την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς. Οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν αυτούς τους πόρους για την ανάπτυξη της παραγωγής. Εάν 

παίρνατε από µένα φόρους 2-3 φορές περισσότερους απ� ό,τι χρειάζεται για 

την συντήρηση της αµυντικής ικανότητας, του συστήµατος υγείας κλπ. εσείς 

υπονοµεύετε την δική µου ανταγωνιστικότητα.  

 Άλλη µία αιτία, η τελευταία. Η τεχνητή κεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών 

και κρατικών εταιρειών µε την κερδοσκοπική αύξηση των τιµών. Τα τελευταία 

χρόνια εµείς αφαιρούσαµε τα περισσότερα χρήµατα από την παγκόσµια 

ενεργειακή αγορά. Στην πραγµατικότητα, όµως, στον πραγµατικό τοµέα της 

οικονοµίας, τίποτα δεν συνέβαινε. Οι εταιρείες, απλώς, προσήλκυαν 

τεράστιους πόρους, εν ονόµατι των σχεδιαζόµενων υψηλών κερδών. Η 
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πραγµατική αύξηση της παραγωγής της ίδιας της GAZPROM ήταν τα 

τελευταία χρόνια 1,3% ετησίως, πράγµα που δεν είναι συγκρίσιµο µε τους 

τεράστιους ρυθµούς κεφαλαιοποίησής της τα τελευταία χρόνια και του όγκου 

των χρεών της. 

 Η σύγχρονη οικονοµική κρίση γέννησε ένα ολόκληρο σύστηµα µέτρων 

ενάντια στην κρίση. Βέβαια, η σοβαρή ανάλυση είναι ακόµα µπροστά µας, 

µπορούµε να κρίνουµε µετά την υλοποίηση των µέτρων την 

αποτελεσµατικότητά τους. Σήµερα, όµως, µπορούµε να βγάλουµε ορισµένα 

συµπεράσµατα, όσον αφορά την Ρωσική Οµοσπονδία. 

 Η κυβέρνηση της Ρωσίας προσπαθεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, 

καταβάλλοντας µεγάλες προσπάθειες και πόρους για την έξοδο της οικονοµίας 

της χώρας από την κρίση. Το συνολικό ποσό των µέτρων κατά της κρίσης είναι 

10 τρις ρούβλια, είναι περίπου το 25% του ΑΕΠ το 2008. 25% του ΑΕΠ! Οι 

ΗΠΑ σήµερα έχουν δαπανήσει 5% του ΑΕΠ σε µετρητά. Μπορούµε να 

πάρουµε ως µέτρο σύγκρισης τις ΗΠΑ, ότι έχουµε ξοδέψει πέντε φορές 

περισσότερα από αυτές. 

 Όµως, το πρόγραµµα ενάντια στην κρίση στην Ρωσία µε δυσκολία 

µπορεί κανείς να το θεωρήσει επιτυχές. Τα αποτελέσµατα του α� τριµήνου του 

2009 ήταν πολύ χειρότερα απ� ό,τι προέβλεπε η κυβέρνηση. Το ΑΕΠ µειώθηκε 

κατά 9,5% σε σύγκριση µε το α� τρίµηνο του 2008. Η πρόβλεψη της 

κυβέρνησης ήταν 7%. Στο β� τρίµηνο αναµένεται πτώση από 8-10%. ∆εν 

κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το βασικό κίνητρο της οικονοµία. Η 

υποστήριξη του τραπεζικού συστήµατος δεν οδήγησε στην κατανοµή των 

πόρων στην οικονοµία µέσω των πιστώσεων. Ως αποτέλεσµα, τα προβλήµατα 

εµφανίστηκαν στην µείωση των επενδύσεων, οι επενδύσεις µειώθηκαν κατά 

18%. Η καταναλωτική ζήτηση µειώθηκε κατά 1%. Το λιανικό εµπόριο, το 

οποίο αυξανόταν το τελευταίο διάστηµα, µειώθηκε κατά 4%.  

 Ο αριθµός των ανέργων έφτασε το 10%. Είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι 

στις ΗΠΑ, εκεί η ανεργία είναι 8%, στην Ευρώπη η ανεργία είναι 7,9%, στην 
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Ιαπωνία 4%. Πού είναι η αιτία αυτής της κατάστασης; Η κυβέρνησή µας, 

δυστυχώς, απλώς κοιµήθηκε, όταν ερχόταν η κρίση. ∆εν εκτίµησε σωστά τις 

συνέπειές της για την χώρα συνολικά και γι� αυτό δεν αναθεωρήθηκε έγκαιρα 

ο προϋπολογισµός της Ρωσικής Οµοσπονδίας για το 2009 και γι� αυτό και 

λόγω των καθυστερήσεων στον προϋπολογισµό, ένα σηµαντικό τµήµα της 

αποτελεσµατικότητας των µέτρων, αναµένεται να ξεκινήσει να αποδίδει κατά 

την έναρξη του 2010. 

 Ξέρω ότι παρευρίσκονται και Βουλευτές της ∆ούµας. Να αναφέρω τα 

µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να πάρουν αλλά, δυστυχώς, δεν 

συµπεριελήφθησαν στο πρόγραµµα της κυβέρνησης.  

1. Στο πρόγραµµα της κυβέρνησης ενάντια στην κρίση δυστυχώς,  δεν 

δίνεται καµία απολύτως προσοχή στο πρόβληµα συνεργασίας της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας µε τις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Κρατών, παρ� όλο που σήµερα είµαστε µία οικονοµία, 

είµαστε ενιαία οικονοµία, έχουµε ενιαία σχέση. Εµείς έχουµε µία 

σειρά από επιχειρήσεις, που αποτελούν κατά κάποιον τρόπο 

µονοπώλια για την οικονοµία, τα οποία δεν µπορούµε να 

εγκαταλείψουµε. 

2. Είναι απαραίτητο να οργανωθεί η επενδυτική διαδικασία στην 

οικονοµία µας. Έχουµε τράπεζες, δεν ασχολούνται µε τις επενδύσεις 

στην βιοµηχανία βέβαια. Γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα 

ίδρυσης τραπέζης µακροπρόθεσµης επενδυτικής ανάπτυξης. Η 

Εξωτερική Οικονοµική Τράπεζα, η οποία ανέλαβε την αρµοδιότητα, 

δεν την εξυπηρετεί, διότι λειτουργεί σήµερα ως καθαρά εµπορική 

τράπεζα. 

3. Είναι απαραίτητο να µειώσουµε τα υπερκέρδη ορισµένων προϊόντων 

και δραστηριοτήτων. Θα εξηγήσω τι συµβαίνει. Στις 20/1/2001, έτος 

κατά το οποίο ο Bush ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ, η τιµή του 

βαρέως πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά ήταν 22 δολάρια. Τι θα 
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µπορούσε να συµβεί σε µία κανονική αγορά, ούτως ώστε τον Ιούνιο 

του 2006 η τιµή αυτή να έχει  αυξηθεί κατά έξι φορές; Απάντηση: η 

οικονοµία µετατράπηκε σε υπερκερδοσκοπία από τις τιµές του 

πετρελαίου, όλα τα άλλα ακολούθησαν.  

Έτσι, λοιπόν, ένα τ.µ. κατοικήσιµου χώρου στην Μόσχα υπερβαίνει 

κατά 32 φορές την πραγµατική τιµή του. Βασική ένδειξη του µονοπωλίου είναι 

η απόκτηση υπερκερδών. Είναι απαραίτητο νοµικά να εδραιώσουµε την έννοια 

της κανονικής αποτελεσµατικότητας, η οποία συµπεριλαµβάνει όχι µόνο bonus 

σε εκείνα τα διευθυντικά στελέχη αλλά και δαπάνες για νεωτεριστικές δράσεις, 

για την αύξηση της ποιότητας και για την µείωση του κόστους των 

παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. Όλο το υπόλοιπο µέρος του κέρδους 

πρέπει να πηγαίνει στις τσέπες των καταναλωτών, µε την µείωση ίσως και των 

κερδών. Εδώ βρίσκεται, ίσως, και η ουσία του πολέµου ενάντια στα 

µονοπώλια. 

Σάς ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Πρώτα απ� όλα, ήταν µια εξαιρετική και ενδιαφέρουσα 

προσέγγιση, που παρ� ό,τι αναφερόταν σε συγκεκριµένο χώρο, εν τούτοις απ� 

ό,τι βλέπω απηχεί προβληµατισµούς ευρύτερους, για πάρα πολύ κόσµο, για 

πάρα πολλές χώρες, και ιδιαίτερα ευρωπαϊκούς προβληµατισµούς. Και 

χαίροµαι πάρα πολύ, για το γεγονός ότι φωτίσατε τις ανάγκες της πραγµατικής 

οικονοµίας, διότι εκεί είναι το πρόβληµα. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο καθηγητής κ. Μάριος  Μπέγζος, Καθηγητής της 

Θεολογικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών και το θέµα του είναι «Η ασκητική 

ηθική και η πολιτική οικονοµία». 

Μ. ΜΠΕΓΖΟΣ: Σεβασµιώτατε Μητροπολίτη Κριµαίας, σεβαστοί πατέρες, 

κυρίες και κύριοι,  

 Η οικονοµία αναφέρεται στην πολιτική µε τόσο άµεσο τρόπο, ώστε 

κάνουµε λόγο για πολιτική οικονοµία, εννοώντας ότι όλες οι οικονοµικές 

επιλογές έχουν πολιτικό κόστος. ∆ηλαδή είναι πολιτικές επιλογές. Όµως, µαζί 
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µε την οικονοµία και την πολιτική, υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας, θα 

έλεγα, παραφράζοντας µία γνωστή φράση, ο τρίτος άνθρωπος, που είναι η 

ηθική, δηλαδή η θεωρία εκείνη που αναφέρεται στο ήθος, στον τρόπο 

συµπεριφοράς µας µέσα στην ζωή. Ηθική, πολιτική και οικονοµία, 

σχηµατίζουν ένα τρίγωνο, στην κορυφή του οποίου είναι η ηθική και στην 

βάση του η πολιτική και η οικονοµία. Και αυτή είναι µία, κατά τη γνώµη µου, 

σηµαντική αντιστροφή των πραγµάτων. Όλοι λέµε ότι στην κορυφή είναι η 

οικονοµία, που έχει συνέπειες πολιτικές, και µία ορισµένη ηθική, µία ορθόδοξη 

παρέµβαση θα ήταν να αντιστρέψει αυτό το τρίγωνο και να βάλει στην κορυφή 

την ηθική. 

 Μόνο στον ορίζοντα της ηθικής είναι δυνατόν να τεθούν ορθά και να 

απαντηθούν σωστά όλα τα µεγάλα, άρα και τα σύγχρονα, καυτά ερωτήµατα 

της πολιτικής οικονοµίας. Βεβαίως, θα πει κάποιος ότι όλα αυτά είναι 

ιδεαλιστικά, ροµαντικά και ουτοπικά. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν αληθεύει 

και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την καλπάζουσα οικονοµική κρίση 

σήµερα, η οποία ενσκήπτει στην υφήλιο, κάτι σαν πανδηµία, και σαρώνει 

χρηµατιστήρια, τράπεζες, εταιρείες, κυβερνήσεις και λαούς.  

 Στο ερώτηµα, ποια µπορεί και πρέπει να είναι µία ηθική αντιµετώπιση 

της οικονοµικής κρίσης, µε βάση την Ορθόδοξη Παράδοση, θα απαντήσω µε 

µία φράση. Χρειαζόµαστε επειγόντως µία ασκητική ηθική της πολιτικής 

οικονοµίας. Χρειαζόµαστε ένα ριζικό επαναστοχασµό επιλογών, 

προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων του οικονοµικού µας βίου, γιατί περί αυτού 

είναι το θέµα, τι έρχεται πρώτο, τι έρχεται δεύτερο, στο φως της Ορθόδοξης 

Παράδοσης, που είναι κατ� εξοχήν ασκητική. 

 Μία ακόµα επεξήγηση, τι σηµαίνει ασκητική. Όταν λέµε ασκητική, δεν 

εννοούµε καµία θρησκευτική πραγµάτωση του βίου µας, δεν εννοούµε δηλαδή 

οι άνθρωποι καθηµερινά να ζουν στα σπίτια τους, όπως ζουν στα µοναστήρια. 

Πρώτον! ∆εύτερον, όταν λέµε ασκητική, δεν εννοούµε κάποια φυγή από τον 

κόσµο, ούτε κάποια αποφυγή του πολιτισµού µας, να γίνουµε ερηµίτες, 
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απόκοσµοι, κάτι σαν τους εναλλακτικούς, τους χίπις και δεν ξέρω τι άλλο! 

Όχι! Ασκητική, σύµφωνα µε την Ορθόδοξη Παράδοση, είναι το ήθος της 

αυτοκυριαρχίας. Μπορείς να κυριαρχείς όλο τον κόσµο, µπορείς να 

κυριαρχήσεις τον εαυτό σου; Μπορείς να κυριαρχείς στον λόγο, στην λογική; 

Μπορείς να κυριαρχείς στα πάθη σου; Μπορείς να βάζεις φρένο, αντί να βάζεις 

απλώς γκάζι; Με συγχωρείτε για τις εκφράσεις αυτές αλλά είναι εικόνες που 

βοηθάνε.  

 Και το πρόβληµα της οικονοµίας δεν είναι αυτό που οι τεχνοκράτες 

λένε, πώς θα αυξήσουµε ταχύτητες αλλά πώς θα κατεβάσουµε ταχύτητες και 

θα ελέγξουµε καταστάσεις, στο όνοµα της ανθρωπιάς και των ανθρώπων. 

 Ασκητική είναι η πρακτική της αυτοσυγκράτησης, η τεχνική του 

αυτοελέγχου της ανθρώπινης συµπεριφοράς και ένα ήθος αυτάρκειας στην 

καθηµερινή µας ζωή. ∆ανείζοµαι την φράση ενός σύγχρονου Γερµανού 

φιλοσόφου, ο οποίος πριν 30 χρόνια στην Γερµανία είχε πραγµατευθεί ένα 

παρόµοιο θέµα και ο οποίος λέει τα εξής:  

 «Το ηθικό πρόβληµα της ασκητικής συνίσταται στην σχέση του 

ανθρώπου µε τα διαθέσιµα αγαθά και όχι µε την έλλειψή τους. ∆ηλαδή, δεν 

είναι πώς θα βρούµε αγαθά αλλά πώς θα χειριστούµε αυτά που έχουµε. ∆εν 

είναι η φτώχεια αλλά είναι ο πλούτος που θέτει τέτοιο πρόβληµα. ∆εν είναι 

σύµπτωση ότι η διαµόρφωση ασκητικών ιδεωδών συνδυάζεται µε την εξέλιξη 

ανωτέρων εισοδηµατικών κλάσεων. Για ασκητική µίλησαν αυτοί οι οποίοι δεν 

είχαν κανέναν λόγο να µιλήσουν για ασκητική, σε καιρούς και τόπους 

αφθονίας.  

 Τα ασκητικά ιδεώδη, λέει ο φιλόσοφός µας, τόσο των προφητών της 

Βίβλου όσο και των φιλοσόφων της Αρχαίας Ελλάδας, αναδεικνύονται όταν 

διαβάζει κανείς τα αρχαία κείµενα και αντιληφθεί ότι τα κείµενα αυτά, είτε 

είναι βιβλικά είτε είναι φιλοσοφικά, συγκροτούν  ένα κίνηµα διαµαρτυρίας των 

διανοουµένων της εποχής τους εναντίον της τότε ακµάζουσας πρακτικής 

πλουτισµού της οικονοµίας». Κλείνει το παράθεµα. Θα προσπαθήσω να γίνω 
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όσο γίνεται πιο συγκεκριµένος σε πέντε σηµεία, χωρίς να καταχραστώ τον 

χρόνο σας. 

1. Ανάπτυξη � ποσότητα � ποιότητα: Βεβαίως χρειαζόµαστε την 

ανάπτυξη, εννοώ την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν 

είναι ποσοτική αλλά ποιοτική. ∆ηλαδή, δεν µας ενδιαφέρει πλέον η 

αύξηση αγαθών, πόρων και υπηρεσιών, η ποσοτική ανάπτυξη, όσο µας 

ενδιαφέρει πλέον η αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής, µε την αειφόρο 

ανάπτυξη σε οικολογική ισορροπία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η 

ανάπτυξη πρέπει να έχει δύο βραχίονες, την οικολογική ισορροπία και 

την κοινωνική δικαιοσύνη, και αυτό εννοώ ποιοτική ανάπτυξη. 

2. Κατανάλωση � παραγωγή � αναπαραγωγή: ∆εν µπορεί πια ιδεώδες να 

είναι µόνο η αύξηση της κατανάλωσης των αγαθών αλλά πρέπει να γίνει 

ιδεώδες η αύξηση της παραγωγής των πόρων. Το καταναλωτικό 

ίνδαλµα είναι είδωλο, η παραγωγικότητα είναι ο αυθεντικός µοχλός της 

οικονοµίας. Η παραγωγή αψύχων αγαθών πρέπει να είναι στην 

υπηρεσία της αναπαραγωγής εµψύχων υποκειµένων της ιστορίας, 

δηλαδή ανθρώπων. Το πρόσωπο να κρίνει τα απρόσωπα, οι άνθρωποι 

τους πόρους και αυτό να είναι το κριτήριο. Για παράδειγµα, το 

δηµογραφικό πρόβληµα, το οποίο οξύνεται σε ανεπτυγµένες δυτικές, 

δυστυχώς, χριστιανικές κοινωνίες, είναι υποπροϊόν του ασύδοτου 

καταναλωτισµού και παρενέργεια της αντιπαραγωγικότητας. Κάποτε, 

ήταν ευλογία να έχει κανείς παιδιά, σήµερα είναι κατάρα, διότι πρέπει 

να τα συντηρήσει, δηλαδή πρέπει να θυσιάσει δικά του αγαθά κ.ο.κ. 

Σκεφτείτε το αυτό τι σηµαίνει. 

3. Επάρκεια � αυτάρκεια � ολιγάρκεια: Ποτέ δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν 

θα υπάρξει απόλυτη επάρκεια πόρων, ώστε όλοι να είναι χορτασµένοι 

και ευτυχισµένοι. Η επάρκεια είναι σχετικό µέγεθος, που καθορίζεται 

από την κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισµένοι µε ένα κοµµάτι 

ψωµί και άνθρωποι δυστυχισµένοι µε ένα καρβέλι. Η αυτάρκεια 
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προϋποθέτει ολιγάρκεια. Είµαι αυτάρκης, όταν µπορώ να ικανοποιηθώ 

µε τα λίγα, τα βασικά, τα στοιχειώδη, τα χρειώδη. Και αυτή η 

ολιγάρκεια επιτυγχάνεται µόνο από το ασκητικό ήθος της ελεύθερης, 

εκούσιας και συνειδητής αυθυπέρβασης της φιλαυτίας, προς χάρη της 

φιλαλληλίας.  

Πώς γίνεται αυτό; Πηγαίνετε σε ένα µοναστήρι, σε µία σκήτη, για να µη 

σάς παραπέµψω στις πρώτες Χριστιανικές κοινότητες. Γιατί σε ένα 

µοναστήρι δεν πεινάει κανένας; Αυτό δεν σηµαίνει ότι χορταίνουν όλοι, 

αλλά κανείς δεν πεινάει. Και αυτό είναι το πρόβληµά µας σήµερα. Όχι 

πόσοι και πόσο θα χορτάσουν αλλά να µην πεινάσει κανένας και να µη 

µειωθεί, επειδή δεν έχει να φάει. Ο αλτρουισµός, αντί για τον 

ατοµικισµό, µπορεί να σώσει την κοινωνία µας. 

4. Εργασία � κοινωνία: Θεωρείται ότι πρωταρχικός συντελεστής της 

οικονοµίας είναι το κεφάλαιο. Αυτό είναι ένα λάθος που πρέπει να το 

διορθώσουµε, ο πρωταρχικός συντελεστής της οικονοµίας είναι η 

εργασία. Ακόµα και το κεφάλαιο, το οποίο επενδύεται, είναι εργασία. Η 

εργασία είναι το πρώτο. Και γ� αυτό, κάθε ασκητής είναι χειρώνακτας, 

εργάζεται.  Το άψυχο, απρόσωπο, απάνθρωπο κεφάλαιο, δηλαδή χρήµα, 

που επενδύεται για τον πορισµό ατοµικού κέρδους, έχει πλέον 

αποδειχθεί αναποτελεσµατικό, µέσα ακριβώς στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποιηµένης χρηµατιστηριακής οικονοµίας των καιρών. 

∆ηλαδή, η τελευταία λέξη του καπιταλισµού είναι ο θάνατός του, 

ακριβώς γιατί το άψυχο κεφάλαιο τέθηκε υπεράνω της έµψυχης 

εργασίας. Αν αυτό δεν το θυµίσει η εκκλησία και µάλιστα η Ορθοδοξία, 

πέστε µου παρακαλώ έναν άλλον που θα το κάνει, για να στραφούµε σ� 

αυτόν, για να ζήσουµε ανθρώπινα, είτε είµαστε Χριστιανοί είτε 

οτιδήποτε άλλο. 

Το όντως µέγα κεφάλαιο της οικονοµίας είναι η προσωπική, ανθρώπινη 

εργασία. Ο άνθρωπος δεν ζει για να εργάζεται αλλά εργάζεται για να ζει. Οι 
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µοναχοί στην λατινική παράδοση είχαν τηρήσει το ora et labora � προσεύχου 

και εργάζου, πρώτα προσεύχου, µετά εργάζου- και το ένα δεν ήταν εις βάρος 

του άλλου. 

Χάρη στην εργασία, και όχι εξ αιτίας του κεφαλαίου, επιτυγχάνεται η 

παραγωγικότητα στην οικονοµία. Ενώ το κεφάλαιο στοχεύει στο άτοµο, ο 

επενδυτής κεφαλαιούχος, η εργασία αποσκοπεί στην κοινωνία των ανθρώπων. 

5. Πέµπτο και τελευταίο σηµείο, οικονοµία � οικολογία � τεχνολογία: Η 

προηγµένη τεχνική πρέπει πλέον να αποµακρυνθεί από την οικονοµία 

και να στραφεί προς την οικολογία. Ο στυγνός οικονοµισµός της 

κυνικής τεχνοκρατίας, ότι δηλαδή όλα είναι θέµα οικονοµίας και ότι οι 

τεχνοκράτες θα λύσουν όλα τα προβλήµατα, απλώς καθυστερούµε λίγο, 

αποδείχθηκε ένας εφιάλτης, είναι ένας άγονος και στείρος τρόπος 

σκέψης και ζωής.  Κάποτε λέγαµε ότι ευηµερούσαν οι αριθµοί και 

δυστυχούσαν οι άνθρωποι. ∆υστυχώς, σήµερα δυστυχούν και οι αριθµοί 

και οι άνθρωποι, και αυτή είναι η κατάντια. 

Η τεχνολογία καλείται να αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο, µε την 

στροφή από την οικονοµία στην οικολογία. Επενδύσεις που δεν σέβονται το 

περιβάλλον, ασεβούν στην κοινωνία. Ισοπεδώνουν τον άνθρωπο και, τελικά, 

καταστρέφουν την ίδια την οικονοµία. ∆ιότι, αντί να οδηγούν σε µία καλύτερη 

ζωή, οδηγούν σε έναν βέβαιο θάνατο, σε ένα µολυσµένο περιβάλλον και σε 

µία άδικη κοινωνία, όπως είναι οι δυτικές κοινωνίες, οι οποίες εισπράττουν την 

οικονοµική µετανάστευση των πρώην ανατολικών χωρών, την οποία δεν 

µπορούν και, ίσως, δεν πρέπει και να σταµατήσουνε, εκτός εάν φθάσουµε σε 

µία σύγκρουση. ∆είχνουν όλα αυτά τα πράγµατα ότι, όποιος χτίζει οικονοµία 

αδιαφορώντας για την οικολογία και την κοινωνία, προετοιµάζει το τέλος του. 

Ο ρεαλισµός, τέλος, της ασκητικής ηθικής, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά 

είναι ρεαλιστικά, επισηµάνθηκε ήδη στην δεκαετία του 1960, από έναν 

τεχνοκρατικό όµιλο ερευνών, υπό την επωνυµία η λέσχη της Ρώµης, Club of 

Rome, και την επόµενη δεκαετία του 1970, ένας Βρετανός οικονοµολόγος, ο 
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Schumacher, έγραψε ένα βιβλίο µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Small is 

Beautiful», (το µικρό είναι ωραίο). Και καλύτερα να µη το µεταφράσουµε. Και 

την ίδια εποχή, ο φιλόσοφος που σάς παρέπεµψα, έγραψε ένα άρθρο και έκανε 

µια σειρά διαλέξεων, µε τίτλο «Άραγε πολεµάµε τον ασκητικό πολιτισµό της 

ανθρωπότητας;». 

Θα κλείσω την εισήγησή µου µε ένα παράθεµα από αυτή την οµιλία και 

άρθρο του, που έχει ως εξής, - αυτά γράφονται το 1978, που έχουµε τα δύο 

συστήµατα Ανατολή � ∆ύση. Λέει: 

«Τα δύο συστήµατα, καπιταλισµός και υπαρκτός σοσιαλισµός, είναι 

ανίκανα για την δηµοκρατική ασκητική. Το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, 

επειδή δεν είναι ασκητικό, και το σύστηµα του κρατικού οικονοµικού 

σχεδιασµού, διότι δεν είναι δηµοκρατικό». 

Σήµερα, που αυτά τα έχουµε ξεπεράσει και ανοιγόµαστε σε ένα µέλλον 

βιώσιµο, είναι ο καιρός να παρέµβει µία Τρίτη δύναµη, που ήταν πριν και 

πάνω από τα δύο συστήµατα, αυτό που λέµε Ορθοδοξία, και να δώσει 

ανθρώπινο πρόσωπο στον οικονοµικό µας βίο. 

Σάς ευχαριστώ. 

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Ακούµε ενδιαφέρουσες απόψεις κ. καθηγητά, παρ� όλα αυτά 

όµως, ένα σχόλιο θα µπορούσα να κάνω. Εκεί, στο κεφάλαιο εργασία και 

κοινωνία, αυτό θέλει περισσότερη δουλειά, περισσότερη προσέγγιση, 

υπάρχουν τοµείς στην οικονοµία οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται ως έντασης 

εργασίας, αλλά ως έντασης κεφαλαίου, γιατί στηρίζονται στις τεχνολογίες. 

Εκεί λοιπόν, η προσέγγισή σας θέλει περαιτέρω επεξεργασία, είναι 

ενδιαφέρουσα, αλλά η ίδια η ζωή και οι τεχνολογίες κινούν πράγµατα.  

 Πιστεύω ότι το κοινό σηµείο αυτών των δύο είναι ποιον υπηρετούν, τι 

υπηρετούν, την κερδοσκοπία ή τον άνθρωπο; Εκεί πρέπει να πάµε. 

 Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μυγδάλης, ο οποίος όπως γνωρίζετε όλοι σας, 

είναι Σύµβουλος της οργάνωσής µας, εξαίρετος καθηγητής µε διδακτορική 
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εργασία, η οποία ακόµα αποτελεί στην Ελλάδα σηµείο αναφοράς από πολλούς 

και µε ενδιαφέρον θα ακούσουµε τις απόψεις του για τα τοξικά απόβλητα. 

Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη «συνέλθει» από την εισήγηση του 

συναδέλφου σας κ. Χριστοφόρου, και µπορώ µε ηρεµία να ανταπεξέλθω στο 

θέµα (γελάει).  

 Κυρίες και κύριοι, επανειληµµένα η ∆.Σ.Ο. στις συνεδριάσεις της 

προσέγγισε το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. Έχουµε συζητήσει φορές και 

φορές για την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου και µάλιστα, πολλές φορές µε 

τρόπο αφοριστικό. Λέγαµε το ότι όλα τα κακά του σύγχρονου κόσµου 

οφείλονται στην ιδέα της παγκοσµιοποίησης, η παγκοσµιοποίηση του 

εµπορίου. Όσες φορές µού δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω σ� αυτό, 

έλεγα ότι πρέπει να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί, η παγκοσµιοποίηση του 

εµπορίου, η οποία βασίζεται στα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα της 

ανθρωπότητας, είναι κάτι το οποίο µπορεί να λειτουργήσει θετικά για την 

κοινωνία, µπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. 

 Πίστευα και πιστεύω ότι µία παράµετρος την οποία πρέπει µε προσοχή 

να δουν οι πολιτικοί είναι οι κανόνες που πρέπει να θεσπίσουν για την χρήση 

των νέων τεχνολογιών. Είναι κρίσιµο ζήτηµα, η τεχνολογία στα χέρια της 

οικονοµίας χωρίς κανόνες καταλήγει σε αποτελέσµατα σαν κι αυτά της 

οικονοµικής κρίσης, τα οποία βλέπουµε σήµερα. Θέλω να πω και εξηγούµαι: 

βρισκόµαστε µπροστά σε νέα οικονοµικά προϊόντα, τα οποία έχουν σαν βάση, 

δηλαδή αυτά δηµιουργήθηκαν µε την χρήση των νέων τεχνολογιών. Εάν οι 

νέες τεχνολογίες, εάν δηλαδή οι πολιτικοί, τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, δεν 

θεσπίσουν κανόνες στην χρήση αυτών των τεχνολογιών, ζώντας σε ένα 

καθεστώς φιλελεύθερης οικονοµίας είναι πολύ πιθανόν συχνά πυκνά να 

καταλήγουµε µέσα από τοξικά απόβλητα της τεχνολογίας, σε τέτοιου είδους 

φαινόµενα. 

 Κοιτάξτε τώρα, εδώ τίθενται κάποια ερωτήµατα, τα οποία τα θέτει ο 

απλός κοσµάκης, τι συνέβη τελικά; Συνέβη ότι υπήρχαν κάποια δάνεια, 
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δινόντουσαν κάποια δάνεια για κάποιες κατοικίες, αυτά τα δάνεια 

πολλαπλασιαζόταν, κάποια στιγµή προέκυψαν νέα προϊόντα, παράγωγα αυτών, 

άλλα παράγωγα αυτών και άλλα παράγωγα αυτών. Και δεν µπορεί να 

καταλάβει, τουλάχιστον ο απλός άνθρωπος, πώς ξαφνικά έγινε ένα µπαµ και 

όλο αυτό το σύστηµα κατέρρευσε. Και τίθεται ένα απλό ερώτηµα στο µυαλό 

του κόσµου. 

 Βρε παιδιά, τι θα πει κατέρρευσε το οικονοµικό σύστηµα, τι θα πει 

κατέρρευσε η οικονοµία; Η οικονοµία είναι ένα µετρήσιµο µέγεθος, σηµαίνει 

ότι κάπου υπάρχουν κάποια χρήµατα; Ανταποκρίνονται σε χρυσό, όπως 

ανταποκρινόταν παλιά, τι είναι αυτά, είναι χρήµα ζεστό, είναι κάτι; Τι είναι; 

 Αν είναι κάτι υπαρκτό, κάποιος το πήρε αυτό το χρήµα, δεν 

εξαφανίστηκε από τον Θεό. Και σ� αυτό το ερώτηµα τώρα, ποιος το πήρε αυτό 

το χρήµα και γιατί δεν τον βρίσκουµε να του το πάρουµε πίσω, χοντρικά, δεν 

µπορεί κανείς να απαντήσει.  Προέκυψε µία κρίση και ξαφνικά � 

 Θα σας πω µια δική µου εµπειρία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα 

νοµίζω. Εγώ ήµουν επί χρόνια σύµβουλος, είµαι αρχιτέκτονας, ασχολούµαι µε 

την ανάπτυξη την τουριστική, ήµουν χρόνια σύµβουλος ενός µεγάλου deal που 

ασχολιόταν µε τουριστική ανάπτυξη, όχι µόνο στην Ελλάδα, και σε άλλα µέρη 

του κόσµου. Παρακολουθήστε τώρα λίγο τι συνέβαινε.  Αυτό το deal αγόραζε 

ένα κοµµάτι γης κάπου. Έλεγε, ότι εγώ αυτό το κοµµάτι γης θα το αναπτύξω 

µε ένα τρόπο, θα κάνω ξενοδοχείο, θα κάνω µαρίνες, θα κάνω αυτό, θα κάνω 

εκείνο. Καλούσε έναν διεθνή εκτιµητή για να εκτιµήσει αυτή την ανάπτυξη και 

έλεγε λοιπόν, ότι αν σ� αυτό το κοµµάτι γης που το αγόρασες 1 εκατ. κάνεις 

αυτού του είδους την ανάπτυξη που λες, αυτό θα αποκτήσει µία υπεραξία 100 

εκατ., 20 εκατ. Κατά πρώτον, κοιτάξτε που λείπει ο κανόνας, ουδείς εκαλείτο, 

είτε το κράτος, είτε κάποιος ορκωτός εκτιµητής, να πει αν αυτή την ανάπτυξη 

µπορεί να την κάνει αυτός, αν την δικαιούται, αν υπάρχει νόµος που θα τον 

αφήσει εκεί να χτίσει ένα ξενοδοχείο. 
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 Ο διεθνής εκτιµητής, ο οποίος ερχόταν, από µόνος του θεωρούσε ότι 

µπορεί να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Πώς; Μπορεί να γίνει! Αυτός τώρα, έµπαινε 

στο χρηµατιστήριο, δηµιουργούσε ένα χρηµατιστηριακό προϊόν, και µέσα από 

το διαδίκτυο το πουλούσε σε όλη την οικουµένη. Έπαιρναν µετοχές από το 

Μαρόκο, από την Ιαπωνία, απ� όπου µπορείτε να φανταστείτε.  

 Ξαφνικά αυτό το πράγµα, λοιπόν, πρέπει όµως να προχωρήσει. Ο 

διεθνής εκτιµητής ο οποίος είπε ότι αν θα κάνεις µία τέτοια ανάπτυξη, όλα θα 

πάνε καλά, κάποια στιγµή διαπιστώνει ότι αυτό δεν υπάρχει. ∆εν υπάρχει τώρα 

κανένας έλεγχος, να τον σταµατήσει και να του πει «έλα εδώ ρε φίλε, µε βάση 

ποιους κανόνες εσύ δηµιούργησες αυτό το προϊόν; Με βάση ποιους κανόνες 

σου δώσαµε την τεχνολογική δυνατότητα, µέσα από τα νέα τεχνολογικά 

προϊόντα, να το διασπείρεις σε όλη την κοινωνία; Όσο η φιλελεύθερη 

οικονοµία έδινε αποτελέσµατα ή, µάλλον, µάς δηµιουργούσαν την εικόνα ότι 

έδινε αποτελέσµατα, και έχει ενδιαφέρον να ακολουθήσουµε αυτά τα 

αποτελέσµατα, πόσο τα εισέπραττε ο απλός πολίτης, όταν τα έδινε η ελεύθερη 

οικονοµία, και πόσο τα εισέπραττε το ίδιο το κεφάλαιο, αυτός που 

δηµιουργούσε αυτά τα αποτελέσµατα. 

 Όταν, λοιπόν, αυτή την περίοδο είχαµε αυτή την άνθιση, κανένας δεν 

µιλούσε για τους κανόνες «έλα µωρέ, όλα θα πάνε καλά». Σήµερα όµως, είναι 

ανάγκη αυτούς τους κανόνες οι πολιτικοί να τούς θεσπίσετε. Τουλάχιστον, δεν 

ξέρω τώρα αν θα πούµε, αν θα πρέπει να γυρίσουµε από την φιλελεύθερη 

οικονοµία στην παρεµβατική οικονοµία και στον κρατισµό, αυτά είναι θέµατα 

τα οποία µπορούµε να συζητήσουµε. Αλλά, τουλάχιστον, κανόνες, πρέπει να 

υπάρχουν. 

 Να πω δυο πράγµατα για τον ρόλο της Ορθοδοξίας. Κοιτάξτε λίγο, τι θα 

πει Ορθοδοξία. Θα πει, είµαστε όλοι εµείς οι πολίτες, οι οποίοι βιώνουµε αυτή 

την διαχρονική σωτήρια διαδικασία, µετά την γέννηση του Χριστού. Υπάρχει 

Εκκλησία, πρόγευση λέµε της Βασιλείας του Θεού, και υπάρχουµε και εµείς οι 

οποίοι µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είµαστε µέλη αυτής της Εκκλησίας. 
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Εδώ υπάρχουν κενά, κενά να τα πω οργανωτικά. Η Εκκλησία µε την 

οργανωµένη έκφρασή της είναι λαός και κλήρος. Όµως σήµερα, επειδή δεν 

υπάρχει η ενορία, δεν υπάρχουν αυτά τα σχήµατα, την Εκκλησία την θεωρούµε 

ως το Ιερατείο και ως τους Επισκόπους και τις Συνόδους και τις Ιεραρχίες. 

 Λοιπόν, εκεί είναι καλά να λέµε ότι η Ορθοδοξία είναι ησυχαστική και 

ότι στέκεται κοντά στον άνθρωπο, µε έναν τρόπο τέτοιο που θα βιώσει την 

εµπειρία του µε τον Θεό, προσπαθώντας να σώσει την ψυχή του. Όµως, δεν 

είναι δυνατόν να µη στέκεται µπροστά στα µεγάλα φαινόµενα. Και εδώ, πρέπει 

να πούµε ότι όλα αυτά τα χρόνια πριν από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, 

βιώναµε άλλα φαινόµενα. Βιώναµε φαινόµενα ότι ήπειροι ολόκληρες ήταν 

στην φτώχεια. Και γινόντουσαν αποστολές για να σταλούν τρόφιµα στην 

Αφρική και λέγαµε τα τρόφιµα σταµατάνε και δεν φτάνουν ποτέ κάτω, γιατί 

δεν υπάρχουν δίοδοι για να περάσουν τα τρόφιµα ή οτιδήποτε άλλο. ∆εν 

βγήκαµε ποτέ, ανεξαρτήτως κόµµατος, να καταδικάσουµε µία ιστορία, η οποία 

το 2000 όπου υπάρχει τέτοια ανάπτυξη, υπάρχει ακόµα κόσµος που πεθαίνει 

από τη φτώχεια! 

 ∆ηλαδή και τι µε νοιάζει εµένα που είµαι Εκκλησία, αν θα µε πουν 

δεξιό ή αν θα µε πουν αριστερό, δεν πάει να µε πουν ό,τι θέλουνε; Εγώ έχω 

ανάγκη να το καταγγείλω το γεγονός, δεν µπορεί να υπάρχει πλούτος από τη 

µία µεριά και φτώχεια από την άλλη, τι να κάνουµε τώρα; Συζητάτε πολιτικοί, 

όσο θέλετε, αν θα είστε φιλελεύθεροι ή αν θα είναι η οικονοµία 

κατευθυνόµενη, αλλά εγώ σαν Εκκλησία λέω, πρέπει ο καθένας να έχει στέγη. 

∆εν γίνεται να πεθαίνουν στον δρόµο. Αυτό δεν το κάναµε! ∆εν το κάναµε, 

γιατί ο λαός δεν συµµετέχει, όπως θα έπρεπε στην διαδικασία που τον καλεί η 

Εκκλησία, στην σωτηριολογική διαδικασία αυτή, ο κλήρος έχει άλλα 

πράγµατα τα οποία κοιτάζει. 

 Και εδώ τώρα θα ήθελα να πω κάτι, και δεν το είχα στη σκέψη µου να 

το πω, το είδα χθες το βράδυ, διαβάζοντας τα πρακτικά που µάς διένειµε ο 

αγαπητός Sergei Golovin, για την πρώτη συνάντηση της Ρωσοελληνικής 
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φιλίας. ∆ιάβαζα το κείµενο του Zatulin, όπου στο τέλος του κειµένου του 

επισηµαίνει το εξής: επισηµαίνει τον ρόλο της ∆.Σ.Ο. και κάνει µία 

αντιπαραβολή µε τους Μουσουλµάνους· ότι ενώ οι Μουσουλµάνοι έχουν 

όργανα πολιτικά, που βασίζονται στην θεολογική τους σκέψη, εµείς το µόνο 

όργανο το οποίο έχουµε είναι η ∆.Σ.Ο.. Εµείς αύριο, τουλάχιστον στην 

Συνέλευσή µας, πρέπει καθαρά και ξάστερα να καλέσουµε κάθε µορφή 

έκφρασης της Ορθοδοξίας, όποια και αν είναι αυτή, είτε Εκκλησία, είτε 

κοινότητες Ορθοδόξων, είτε οτιδήποτε είναι αυτοί, να αντισταθούν 

πεζοδροµιακά, χουλιγκανικά, µε οποιονδήποτε τρόπο, απέναντι σ� αυτή την 

κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που δηµιουργεί διαρκώς φτωχούς, ενώ άλλοι 

πλουτίζουν, πρέπει να σταµατήσει. Ας βρουν τους τρόπους. ∆εν γίνεται να 

συνεχίζεται και εµείς να λέµε ότι είµαστε Ορθόδοξοι και όλα καλά, και πάµε 

στα πανηγύρια µας κλπ.  

 Αυτό δεν γίνεται! Πρέπει να αντισταθούµε σθεναρά και πρέπει ο κάθε 

ένας που είναι µέσα στο Κοινοβούλιο, για να έρθω και στους Βουλευτές, 

ανεξαρτήτως της κοµµατικής του ταυτότητας και της στρατηγικής την οποία 

επιλέγει η χώρα του, αυτά τα πράγµατα τουλάχιστον να τα λέει φωναχτά, για 

να ζυµώνει τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει µία ζύµωση µέσα στον κόσµο. 

∆εν γίνεται όλο αυτό το παραµύθι να µην το καταλαβαίνει κανείς. Τι θα πει 

οικονοµική κρίση, που κανείς δεν την κατάλαβε, και ξαφνικά έγινε ο κοσµάκης 

φτωχότερος; Πώς, γιατί προήλθε, και ποιος έχει την ευθύνη γι� αυτή την 

οικονοµική κρίση; Και πώς θα την ξεπεράσουµε και πώς δεν θα ξαναβρεθούµε 

µπροστά σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα; 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Να ολοκληρώσουµε την διαδικασία. Κώστα, ήσουν πάρα πολύ 

καλός, βεβαίως, και τα ερεθίσµατά σου αποτελούν βάση για την συζήτηση. Να 

κλείσουµε όµως τον πρώτο κύκλο συζήτησης σήµερα και να δώσουµε 

ραντεβού για το απόγευµα στις 5. 
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Κ. ZATULIN: Θα ήθελα τώρα να σάς ανακοινώσω, ότι µπαίνουµε σε ένα 

πούλµαν που θα µας πάει στο εστιατόριο, όπου  εξ ονόµατος της Γραµµατείας, 

του Προέδρου της ∆.Σ.Ο., θα παρατεθεί µία δεξίωση για τους συνέδρους που 

µετέχουν στο παρόν συνέδριο. 

 Μπορείτε να αφήσετε τα πράγµατά σας εδώ.  

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Να παρακαλέσω τους οµιλητές να εκφραστούν µε 

συντοµία και µέσα στο πρόγραµµα δράσεων κατά της κρίσης, και στην 

συνέχεια αναλυτικά ας µας καταθέσουν το κείµενο. Απλώς να αναφερθούν 

στους ίδιους, να καταθέσουν την οµιλία και να κάνουν µία γενική αναφορά σ� 

αυτό το ζήτηµα. 

A. POKLONSKIY: Όλοι έχουν πάρει το µεσηµεριανό και είναι πάρα πολύ 

ευχαριστηµένοι. Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Πρώτα απ� όλα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ. S. Golovin, χάρηκα πάρα πολύ και όταν ήρθα σήµερα στις 

3 το πρωί, συγκλονίστηκα από την θέα. Υπάρχει επίγειος παράδεισος, είµαι 

πεπεισµένος. Παρευρίσκονται Ορθόδοξοι εδώ. Και φυσικά η παγκόσµια κρίση 

δεν επιλέγει τις χώρες µε βάση την οµολογία, επηρεάζει τις χώρες, επειδή κάθε 

χώρα αποτελεί ένα µέρος της παγκόσµιας οικονοµίας. Και νοµίζω ότι το πιο 

σηµαντικό είναι η στοιχειώδης ανθρώπινη ψυχολογία. 

 Εννοώ την ψυχολογία που προστατεύει τον άνθρωπο από το στρες, αυτό 

το στρες έχει σχέση µε την κρίση. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη 

δουλειά τους, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και πάρα πολλά χρήµατα, 

που επένδυαν στις αγορές, και η προστασία από το στρες, είναι απαραίτητη ο 

κάθε άνθρωπος είναι µέλος ενός κοινωνικού συνόλου και επηρεάζεται από το 

στρες. Και καµιά φορά κάνει λάθος το κοινωνικό σύνολο και αρχίζει η 

εσωτερική καταστροφή. Και ως αποτέλεσµα, καταστρέφεται η business. Και 

υπάρχουν πάρα πολλά πραγµατικά παραδείγµατα. 
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 Για µένα η oρθόδοξη πίστη είναι η προστασία από το στρες. Είµαι 

προστατευµένος από το στρες και πιστεύω πως ό, τι µού δίνεται, µού δίνεται 

από τον Θεό, όλοι µας είµαστε µέλη ενός club, µιας λέσχης, κάνουµε εδώ και 

διαφήµιση, δραστηριοποιούµεθα σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και αυτή 

είναι η διαφορά µας από πάρα πολλούς άλλους. 

 Θα ήθελα να σάς αναφέρω ένα παράδειγµα. Από το 2003, όταν βρέθηκα 

σε µία εταιρεία από µία άλλη εταιρεία, όπου µπαίνω στο γραφείο του Γενικού 

∆ιευθυντή ο οποίος ήταν Γ.∆. πριν από µένα, ήταν Γενικός ∆ιευθυντής πριν το 

2008 και µου λέει, το σύνολο των εργαζοµένων είναι πάρα πολύ καλοί 

άνθρωποι. Και γιατί έχεις σχηµατίσει τέτοια άποψη, τον ρωτώ. Επειδή µού 

λέει, έχω συναντήσει έναν εργαζόµενο και µού είπε ότι υπάρχει η θέληση του 

Θεού, και µού είπε ότι συν Θεώ θα τα καταφέρουµε. Οι άνθρωποι αποδέχονται 

τα πάντα και δεν πιστεύουν ότι κάτι τους χρωστάνε και ότι πρέπει να 

δραστηριοποιούνται σε κάποιες συγκεκριµένες κατευθύνσεις. 

 Τα όσα συνέβησαν, ποιοι τα έφεραν, ποιοι έπεσαν θύµατα, πριν απ� όλα 

όσοι έπαιζαν στα καζίνο και χρησιµοποιούσαν τα blue chips, που διαβάζω 

διάφορες τεκµηριώσεις, οι οποίες έχουν σχέση µε το marketing, που έχουν 

καταρρεύσει. Και πάρα πολύ σωστά ειπώθηκε, ότι αυτή η φόρµουλα, το χρήµα 

εµπόρευµα, είναι κενή, όταν δεν έχει µια πνευµατική συνισταµένη. Πού να τα 

βρεις τα χρήµατα, πώς να ταξιδέψεις, ούτως ώστε να είσαι ευχαριστηµένος και 

εσύ και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου να είναι ευχαριστηµένοι και να µην 

είσαι ένα κύτταρο από τον καρκίνο αλλά να είσαι ένα φυσιολογικό κύτταρο, 

µέσα σε ένα µέρος της πόλης σου, της πατρίδας σου και της οικουµένης σου. 

 Πρέπει να επανέλθω στα λόγια του Ρώσου φιλοσόφου Λεβ Λοπάτιν, 

που τα είπε το 1915, προσέξτε ποια χρονιά ειπώθηκαν αυτά τα λόγια: «Ο 

σύγχρονος κόσµος βιώνει µια τεράστια οικολογική καταστροφή, που 

εγκυµονεί φοβερές, φρικτές προοπτικές, που σε ζαλίζουν και όχι απλώς 

χύνεται το αίµα και καταστρέφεται το κράτος και καταστρέφονται λαοί αλλά 

καταστρέφονται παλιά ιδεώδη, καταστρέφονται οι παλιές προσδοκίες και 
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κλονίζεται η πίστη µας στον σύγχρονο πολιτισµό. Και έχει αναδειχθεί ένα 

φρικτό κτηνώδες προσωπείο και αναρωτιόµαστε ποιος είναι αυτός ο 

προσανατολισµός». 

 Τα λόγια αυτά ειπώθηκαν το 1915, που πέρα ως πέρα ανταποκρίνονται 

στα όσα συµβαίνουν σήµερα στον κόσµο. Εµφανίστηκε ο περίφηµος όρος, 

απαιτείται επανεκκίνηση. Αυτό είναι σωστό αλλά  η επαναφόρτιση  πρέπει να 

κατανοήσει πριν από όλα, ποια είναι η διακοπή. Μήπως ζεστάθηκε το 

µηχάνηµα ή το πρόβληµα οφείλεται στο software. Πρέπει να το 

κατανοήσουµε, να το αντιληφθούµε, σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι να 

λαµβάνουµε έκτακτα µέτρα, ωστόσο πρέπει να γίνει µία βαθιά και 

συγκεκριµένη ανάλυση. 

 Σήµερα πρέπει να συµµεριστώ µαζί σας κάποιες συγκεκριµένες 

ενέργειες της Ρωσικής Λέσχης των Μαικηνών, πρώτον ώστε να επιβιώσει η 

ορθόδοξη επιχειρηµατικότητα, δεύτερον για να λάβει ένα µέρος στην λύση των 

κοινωνικών εντάσεων αυτή η επιχειρηµατικότητα. Και πιστεύω ότι το 

βασικότερο πρόβληµα, προτού σάς διαβάσω αυτές τις βασικές κατευθύνσεις, 

δυστυχώς, προς µεγάλη µας λύπη, µία µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων 

σκέφτονται άλλα πράγµατα, κάνουν άλλα πράγµατα και λένε άλλα πράγµατα. 

Και είναι η βασική αιτία όλων των δυστυχιών µας.  

 Είµαι πεπεισµένος, στον άνω κόσµο αυτά τα πράγµατα πρέπει να είναι 

ενιαία. Και γι� αυτό κατ� αρχήν είµαστε µε τα παιδιά, το club µας είναι µία 

αρκετά µεγάλη οµάδα και κάνουµε τα πάντα χωρίς κάποια σκοπιµότητα. 

Έχουµε επεξεργαστεί ένα πολύ συγκεκριµένο σύστηµα, το βασικότερο είναι το 

πρόγραµµα των µέτρων, ενάντια στην κρίση, που αρχίσαµε να υλοποιούµε, 

υλοποιείται, το κάθε project βρίσκεται σε κάποιο στάδιο και σκεφτόµαστε όχι 

µόνο για την επιβίωση των επιχειρήσεών µας, επειδή το κάθε µέλος της λέσχης 

µας είναι επιχειρηµατίας, αλλά σκεφτόµαστε επίσης και την αρωγή προς τους 

ανθρώπους.  
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 Το πρώτο που κατανοήσαµε, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να το 

κατανοήσουµε και να το κάνουµε, είναι να συντονίζουµε τις ενέργειες των 

επιχειρηµατιών, στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων κοινωνικών φορέων. Θα 

ζητήσουµε από τον Πατριάρχη να µάς ευλογήσει, σ� αυτό το αγαθό έργο, 

επειδή θα εγκαινιάσουµε την Παγκόσµια Ένωση των Ορθόδοξων 

Επιχειρηµατιών. Τι θα κάνει αυτή η Ένωση; Θα βοηθήσει να στείλουµε ένα 

µέρος των πόρων στα κράτη και στις Εκκλησίες που έχουν την ανάγκη. Ο κάθε 

άνθρωπος που έχει δηµιουργήσει την επιχείρησή του, κάποτε δηµιούργησε και 

κάποιο ίδρυµα, και εµείς χτίζουµε κάποιους ναούς. Αλλά δεν φτάνει αυτό, 

πρέπει κάποιος, επίσης, να πάει σ� αυτόν τον ναό. ∆υστυχώς, οι άνθρωποι είναι 

προσηλωµένοι σ� αυτά τα κουτιά, τις τηλεοράσεις. 

 Χτίσιµο ναού στο κέντρο της Μόσχας. Ωστόσο είναι κενός, µπαίνω 

κάθε πρωί σ� αυτόν τον ναό, παρευρίσκονται 10 άτοµα στην λειτουργία κάθε 

πρωί που µπαίνω εκεί. Πρέπει να κάνουµε το παν, ούτως ώστε οι άνθρωποι να 

πηγαίνουν στις Εκκλησίες. Πρέπει να µελετήσουµε το κάθε µας project από 

την άποψη του ιεραποστολικού µας έργου. Το κάθε project έχει πολύ καλή 

στήριξη, δουλεύουν πολύ καλοί και στον τοµέα των δηµοσίων σχέσεων, δεν 

γνωρίζει κανείς το όνοµά µας αλλά ο καθένας γνωρίζει τα projects µας, έχουµε 

15 παραρτήµατα, έχουµε 5 παραρτήµατα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και 

διοργανώσαµε κάποιες εκθέσεις των εικόνων των νηπίων, είναι ένα από τα 

projects που έχουµε υλοποιήσει. Συστήσαµε την λέσχη µας, αρχίζουµε ένα 

εµπόριο µεταξύ µας και στην ιστοσελίδα παρουσιάζουµε τους πόρους, τα 

δεδοµένα που έχουµε. 

 Πρέπει ο καθένας για να αποκτήσει την πρόσβαση, θα θέλαµε να είναι 

µέλος της Λέσχης µας. Πρόκειται για µία βάση δεδοµένων, η οποία γεµίζει 

κάθε µέρα και κάνουµε εµπόριο µεταξύ µας και αυτό είναι πάρα πολύ 

επωφελές. Τώρα βρισκόµαστε στο στάδιο της ίδρυσης ενός αντικρισιακού 

συµβουλευτικού κέντρου και το χρειαζόµαστε. Έχουµε µιλήσει πάρα πολύ 

περί αυτού σήµερα, προσπαθούµε να βοηθήσουµε την ορθόδοξη 
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επιχειρηµατικότητα και η κρίση δεν επιλέγει µεταξύ των Ορθοδόξων και µη 

Ορθοδόξων, πρόκειται για παγκόσµια κρίση. Μάς βοηθάει να κάνουµε 

προβλέψεις, να κάνουµε αναλύσεις ως προς την βάση των κρατών, και 

λαµβάνουµε πληροφορίες από διάφορες πηγές, µεταξύ των οποίων είναι και 

κάποιες µυστικές πηγές.  

 Παρακολουθούµε τις εξελίξεις οn line, έχουµε δηµιουργήσει ένα πολύ 

καλό σύστηµα και υλοποιούµε την αρχή της επιχειρηµατικής ηθικής, πράγµα 

που αναφέρθηκε σήµερα σε πάρα πολλές εισηγήσεις. Είναι η πρόσδοση µιας 

ηθικής εικόνας, πρέπει να υποστηρίξουµε τους ανθρώπους, να ενισχύσουµε το 

πνεύµα τους και οι διευθυντές τους να παίρνουν τους µισθούς τους.  

 Οι τελευταίοι είναι πάρα πολύ σηµαντικοί, γιατί σκέφτονται τους 

ανθρώπους, τους υπαλλήλους. Πρέπει τα µέλη της κολεκτίβας να κατανοήσουν 

πώς πρέπει να γίνει η έξοδος από την κρίση. Οι περισσότερες επιχειρηµατικές 

δοµές χάνουν το 1/3 του προσωπικού και έχουµε ένα ειδικό σύστηµα να 

ελέγχουµε το προσωπικό. Εκεί όπου υπάρχει εµπιστοσύνη, υπάρχουν κάποιες 

συγκεκριµένες ενέργειες. Θα φέρω ένα συγκεκριµένο παράδειγµα. 

 Είχαµε µία εταιρεία ενός µέλους της λέσχης, η οποία υπέστη πολύ 

σηµαντικές απώλειες και τους προτείναµε κάτι, πήραµε όλους τους managers 

την Καθαρά ∆ευτέρα σε ένα χωριό, όπου αναγιγνώσκονται τα 12 κεφάλαια του 

Ευαγγελίου, όλοι οι συνεργάτες πέρασαν από ένα χαντάκι, έγιναν κάποια 

πράγµατα φανταστικά και ο Γενικός ∆ιευθυντής µου λέει: «∆εν θα το 

πιστέψεις αλλά µέσα σε ενάµισι µήνα έχουµε ξεπεράσει την κρίση». 

Ορθοπόδησε η εταιρεία, µέσα σε 1,5 µήνα, στις 19/4 έγινε αυτό το πράγµα. Ως 

εκ θαύµατος εµφανίστηκαν κάποιες δουλειές. Υπάρχει και η θέληση του Θεού. 

Είναι πάρα πολύ σωστό και ενδιαφέρον το σηµείο 5, έχουµε ένα µοναδικό 

project, αναγεννούµε την παράδοση των ναών που χτίζονταν µέσα σε µία 

µέρα, όπου το πρωί άρχιζε η υλοτοµία και την επόµενη γίνεται ο αγιασµός. 

 Στις 3/9 πέρυσι, είχαµε χτίσει ταυτοχρόνως τρεις ναούς, και τώρα 

αρχίζουµε να οµιλούµε για την παράδοση. Πρόκειται για τους ναούς που είναι 
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προσιτοί. Σε τι συνίσταται η µοναδικότητα αυτού του project; Όταν 

δηµιουργείται ένας µικρός ναός, χωρητικότητας 100-150 ατόµων, δηλαδή να 

εξυπηρετεί τον λαό, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα µικρό γραφείο εργασίας και 

κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι µπορούν να προτείνουν στους ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη, να τους δώσουν δουλειά. Μπορεί να συστηθεί ένα συσσίτιο, 

πράγµα που έχουµε ήδη κάνει σε κάποιους ναούς, και προχωρούµε αυτό το 

project.  Και το βασικότερο είναι η προώθηση της ιδέας της κοινωνικής 

ευθύνης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Ένωσής µας. 

 Πρόκειται για την σύσταση των γραφείων ευρέσεως εργασίας, που 

δίνουν το κίνητρο στους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και 

τελικά είναι η ανάπτυξη των σχέσεων µε τους διεθνείς οργανισµούς στο 

πλαίσιο του Υπουργείου Εξωτερικών και η ενσωµάτωσή του στη βάση µας. 

Αρχίζουµε να κινούµαστε στο πλαίσιο αυτό του συντονισµού. Έχουµε πάρα 

πολλούς φίλους από την Ευρώπη, που είναι επικεφαλής στον οργανισµό τους 

και συντονίζουν όλες τις προσπάθειες.  

 Το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω σε σχέση µε την κρίση είναι ότι  

η κατάσταση της οικονοµίας εξαρτάται απευθείας από την κατάσταση του 

πνεύµατος, από την πνευµατική και ηθική κατάσταση του ατόµου. Αν 

βγάλουµε σωστά συµπεράσµατα, ο Ορθόδοξος Κόσµος θα καταφέρει να 

ξεπεράσει την κρίση και να αναπτυχθεί, ακόµα και στην σύγχρονη εποχή.  

 Σάς ευχαριστώ πολύ.  

Θ. ΤΣΙΟΚΑΣ: Ο κ. Andrey Poklonskiy µάς ανέπτυξε µία ενδιαφέρουσα 

πλευρά της αλληλεγγύης στο πρόβληµα της κρίσης και της στρατηγικής 

διεξόδου. Νοµίζω ότι η εισήγησή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα πρέπει 

να την ενσωµατώσουµε στα πλαίσια του προβληµατισµού που έχει αναπτυχθεί 

σήµερα. 

 Ο κ. Χριστοφόρου έχει τον λόγο. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Να ευχαριστήσω µε την σειρά µου τον κ. Poklonskiy, 

γιατί πραγµατικά άγγιξε µια νέα προσέγγιση που έχει να κάνει µε την 
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κοινωνική εταιρική ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, που είναι 

προέκταση και των ηθικών αρχών και αξιών που διέπουν το ορθόδοξο αξιακό 

σύστηµα. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό που είπε και ο κ. Γραµµατέας είναι 

πραγµατικά επί της ουσίας χρήσιµη και πολύ ωφέλιµη εισήγηση, που πρέπει να 

ενδιατρίψουµε, ίσως, και σε µία ειδική δραστηριότητα και συνέδριο επί 

τούτου. ∆ηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων σε ένα σύγχρονο 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονοµικής 

κρίσης, και ποιες είναι οι κοινωνικές προσεγγίσεις και προεκτάσεις. Και θα 

θέλαµε να τον έχουµε και τότε µαζί µας. 

 Να παρακαλέσω την κα Svetlana Nikonova, Πρόεδρο του ιδρύµατος 

Αγ. Ιννοκέντιου Σιµπιριακώφ µε θέµα «Από την φιλανθρωπία στην αγιότητα», 

να λάβει το λόγο και να µας οµιλήσει µε όσο γίνεται πιο σύντοµο λεκτικό 

τρόπο.  

S. NIKΟNOVA: Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα σήµερα να σάς µιλήσω για έναν 

άνθρωπο, ο οποίος δεν είχε προβλήµατα, όσον αφορά την ορθόδοξη ηθική και 

την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς, για το αν αυτές είναι συµβατές. Ήταν 

όλα πιο απλά. Γι� αυτόν το κεφάλαιο ήταν µέσο για την ηθική τελειοποίηση. 

Είναι ο συµπατριώτης µας, ο Ιν. Σιµπιριακώφ, είναι ο γιός ενός πλούσιου 

ανθρώπου, µιας πλούσιας οικογένειας του Σιβηρικού, µιας ολόκληρης 

δυναστείας. Κληρονόµησε µία τεράστια περιουσία από τον πατέρα του, όταν 

ήταν κοντά 14 ετών, µία περιουσία που έφτανε τα 10 εκατ. χρυσά ρούβλια.  

Και όλη αυτή την περιουσία, πρακτικά, όλη η οικογένεια των 5 ανθρώπων, την 

έδωσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  

 Αν έχετε την τύχη, απευθύνοµαι στους εν Χριστώ αδελφούς, και 

βρεθείτε στο Άγιο Όρος και αν έχετε ήδη πάει, επισκεφθείτε σας παρακαλώ 

την Μονή του Αγ. Ανδρέα. Είναι µία τεράστια κατασκευή, ο µεγαλύτερος ναός 

στα Βαλκάνια, που µπορεί να δεχθεί 5.000 άτοµα και όλη η σκήτη του Αγ. 

Ανδρέα, στην οποία συµπεριλαµβάνονται 12 κτίρια, νοσοκοµεία, βιβλιοθήκες, 

κατασκευάστηκε από χρήµατα αυτού του ανθρώπου, του Ιννοκέντι 
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Μιχάϊλοβιτς, του ιεροµονάχου Ιννοκέντιου, ο οποίος ολοκλήρωσε την ζωή του 

εκεί. 

 Αν έχετε ξανά την τύχη και ο ηγούµενος Εφραίµ σάς πάει εκεί, και 

ξέρετε ότι στο Άγιο Όρος υπάρχει παράδοση, ύστερα από τρία χρόνια ταφής 

να ανασύρονται τα ιερά λείψανα και να εξετάζεται η κατάστασή τους. Τρία 

χρόνια µετά από τον θάνατο του Ιννοκέντιου έγινε η ανάσυρση των λειψάνων 

και όλοι κατανόησαν ότι έχει όλα τα γνωρίσµατα της αγιότητας, είναι 

κεχριµπαρένια µορφή, λεπτά οστά µε εξαίρετο άρωµα. Ήταν προφανές ότι 

αυτός ο άνθρωπος, ο εκατοµµυριούχος, πλουσιότατος άνθρωπος της Ρωσίας, 

εκπλήρωσε την εντολή του Χριστού. Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, 

πούλησε τα υπάρχοντά σου και µοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις σταυρό 

εις τους ουρανούς και έλα να µε ακολουθήσεις. 

 Αυτό το εκπλήρωσε πλήρως. Γεννήθηκε ο Ιννοκέντι το 1860 στο 

Ιρκούτσκ. Όταν ήταν 14 ετών ήρθε στην Πετρούπολη, τελείωσε το γυµνάσιο 

και έκανε την πρώτη φιλανθρωπία του, ήταν εντελώς ορφανός, πέθανε ο 

πατέρας του, η µητέρα του είχε πεθάνει νωρίτερα. Στα 14 του χρόνια έκανε την 

πρώτη του φιλανθρωπία: αγόρασε το γυµνάσιο του Ιρκούτσκ στο οποίο 

σπούδασε, το οποίο είχε χρεοκοπήσει. Αν κάποιος ξέρει την Αγία Πετρούπολη, 

ήταν σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, ένα τεράστιο 4όροφο κτίριο και το δώρισε, 

αγόρασε αυτό το κτίριο, ούτως ώστε να µπορέσει να υπάρξει στην διάρκεια 

πολλών ετών και να µη διακοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Έχοντας γίνει εκατοµµυριούχος και ιδιοκτήτης µεγάλων χρυσορυχείων, 

ετησίως είχε εισοδήµατα της τάξεως των 10 εκατ. χρυσών ρουβλίων. Εκείνη 

την εποχή, και σήµερα βεβαίως, είναι κολοσσιαία περιουσία, αν πάρετε υπόψη 

ότι µία αγελάδα τότε στοίχιζε 80 ρούβλια, και σήµερα µπορεί να καταλάβει 

κανείς τις κλίµακες της φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Σιµπιριακώφ, µε 

την οποία ασχολήθηκε σε διάρκεια 20 ετών. Με την αγάπη προς τον πλησίον 

του άρχισε να ξοδεύει την περιουσία του για φιλανθρωπία και για τις 

κοινωνικές ανάγκες. 
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 Θέλω να σάς διαβάσω, εµείς ανασύραµε τα αρχεία και θα ήθελα να σάς 

διαβάσω ένα απόσπασµα από το γράµµα του. 

 «Έχω πλούτο, πώς συνέβηκε, σκέφθηκα, και στα χέρια µου 

συγκεντρώθηκαν τέτοιοι πόροι, οι οποίοι θα µπορούσαν να ταΐσουν χιλιάδες 

ανθρώπους; Αλλά αν αυτοί οι πόροι που τυχαία βρέθηκαν στα χέρια µου, 

γίνουν περιουσία των άλλων ανθρώπων, µήπως αυτά πέρασαν τυχαία από τα 

χέρια µου; Και βρήκα ότι ακριβώς αυτό συνέβηκε, ότι τα εκατοµµύρια µου 

είναι αποτέλεσµα εργασίας άλλων ανθρώπων. Νοµίζω ότι δεν έχω δικαίωµα να 

ιδιοποιηθώ την περιουσία τους». 

 Όντας ακόµη φοιτητής, πέρασε στο Ιστορικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 

της Αγίας Πετρούπολης και όντας φοιτητής είχε, όχι δεκάδες αλλά, 

εκατοντάδες φοιτητές, τους οποίους τους βοηθούσε, όχι µόνο να σπουδάσουν 

αλλά και στο µέλλον τους έδωσε πόρους για πρακτική εξάσκηση στο 

εξωτερικό και για την µελλοντική τους ζωή. 

 Αργότερα, η φιλανθρωπική δραστηριότητά του έγινε τεράστια. Έτσι, 

στην αρχή έδωσε στον αδελφό του για την κατασκευή ενός ναού στο Ιρκούτσκ 

µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ρούβλια. Ύστερα, άρχισε να δίνει τεράστια ποσά 

στην επιστήµη, για την ενθάρρυνση των επιστηµονικών εργασιών, µελέτης της 

επιστήµης και του πληθυσµού της, για υλική βοήθεια προς την επιστήµη. Η 

περίφηµη αποστολή του Ποτάνιν χρηµατοδοτήθηκε ακριβώς από αυτόν και 

ακόµη πιο περίφηµη, η τριετής αποστολή στην Γιακουτία, η οποία διήνυσε 

απόσταση 12.000 χλµ., επίσης χρηµατοδοτήθηκε από αυτόν. 

 Με την υλική βοήθειά του άνοιξε ένα Πανεπιστήµιο στο Τόµσκ, αν 

κάποιος ξέρει, εκεί υπάρχει η αίθουσα του Σιµπιριακώφ. ∆ηµιούργησε το 

τµήµα της Αυτοκρατορικής Γεωγραφικής Κοινότητας, ασχολήθηκε επίσης µε 

κοινωνικά ζητήµατα, τα οποία τα υλοποιούσε ταυτόχρονα. Βλέποντας πόσο 

δύσκολα ζουν οι εργαζόµενοι στα ορυχεία, έδωσε 450.000 ρούβλια, σε 

σηµερινή τιµή 1,5 δις, για την δηµιουργία ταµείου, ούτως ώστε να δίνονται 

βοήθειες στην περίπτωση επαγγελµατικών ατυχηµάτων. 
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 Αργότερα, µετέφερε την φιλανθρωπική του δραστηριότητα σε όλη τη 

Ρωσία. Επίσης, έδωσε τεράστια ποσά για διάφορα διαφωτιστικά τµήµατα, π.χ. 

για την Γυναικεία Σχολή του Μπιστούζεφ. Αυτό αποτέλεσε την αρχή της 

γυναικείας εκπαίδευσης στην Ρωσία.  

 Η Ακαδηµία Λέζγκαφτ (P.F.Lezgaft), η οποία εκπαίδευσε 

περισσότερους από 300 πρωταθλητές Ολυµπιακών Αγώνων και πρωταθλητές 

κόσµου, δηµιουργήθηκε, επίσης, µε την χορηγία του Σιµπιριακώφ. Το Ιατρικό 

Ινστιτούτο της Αγίας Πετρούπολης ιδρύθηκε µε τη βοήθεια της 

χρηµατοδότησής του, τα πρώτα ιατρικά µαθήµατα τα οποία αποτέλεσαν το 

εναρκτήριο λάκτισµα για την γυναικεία ιατρική δραστηριότητα. Αλλά µε όλες 

αυτές τις χορηγίες του δεν ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα του Ιννοκέντι 

Μιχάϊλοβιτς. Επίσης, ενίσχυε την κοινωνική δραστηριότητα, την εκπαίδευση 

των χαµηλότερων στρωµάτων του πληθυσµού της Ρωσίας, µε την ορατή ή µη 

ορατή βοήθεια του Σιµπιριακώφ δηµιουργήθηκαν νοσοκοµεία και βιβλιοθήκες. 

Καθηµερινά, στο διαµέρισµά του στο Γκαρόχοβο, τον επισκέπτονταν περίπου 

400 άτοµα και κανείς δεν έφευγε χωρίς την υλική βοήθειά του. 

 Αυτός ο πλούσιος και ιδιοκτήτης τεράστιας περιουσίας, ένιωθε πάντα 

την δυσαρέσκεια για την ύπαρξή της, τον βάραιναν τα εκατοµµύρια, οι 

υποθέσεις και οι υποχρεώσεις που συνδέονταν µε την απόκτηση και την 

συσσώρευση εκατοµµυρίων. Γι� αυτό έτεινε προς την πνευµατική ολοκλήρωση 

και γι� αυτό ταξίδεψε στο εξωτερικό, για να µάθει πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι 

και πώς πετυχαίνουν την ηθική αυτοολοκλήρωση· Επισκέφθηκε όλα τα 

πολιτιστικά κέντρα της ζωής στη ∆ύση αλλά το ταξίδι του δεν τον 

ικανοποίησε. Να µερικές γραµµές από το γράµµα του προς τον Λέοντα 

Τολστόι. 

 «Βοηθήστε µε, είµαι πάρα πολύ πλούσιος�». Πέρυσι κάναµε µια ταινία 

µ� αυτό τον τίτλο «Βοηθήστε µε, είµαι πάρα πολύ πλούσιος». Για τους 

σύγχρονους ανθρώπους είναι φοβερή αυτή η φράση, γελούσαν, αυτός πρέπει 

να ήταν τρελός. Βοηθήστε µε, είµαι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι µία 
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καταπληκτική φράση αλλά γι� αυτόν ήταν πόνος, η ζωή είναι όµορφη µόνο 

τότε, όταν όλοι γύρω µας χαµογελούν. Αλλά αν νιώθετε γύρω σας την 

δυστυχία, όντας οι ίδιοι πλούσιοι, τότε νιώθετε εκτός εαυτού. 

           «Με την βοήθεια των χρηµάτων µου είδα τον κόσµο του Θεού, είδα 

όλους τους ανθρώπους στον κόσµο. Μελέτησα την ζωή τους, την 

καθηµερινότητά τους, την ηθική τους, κατάλαβα όλες τις χαρές τους και τους 

πόνους τους. Αλλά τι προστέθηκε απ� όλα αυτά στην δική µου προσωπική 

ζωή; Τίποτε. Το ίδιο κενό στην καρδιά µου, η ίδια συνείδηση της 

ανικανοποίησης. Ο ίδιος πόνος της ψυχής». 

 Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε µέχρις ότου ο Ιννοκέντι Σιµπιριακώφ 

συνάντησε στη ζωή του τον πνευµατικό του πατέρα, τον πατέρα ∆αυίδ, ο 

οποίος ήταν ο ηγούµενος της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα στην Πετρούπολη. Ο 

πατέρας ∆αυίδ Μουχράνωφ. Το τέλος στην κοσµική του δραστηριότητα 

ολοκληρώθηκε µε έργα τα οποία πραγµατοποίησε. Η Σκήτη της Αναγέννησης 

στο Βαρλαάµ, κατασκευάστηκε όσο ήταν εν ζωή, µε ένα µεγάλο ποσόν που 

κατέθεσε ο ίδιος. Το γυναικείο µοναστήρι Ουγκλίτσεσκι, η φιλανθρωπία του 

Σιµπιριακώφ σ� αυτή την κατεύθυνση είχε τέτοιο χαρακτήρα, ούτως ώστε ήταν 

τεράστια και εκπληκτικά τα βοηθήµατα που έδινε. Και ενάντια σ� αυτό 

κινήθηκαν και οι δικαστικές αρχές «λόγω των αλόγιστων δαπανών», όπως 

θεώρησαν. 

 Αυτό συνέβη λόγω της ακόλουθης περίπτωσης: στην Πετρούπολη, στην 

εκκλησία Ζνάµενσκι, ο Ιννοκέντι πήγαινε στην λειτουργία. Εκεί είδε µία µέρα 

µια µοναχή, η οποία ζητούσε χρήµατα για την κατασκευή του µοναστηριού και 

της έδωσε ένα ασηµένιο ρούβλι. Και εκείνη την εποχή ήταν πολύ µεγάλο και 

πολύ σπάνιο ποσόν για εκείνη τη µοναχή. Έπεσε στα πόδια, µπροστά στην 

εικόνα, τώρα πέφτουν στα γόνατα µπροστά στους φιλανθρώπους, εκείνη έπεσε 

στα γόνατα µπροστά στην εικόνα, και άρχισε να ευχαριστεί τον Θεό για εκείνο 

το δώρο. Και ο Ιννοκέντι Μιχάϊλοβιτς, τόσο πολύ συγκινήθηκε, που την άλλη 

µέρα βρήκε πού µένει αυτή η µοναχή, σε ποιο µέρος, και της έδωσε όλα τα 
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µετρητά που είχε εκείνη την εποχή, 190.000 χρυσά ρούβλια. Σηµαίνει 570.000 

σηµερινά χρήµατα. 

 Τότε, η γριά µοναχή λιποθύµησε και όταν ξύπνησε έτρεξε στην 

αστυνοµία και είπε ότι κάποιος τρελός έκλεψε την τράπεζα και της έδωσε αυτά 

τα χρήµατα. Έµεινε έκπληκτη και ταραγµένη από αυτά τα χρήµατα. Άρχισε 

λοιπόν µία δίκη, η δεύτερη. Η πρώτη προκλήθηκε από τον ίδιο. Ξέρετε όλοι 

τον µεγάλο γλύπτη, τον Τακόισκι, ο οποίας πήρε το πρώτο βραβείο για το 

γλυπτό του Μεφιστοφελή στο Παρίσι, το χρυσό µετάλλιο. Ο Ιννοκέντι µας, 

λοιπόν, όταν αυτόν τον Μεφιστοφελή τον έφεραν στην Πετρούπολη, τον 

συνέτριψε µε ένα σφυρί.  

 Ο Λέων Τολστόι τότε του έγραψε το γράµµα και τον παρακάλεσε να 

δώσει χρήµατα για ένα θεατρικό έργο που έγραψε και που λεγόταν «Ο πρώτος 

οινοποιός», όπου ο τρελός ήταν ο πρώτος εχθρός του ανθρώπου. Ο Ιννοκέντι, 

ο οποίος ήταν ακόµη 24 ετών, στον οποίο πήγαινε η µισή χώρα να ζητήσει την 

συµβολή του, αρνήθηκε, απλά και µόνο. «Αν αυτός ο οινοποιός εκπληρώνει 

τον ρόλο της προπαγάνδας απέναντι στο αλκοόλ, εγώ δεν θα δώσω χρήµατα σ� 

αυτό».  

 Εµφανίστηκε λοιπόν µία δίκη και το δικαστήριο αναγνώρισε ότι 

ενεργούσε έχοντας σώας τας φρένας και ότι, πράγµατι, έδωσε τα χρήµατα αυτά 

στο Μοναστήρι Ουγκλίτσεσκι. Ο Μητροπολίτης Παλάντι βοήθησε σ� αυτή την 

απόφαση και παρακάλεσε τον αυτοκράτορα να βάλει τέρµα σ� αυτή την 

δικαστική υπόθεση, πράγµα που συνέβη. Γι� αυτό, ύστερα από αυτό, ο 

Ιννοκέντι Σιµπιριακώφ, αποφάσισε οριστικά να φύγει και να µονάσει. 

Αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσµια και να φύγει στο µοναστήρι. 

 Πήγε λοιπόν στην Σκήτη  του Αγ. Ανδρέα, συγκεκριµένα το 1896, πήγε 

στο Άγιο Όρος και εγκαταστάθηκε στην Σκήτη του Ανδρέα του Πρωτόκλητου. 

Όταν ο Ιννοκέντιος ήταν 8 ετών, ο Αλέξανδρος από την Πολτάβα είπε στους 

αδελφούς που ήταν στο Άγιο Όρος, ότι η αδελφότητα τον παρακάλεσε να 

αγιάσει την κατασκευή του ναού. Και ο Αλέξανδρος από την Πολτάβα είπε, 
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εδώ θα υπάρξει ο ναός του Ιννοκέντιου από το Ιρκούτσκ, µετά από κάµποσα 

χρόνια θα έρθει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι οµώνυµος µε αυτόν τον Άγιο 

και θα κατασκευάσει τον ναό του αγίου Ιννοκέντιου από το Ιρκούτσκ. Έτσι και 

συνέβη 30 χρόνια αργότερα. 

 Ήρθε λοιπόν στην Σκήτη του Αγ. Αποστόλου του Πρωτόκλητου, που 

την ολοκλήρωσε την Σκήτη ως το τέλος, αποπεράτωσε 12 οικοδοµήµατα. 

Είναι η µεγαλύτερη Ρωσική Σκήτη στο Άγ. Όρος. Κατασκεύασε για τον εαυτό 

του και για τον πνευµατικό του τον ∆αυίδ Μουχράνωφ ένα κελί στον ναό της 

Αγίας Βαρβάρας. Σύντοµα δέχθηκε το πνευµατικό όνοµα Ιωάννης και έγινε 

µοναχός µε το όνοµα Ιννοκέντιος. ∆εν µπορεί κανείς να µην εκπλήσσεται, πώς 

ο άνθρωπος ο οποίος από την παιδική του ηλικία θα είχε συνηθίσει στα 

πολυτελή γεύµατα, συνήθισε την ταπεινή µοναχική τροφή και τώρα έµενε 

µόνος του στο κελί, συζητώντας µε τον Θεό, προσευχόµενος διαρκώς για την 

σωτηρία της ψυχής του. 

 Πέντε χρόνια µετά την είσοδό του στο µοναστήρι πέθανε από 

φυµατίωση, αυτή η ασθένεια υπήρχε στην οικογένεια, και σε 1,5 µήνα  έφυγε 

ειρηνικά στο κελί του Ευαγγελισµού, το οποίο κατασκεύασε µε δικούς του 

πόρους, αφήνοντας την µορφή µιας ζωής, η οποία κύλησε µέσα στην 

φιλανθρωπία, µε την αγάπη. Ας αποτελέσει αυτός πρότυπο, για όλους τους 

επιχειρηµατίες καπιταλιστές, για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται για το 

καλό της Ρωσίας και κάνοντας χρήση των πόρων ως εργαλείο πνευµατικής 

τελειοποίησης. 

 Ας είναι αυτή η ζωή ιερή. Από εµάς υπάρχει µόνο η ευγνωµοσύνη και η 

µνήµη.  

 Ακόµη µερικά λόγια. Στις 11/1 του τρέχοντος έτους, εντελώς πρόσφατα, 

προετοιµάστηκαν τα στοιχεία για την αγιοποίηση του στην Αγία Πετρούπολη. 

Η επιτροπή αποτελούµενη από 8 άτοµα ψήφισε οµόφωνα για την αγιοποίησή 

του Ιννοκέντι Μιχάϊλοβιτς Σιµπιριακώφ. Τώρα προετοιµάζουµε όλα τα 

απαραίτητα κείµενα προς την Σύνοδο της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας και 
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παρακαλώ την Συνέλευση να προσθέσει την αίτησή της προς την Ρωσική 

Κοινότητα, να προσθέσει την παράκλησή της προς την Σύνοδο για την 

αγιοποίηση. 

 Σάς ευχαριστώ. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Να ευχαριστήσουµε την Πρόεδρο του Ιδρύµατος Αγίου 

Ιννοκεντίου Σιµπιριακώφ, που σίγουρα όσοι παρακολουθήσαµε δεν πρόκειται 

να λησµονήσουµε ποτέ. Έχω ενώπιον µου την πρόθεση τριών φίλων οµιλητών, 

οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να κάνουν παρέµβαση. Όµως, επειδή ουσιαστικά 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αυτού του Συνεδρίου, κατ� εξαίρεση θα δώσω την 

δυνατότητα, ώστε µέσα σε τρία λεπτά ο καθένας, να µπορέσει να 

ολοκληρώσει.  

 Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την ωραία αυτή κονκάρδα του Αγίου 

Ιννοκεντίου Σιµπιριακώφ. 

Γι� αυτό θα σάς παρακαλέσουµε σε τρία λεπτά να ολοκληρώσετε την 

παρέµβασή σας, για να µπορέσουµε µετά, ολοκληρώνοντας, να καταγράψουµε 

3-4 βασικά συµπεράσµατα. Ο λόγος θα δοθεί κατά σειρά, χωρίς να υπάρχει 

δυνατότητα διευρύνσεως του καταλόγου, στον Θεολόγο κ. Andrey Kuraev, 

αργότερα στον Επίσκοπο Νεκτάριο και, τέλος, στον κ. Kirill Frolov, του 

Ινστιτούτου Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. 

Α. KURAEV: Θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση σύντοµη. Η κρίση στην 

οποία αναφερόµαστε σήµερα, πολύ φοβούµαι ότι για πάρα πολλούς 

ανθρώπους γίνεται πάρα πολύ βολική αφορµή, ούτως ώστε να αποποιηθούν 

των ευθυνών για τα αποτελέσµατα των ενεργειών ή της αδράνειάς τους. Είναι 

η πολυαναµενόµενη ανωτέρα βία, ούτως ώστε να καλύψουν την έλλειψη 

αρµοδιότητάς τους.  

 Με εντυπωσίασε η πρόσφατη αναγγελία του ∆ηµαρχείου της Μόσχας, 

ότι εξαιτίας της κρίσης αντί για 98 παιδικούς σταθµούς θα ανοίξουν 35. Στην 

Ρωσία η οικονοµική κρίση επικαλύπτεται µε την κρίση που η ελίτ µας 

προσπαθεί να µην προσέξει. Πρόκειται για µία κρίση, που έχει προκληθεί από 
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το ανώτατη διοίκηση, που στερείται κάθε ταλέντου. Πρόκειται για την κρίση 

εσωτερικής αιτιολογίας. 

 Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλοί επιστήµονες λένε ότι 

πρόκειται για κάτι το επαίσχυντο για την Ρωσία, να είναι εξαγωγέας των 

ακατέργαστων πρώτων υλών. Εγώ για παράδειγµα, δεν κατανοώ γιατί να µην 

χτιστούν µερικά εργοστάσια υγροποίησης του φυσικού αερίου ή γιατί να µην 

εξαγάγουµε το επεξεργασµένο προϊόν. Αυτό αφορά και στην ξυλεία και σε 

πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τώρα βλέπουµε πως τα αποθέµατα που δεν έχουν 

επενδυθεί στον εκσυγχρονισµό της παραγωγής, θα µπορούσαν να αποτρέψουν 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. 

 Σε ό,τι αφορά την πνευµατική κρίση, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι 

κανείς ο Freedman, για να πει και πριν απ� αυτόν και µετά απ� αυτόν, ότι οι 

πεποιθήσεις των ανθρώπων είναι πραγµατικές δυνάµεις και πραγµατική αξία. 

Κεφάλαιο δεν είναι µόνο χρηµατιστικό, υπάρχει και ανθρώπινο κεφάλαιο και 

το πώς ο άνθρωπος αντιµετωπίζει την ζωή και την εργασία του, τα 

αποτελέσµατά της επηρεάζουν µε τον πιο άµεσο τρόπο την τύχη του. 

 Υπάρχει τέτοια κατεύθυνση στις επιστήµες, που ονοµάζεται 

δεοντολογία. Η δεοντολογία είναι η επιστήµη για τον διάλογο µεταξύ του 

γιατρού και του ασθενούς και ένα από τα αποδεδειγµένα αξιώµατα της 

επιστήµης λέει ότι η ταχύτητα της ανάρρωσης του ασθενούς εξαρτάται εν 

πολλοίς από την ίδια του την στάση προς την ασθένειά του. Το ίδιο ισχύει και 

για την οικονοµία. Ένα µηχάνηµα δεν έχει ιδεολογία, µία παραγωγική γραµµή 

δεν έχει ιδεολογία, ένας άνθρωπος πρέπει να έχει µία αυτοκατανόηση, µία 

κατανόηση στο κάθε τι της ζωής του, περιλαµβανοµένου του κάθε λεπτού της 

εργασίας του. Από το πώς κατανοεί την εργασία του, το κριτήριο της καλής 

επιτυχίας της εργασίας και της ζωής του, απ� αυτό εξαρτώνται πάρα πολλά 

πράγµατα.  

 Θα καυχηθώ εδώ. Πρόσφατα κατάλαβα ότι η ζωή µου δεν ήταν µάταιη. 

Πρόκειται για την συνάντηση µε τον Πατριάρχη της Μόσχας. 5.000 παιδιά στο 
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στάδιο� Μετά το πέρας της συνάντησης βλέπω έναν άνδρα να µε πλησιάζει 

και να σέρνει µία ξανθιά ωραιοτάτη. Και λέει, πάµε, πάµε, είναι ο πατήρ 

Andrey Kuraev, πότε θα τον ξαναδούµε; Ήταν ένας ποπ τραγουδιστής, οπότε 

οι αστέρες της ποπ φωτογραφίζονται µε φόντο εµένα και όχι εγώ µε φόντο 

εκείνους. Και κατάλαβα ότι η ζωή µου δεν ήταν µάταιη. 

 Θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω τον κ. Poklonskiy, µε ποιον τρόπο οι 

Ρώσοι µαικήνες κατανοούν το άνυσµα της φιλανθρωπίας τους στις συνθήκες 

της κρίσης. Μπορεί κανείς να χαρίσει σε έναν άνθρωπο το ψάρι ή µια πετονιά. 

Και νοµίζω ότι στις συνθήκες της κρίσης ισχύει το ίδιο πράγµα. Νοµίζω ότι 

σήµερα είναι πάρα πολύ σηµαντικό και οι business και οι ορθόδοξοι 

businessmen, να µπορούν να στηρίζουν ιεραποστολικά projects, που µπορούν 

να επηρεάσουν µε τον πλέον άµεσο τρόπο την κοσµοαντίληψη του ανθρώπου. 

Επειδή χωρίς µία τέτοια αυτοσυνείδηση, χωρίς την συνειδητοποίηση του 

στόχου του, ο άνθρωπος περιέρχεται σε απόγνωση. 

 Στην Ρωσία όλα είναι λανθασµένα. Γιατί το λέω αυτό; Όταν ξέσπασε η 

µεγάλη κρίση, η µεγάλη ύφεση στην Αµερική, αυτό αποτέλεσε την 

ηµεροµηνία γέννησης του µεγάλου Αµερικάνικου κινηµατογράφου, η λογική 

ήταν πάρα πολύ απλή. Τιµή στον παράλογο που θα εµπνεύσει στην 

ανθρωπότητα το χρυσό όνειρο.  Πείτε µας, επηρεάζει τον προϋπολογισµό του 

καναλιού σας, της τηλεόρασής σας; Παρατηρείται µείωση του προσωπικού, 

των οπερατέρ κλπ. Πιστεύω ότι είναι παράλογο. Αν οι άνθρωποι 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην καθηµερινή τους ζωή, πρέπει να τους δοθεί η 

δυνατότητα να κάνουν γυµναστική και στην τηλεόραση και να κάνουν µία 

πνευµατική συζήτηση.  

 Και γι� αυτόν τον λόγο, µπροστά σ� αυτό το ακροατήριο, υπόσχοµαι να 

το κάνω και στο εξής. Θέλω να εκφράσω την απορία µου. Πιστεύω ότι η 

διέξοδος από την κρίση, δεν περιορίζεται στην παραχώρηση κάποιων 

χρηµάτων από το κράτος σε κάποιες τράπεζες. Πιστεύω ότι πρέπει να 

θεωρούµε ότι ο βασικότερος πλούτος µας είναι οι άνθρωποι, είναι οι 
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Ορθόδοξοι και η επένδυση στους ανθρώπους, στην πνευµατικότητα τους, είναι 

η βασικότερη επένδυση και όλα τα υπόλοιπα έπονται. 

 Σάς ευχαριστώ.  

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Ευχαριστούµε τον π. Andrey Kuraev, να παρακαλέσω 

τον Επίσκοπο Νεκτάριο, έχοντας το περιορισµένο του χρόνου. 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Αδελφοί και αδελφές, εγώ βεβαίως δεν είµαι 

ειδικός στην οικονοµία, µε µεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όλες τις εισηγήσεις, 

έβγαλα ορισµένα συµπεράσµατα. Και θέλω να πω από την σκοπιά του ιερέα, 

ότι η πίστη µας η Ορθόδοξη και η πλούσια πνευµατική µας εµπειρία, µπορεί 

κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων της 

οικονοµικής κρίσης, µε την έννοια ότι, όταν επέρχεται στον λαό κάποια 

συµφορά, καταστροφή ή κρίσις, είναι µία δοκιµασία. Ο κάθε άνθρωπος 

περνάει πολλές δοκιµασίες στην ζωή του, µεταξύ των οποίων και οικονοµικές 

δυσκολίες.  

 Όταν στην οικογένεια δηµιουργούνται προβλήµατα µε τα οικονοµικά, οι 

άνθρωποι απευθύνονται για βοήθεια στους συγγενείς, στους φίλους, σε όποιον 

µπορεί να τους βοηθήσει να λύσουν αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα. Αν το 

πάρουµε συνολικά αυτό για όλον τον λαό, νοµίζω ότι ο λαός, επίσης, πρέπει να 

έχει σε ποιον να απευθυνθεί για βοήθεια. 

 Σαν ιερέας, θεωρώ ότι η Εκκλησία µπορεί να προσφέρει πνευµατική 

βοήθεια και µε την προσευχή και, όπως αναφέρθηκε και σήµερα, µε την 

πλούσια εµπειρία ασκητικού έργου. Το βασικότερο για µάς είναι να µην 

χάσουµε τον άνθρωπο, να µην χάσουµε τον λαό και η πνευµατική µας νίκη θα 

πραγµατοποιηθεί, αν ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαός, εξέρχεται από την κρίση 

έχοντας πλουτίσει ηθικά, όντας πιο καθαρός απ� ό,τι ήταν πριν από την κρίση. 

 ∆εν έχω την δυνατότητα να κάνω µία συγκεκριµένη εισήγηση. Θα 

ήθελα να πω, γενικεύοντας, ας µη ξεχνάµε ότι έχουµε πνευµατικά εργαλεία, τα 

οποία µπορούν πάντα να ενισχύσουν τις δυνατότητές µας, να µας κάνουν πιο 

σοφούς, να µάς δώσουν ό,τι είναι απαραίτητο, ούτως ώστε να ξεπεράσουµε 
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οποιαδήποτε κρίση, µεταξύ των άλλων και την οικονοµική. Ας µάς φωτίσει ο 

Θεός, πάντα να συνειδητοποιούµε ότι στην οικονοµία το κύριο δεν είναι τα 

οικονοµικά σχήµατα, δεν είναι το οικονοµικό δυναµικό αλλά ο άνθρωπος, για 

τον οποίο όλα γίνονται, όχι χάριν των αριθµών, όχι χάριν κάποιων εξωτερικών 

δεικτών, πρέπει να οικοδοµούµε την οικονοµία µας στις χώρες µας. Το κύριο 

είναι να την οικοδοµούµε προς το συµφέρον των ανθρώπων. Γιατί, όπως είπε 

και ο Κύριος, δεν είναι ο άνθρωπος για το Σάββατο αλλά το Σάββατο για τον 

άνθρωπο. Εµείς πρέπει να θυµόµαστε πάντα, ότι όλα τα προβλήµατα, όλες οι 

κρίσεις, όλες οι δυσκολίες, λύνονται όχι τόσο στα µεγάλα γραφεία αλλά στον 

θρόνο του Θεού, όταν ο λαός σκύβει για να προσευχηθεί ενώπιον του Θεού, 

και εµείς τότε πιστεύουµε ότι πραγµατοποιούνται θαύµατα και, µερικές φορές, 

παρότι σχεδιάζουν οι ειδικοί στον οικονοµικό τοµέα, πραγµατοποιείται κάτι 

ασυνήθιστο, κάτι παράξενο. Και ας µάς φωτίσει ο Θεός, να µάς βοηθάει πάντα 

ο Θεός να πραγµατοποιούνται αυτά. 

 Και θα ήθελα να σάς καλέσω όλους, σ� αυτή τη δύσκολη στιγµή της 

κρίσης, να δυναµώσετε την παράκλησή σας προς τον Θεό και να ελπίζετε, όχι 

µόνο στις δικές σας δυνάµεις αλλά και στην βοήθεια του Θεού. 

 Σάς ευχαριστώ. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την πολύ γλαφυρή 

απεικόνιση της όλης κατάστασης αλλά πολύ περισσότερο ακόµα και για τον 

τρόπο µε τον οποίο το παρουσίασε σε ελάχιστο χρόνο. 

 Θα καλέσω τον τελευταίο εισηγητή µας, µέσα σε σύντοµο χρόνο, Kirill 

Frolov, του Ινστιτούτου Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. 

Κ. FROLOV: Σεβασµιώτατε, συνάδελφοι, συγχαίρω όλους για την εορτή της 

Αναλήψεως του Κυρίου και από το πρωί που βρέθηκα στη Θεία Λειτουργία σ� 

αυτή την υπέροχη πόλη, κι εγώ λίγο ζήλεψα την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η Εκκλησία της Ελλάδος, σε µία µικρή πολιτεία όπου ζουν λίγο 

περισσότεροι από 1000 ανθρώπους, βλέπουµε περίπου 10 ναούς. Εδώ µία 

ενορία αναλογεί σε 100 ανθρώπους και ο ιερέας ξέρει το ποίµνιό του. 
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Καταλαβαίνετε στη Μόσχα, µία περιοχή όπου ζουν 12 εκατ. άτοµα, υπάρχουν 

περίπου 700 ενορίες και ναοί, είναι τεράστιες ενορίες που είναι 

συγκεντρωµένες στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχουν τεράστιες 

κατοικήσιµες περιοχές, υπάρχει πληθυσµός µεγαλύτερος απ� ό,τι σε κάποια 

κράτη και δεν έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν τις πνευµατικές τους 

αναζητήσεις. 

 Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος έθεσε ως στόχο το 80% των 

Ορθοδόξων που δεν ζουν την χριστιανική ζωή στην Ρωσία, να έχουν την 

δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Νοµίζω ότι αυτή η αποστολή είναι 

υλοποιήσιµη, γιατί σε κάθε πρόκληση υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι 

δράσης. Ο πρώτος είναι το να παραδοθεί κανείς, το να συνθηκολογήσει, το να 

υποχωρήσει. Η δεύτερη είναι η ενεργός δραστηριότητα, η ιεραποστολική και 

ιστορική δράση. 

 Πώς είδε την κρίση ο Ορθόδοξος Πολιτισµός; Εµείς πρέπει να 

οµολογήσουµε, είµαστε ένας πολιτισµός ο οποίος µειώνεται, όχι όπως συνέβη 

στην εποχή του Μ. Κωνσταντίνου ή του Ιουστινιανού, που έκανε την 

ιεραποστολή κρατική πολιτική, όπως στην εποχή του Αγ. Ιεραποστόλου του 

πρίγκιπα Βλαδίµηρου, όταν διέδωσε την Ορθοδοξία σε όλη την Ευρασία. 

Τώρα βλέπουµε την µείωση του δυναµικού µας, αυτό συµβαίνει µπροστά στα 

µάτια µας, µε το πρόβληµα στην Κύπρο, όταν ο αναπτυσσόµενος Ισλαµικός 

Πολιτισµός κατακτά νέες περιοχές. Το βλέπουµε στο παράδειγµα του 

Κοσσόβου, βλέπουµε τι συνέβη εκεί, πώς έχουν καταστραφεί οι ναοί. 

Βλέπουµε την κατάσταση στη FYROM, όπου είναι πολύ πιθανόν ο επόµενος 

Πρόεδρος αυτού του κράτους να είναι Μουσουλµάνος. Βλέπουµε τα 

προβλήµατα στο Μαυροβούνιο, που ορισµένες δυνάµεις προσπαθούν να 

διατηρήσουν την εκκλησιαστική διάσπαση, πράγµα που αποδυναµώνει την 

ιεραποστολική δράση της Ορθοδοξίας. 

 Βλέπουµε τον ανταγωνισµό µεταξύ Καθολικισµού και Ορθοδοξίας στην 

Λευκορωσία, βλέπουµε τις προσπάθειες να αντικατασταθεί η πολιτισµική 



 78 

επιλογή της Ουκρανίας, σε µερικά µέτωπα στην Κριµαία είναι το πρόβληµα 

της κατάληψης των ναών, είναι αποτέλεσµα της συνάντησης της Ουκρανίας 

και της Ρωσίας, που τελείωσε µε την βάπτιση των Ρώσων. Και σήµερα δεν 

ξέρουµε τι θα συµβεί εκεί, στον χώρο ακριβώς που βαπτίστηκε ως Απόστολος 

ο Βλαδίµηρος. Όποιος είναι πιο δραστήριος, όποιος είναι καλύτερος 

ιεραπόστολος, εκείνος νικά. Όποιος γεννάει περισσότερο, αυτός και νικά. 

 Πολλών Ορθοδόξων ο αριθµός µειώνεται αντί να αυξάνεται. Γι� αυτό 

απ� αυτή την κατάσταση µπορούµε να βγάλουµε δύο συµπεράσµατα. 

Μπορούµε να δούµε δύο δυνατότητες. Η πρώτη είναι η συνθηκολόγηση, η 

αποµάκρυνση από τον στίβο. Βεβαίως, ο Θεός µπορεί να δηµιουργήσει από τις 

πέτρες τα παιδιά του Αβραάµ αλλά εµείς θα είµαστε υπεύθυνοι στην θεία δίκη, 

για το γεγονός ότι λιποτακτήσαµε από αυτή την ιστορική επιλογή, δεν 

βοηθήσαµε την Εκκλησία και αντί να ανατρέψουµε την κατάσταση, και την 

γεωπολιτική και την δηµογραφική, εγκαταλείψαµε την γη µας προδίδοντας 

έτσι την πίστη µας. 

 Εδώ πολλά αναφέρθηκαν για εκείνα τα οφέλη, τα οποία απέκτησε η 

Κύπρος κατά την εισδοχή της στην Ε.Ε. αλλά πρέπει να καταλάβουµε ότι για 

την Ε.Ε. είναι µεγάλο πρόβληµα, όταν η θρησκευτική πίστη γίνεται κάτι που 

ανήκει µόνο στην σφαίρα του ιδιωτικού, ενώ για παράδειγµα σε µία ορθόδοξη 

χώρα δεν είναι δυνατόν µία τέτοια πόλη, όπως το Βερολίνο ή το Παρίσι, όπου 

οι ∆ήµαρχοι είναι οµοφυλόφιλοι. Η Ορθοδοξία δεν µπορεί να επιτρέπει µία 

τέτοια κατάσταση, πολύ περισσότερο την ύπαρξη αυτού του φαινοµένου σε 

µία χριστιανική Ευρώπη.  

 Σ� αυτήν την κατάσταση, για την υλοποίηση της ιστορικής επιλογής της 

συνέχισης της ενεργού δράσης της Ορθοδοξίας και σε πολλές περιπτώσεις 

στην αναγέννησή της εκ του µηδενός, είναι απαραίτητη η συνεργασία των 

Ορθοδόξων λαών, για την οποία τόσα πολλά λέµε. Και τώρα, νοµίζω δεν είναι 

ο καιρός να ξεκαθαρίσουµε ποιος παίζει τον κύριο ρόλο και ποιος είναι ο πιο 

αρχαίος. Όλοι οι ορθόδοξοι λαοί είναι αυτοί που πρέπει να µεταφέρουν τον 
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λόγο του Θεού σε όλο τον κόσµο και να αλληλεπιδράσουν και να επιδράσουν 

στον κόσµο. Και ξέρουµε τους καρπούς αυτής της επίδρασης και 

αλληλεπίδρασης, ξέρουµε τι συνέβη. Και όταν από τη µία µεριά ο µεγάλος 

ελληνικός λαός µάς δώρισε τα δώρα της Ορθοδοξίας και µε την βάπτισή µας, 

ενώ ο µεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο πρωθιερέας Γεώργιος Florovsky, µίλησε για 

την εκκλησιαστικοποίηση όλων των πολιτιστικών πνευµατικών αγαθών, που 

δηµιούργησε η πνευµατικότητα του σύγχρονου κόσµου. 

 Ας θυµηθούµε πώς η Ρωσία και η Ελλάδα αλληλεπέδρασαν. Στην 

περιοχή της σηµερινής Ουκρανίας, υπάρχει µία µεγάλη περιοχή, η οποία 

ιστορικά ονοµάζεται Νέα Ελλάδα, όπου οι Έλληνες βρισκόταν κάτω από τον 

Οθωµανικό ζυγό και η Ρωσία έκανε τα πάντα για να βοηθήσει τον οµόδοξο 

λαό. Και πριν ακόµα η Ρωσία καταλάβει την Κριµαία, επέτρεπε στους Έλληνες 

να µετακινηθούν από την Κριµαία σε µία ασφαλή περιοχή στην Αζοφική 

Θάλασσα και τους έδωσε αυτή τη γη, η οποία ονοµάστηκε Νέα Ελλάδα, όπου 

µέχρι σήµερα στην πόλη Μαριούπολη βρίσκονται τα ιερά λείψανα του 

Ιγνατίου της Μαριούπολης, του πνευµατικού ηγέτη των Ελλήνων της 

Κριµαίας, ο οποίος, όπως ο Μωϋσής, έβγαλε τον λαό του από τον οθωµανικό 

ζυγό και τον έφερε στην γη της επαγγελίας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου 

µπορούσαν ήρεµα να πρεσβεύουν την θρησκεία τους και να ενισχύουν την 

δηµοκρατική τους ικανότητα, ούτως ώστε να αγωνιστούν αργότερα για την 

αξία τους. 

 Όταν σήµερα βλέπουµε την µείωση του Ορθοδόξου Πολιτισµού, 

προφητικά φαίνονται τα λόγια των µεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό 

που θα αναφέρω τώρα σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να το εξετάσουµε σαν 

πρόκληση για την µεταβολή των συνόρων αλλά θα αναφέρω τα κείµενα τα 

οποία αποτελούν ιστορία µας, την οποία και πρέπει να θυµόµαστε. Είναι άρθρο 

του ιδεολόγου της Εκκλησίας µας, ένα άρθρο που ονοµάζει «Σε ποιον πρέπει 

να ανήκει η Κωνσταντινούπολη;». 
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 Πράγµατι, µετά το τέλος του Α� Παγκοσµίου Πολέµου το πρόβληµα 

εξετάστηκε σοβαρά και ο Μητροπολίτης Αντώνιος έγραφε ότι θα ήταν λογικό, 

εάν ο Ρωσικός στρατός απελευθέρωνε την Κων/λη και έφερνε τον Σταυρό 

στην Αγία Σοφία. Εµείς θα δώσουµε αυτή την πόλη στον αδελφό ελληνικό 

λαό, γιατί είναι η δύναµη, η δόξα του και το έδαφος που του ανήκει. Ήταν 

ζωντανό το αίσθηµα της ορθόδοξης ενότητας και το αίσθηµα της από κοινού 

επίλυσης των µεγάλων ιστορικών προβληµάτων του Ορθόδοξου Κόσµου και 

της διεύρυνσής του. Γιατί καταλαβαίνουµε ότι εµείς, ως Ορθόδοξοι 

Χριστιανοί, πιστεύουµε ότι µόνο η ορθόδοξη πίστη είναι η πραγµατική πίστη. 

Αλλά η πλειοψηφία της ανθρωπότητας δεν ξέρει ακόµα τίποτα γι� αυτό και 

αυτό είναι ευθύνη µας.  

 Θα είναι λοιπόν ένα στοιχείο που θα κινητοποιεί όλους τους 

Ορθοδόξους, σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από εµάς. Η ορθόδοξη πίστη, η 

ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ξέρει πολλά παραδείγµατα, που η 

Εκκλησία ήταν ο κινητήρας εκσυγχρονισµού της κοινωνίας. Την δεκαετία του 

1990 υπήρχε η άποψη ότι η Ορθοδοξία είναι µία αρχαία θρησκεία, που 

εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη, οπισθοδροµεί και επιβραδύνει την 

ανάπτυξη του έθνους µάς και γι� αυτό µάς χρειάζεται µία διαφορετική 

θρησκευτική πίστη, όπως είναι η πίστη των ∆ιαµαρτυροµένων, πράγµα που θα 

επιλύσει το πρόβληµα του εκµοντερνισµού. 

 Στην πραγµατικότητα εµείς έχουµε την εµπειρία µας, ξέρουµε ότι η 

Ρωσική Εκκλησία έχει εκµοντερνιστεί σηµαντικά. Για παράδειγµα, η 

ενεργειακή τεχνολογία, η µεταλλουργία, εµφανίστηκαν στο µοναστήρι του 

Βαρλαάµ, οι µοναχοί οι οποίοι δεν είχαν τι να κάνουν, έκαναν την προσευχή 

τους και ταυτόχρονα αφοµοίωναν πρωτοπόρα τεχνολογία µετατρέποντας την 

γλώσσα του 20ου αιώνα. Είναι το ίδιο σαν µαζί µε την προσευχή µας να 

δηµιουργούνται υπολογιστές, που θα εξασφαλίζουν την τεχνολογική πρόοδο 

της Ρωσίας και των Ορθοδόξων κρατών µας. Όπως σε κάθε αστείο, έτσι κι 

εδώ,  υπάρχει ένα ποσοστό σοβαρότητας. 
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 Ο Θεοφάνης έγραφε ότι, αν ο άνθρωπος αναπτύσσεται ακολουθώντας 

τον ορθόδοξο δρόµο, τους άλλους πλανήτες ο Θεός τους δηµιούργησε για να 

τους κατοικήσουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Υπάρχει και ο Ισλαµικός Κόσµος, 

που θέτει ενώπιον του τέτοιους στόχους. Νοµίζω ότι και εµείς πρέπει να 

θέσουµε παρόµοιους στόχους, για να µην εγκαταλείψουµε την ροή της 

Ιστορίας και να δηµιουργήσουµε τον πραγµατικό ρου της Ιστορίας. 

 Ας δούµε τι λέει η Ισλαµική Συνδιάσκεψη, είναι µία λέσχη των 

Ισλαµικών κρατών. Μήπως και εµείς, στον Ορθόδοξο Κόσµο, πρέπει να 

κάνουµε τα πρώτα βήµατα για µία τέτοια συνεργασία, για τέτοιους τρόπους 

αλληλεπίδρασης, για την δηµιουργία κοινών αγώνων; Ας πούµε, γιατί ο ίδιος ο 

θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για την ανάπτυξη 

των χωρών µας. Η Ρωσία είναι µία βόρεια χώρα και πολλοί άνθρωποι θα 

θέλανε να βελτιώσουν την χώρα τους, γιατί έχουµε πολύ µικρές ακτές στην 

Μαύρη Θάλασσα. Σάς είπα ορισµένα παραδείγµατα για την 

αποτελεσµατικότητα παρόµοιας αλληλεπίδρασης, που µπορούν να τεθούν ως 

στόχοι για την επίλυσή τους. Αλλά αυτό θα συµβεί, αν ληφθεί η απόφαση να 

µην εγκαταλείψουµε την ιστορική αρένα, άρα να χρησιµοποιήσουµε την κρίση 

σαν έναν παράγοντα κινητοποίησης, ούτως ώστε να µεταφέρουµε την 

Ορθοδοξία σε όλο τον κόσµο. Кαι εκτός από την Εκκλησία,  χρειάζεται η 

πολιτική και οικονοµική ελίτ των ορθοδόξων εθνών. 

 Ευχαριστώ. 

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ τον κ. Kirill.  

Κ. FROLOV: Είµαι αναγκασµένος να σάς µεταφέρω µία πολύ σηµαντική 

παράκληση του Επισκόπου Ευλογίου, ο οποίος δεν µπορούσε να παραστεί στο 

Συνέδριό σας, φοβάται ότι αν ερχόταν προς τα εδώ, θα µπορούσαν να 

καταλάβουν τις Εκκλησίες οι αποσχιστικοί και µάς παρακαλεί να 

καταδικάσουµε αυτή την κατάσταση, σε ό,τι αφορά την κατάληψη των 

Εκκλησιών, ούτως ώστε να µπορέσουµε να πούµε στα ΜΜΕ ότι εκφράσαµε 

µία τέτοια ανησυχία. 
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Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Απ� ό,τι αντιλαµβάνεστε, τελειώσαµε µε τον πλέον 

παραγωγικό, αποτελεσµατικό και γόνιµο τρόπο. Ένα Συνέδριο � σταθµός για 

την ∆.Σ.Ο., που πραγµατεύθηκε την σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα, 

µέσα στην δίνη της οικονοµικής κρίσης και κατ� αυτόν τον τρόπο εµείς σήµερα 

θέτουµε το δικό µας στίγµα, που µπορεί να συµπυκνωθεί σε 3-4 παραµέτρους. 

1. Η ∆.Σ.Ο. ως κατ� εξοχήν πολιτικός οργανισµός, παρεµβαίνει πλέον µε 

συγκεκριµένο πολιτικό λόγο στα µεγάλα κοινωνικοοικονοµικά 

ζητήµατα. 

2. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση για µάς δεν είναι µόνο οικονοµική 

κρίση αλλά είναι και ηθική κρίση, κρίση η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε 

από την απληστία και την διαφθορά µεγάλων τραπεζικών και 

οικονοµικών στελεχών στην Αµερική. 

3. Είναι καθήκον, επιτακτική ανάγκη, αλλά πιστεύω ότι απορρέει και µέσα 

από το σκεπτικό και την φιλοσοφία της ορθόδοξης πίστης, εµείς οι 

Ορθόδοξοι να παρεµβαίνουµε µε πρακτικό τρόπο, για να καλύψουµε 

κοινωνικές ανισότητες, αδικίες, και το µείζον πρόβληµα της εποχής µας, 

που είναι η φτώχεια.  

Και πρέπει να τονίσω ότι η απόφαση αυτού του Συνεδρίου είναι ότι και 

η ∆.Σ.Ο., και οι απανταχού Ορθόδοξοι, είτε ως σύνολα, είτε ως µονάδες, 

πρέπει πλέον να µετακινηθούν από την παθητική διακηρυκτική  και θεωρητική 

στάση που τηρούν γι� αυτά τα ζητήµατα, και να αναλάβουν δράση και 

παρεµβάσεις, και για τα ζητήµατα της οικονοµίας, του περιβάλλοντος, των 

ηθικών αξιών, της απειλής που υπάρχει είτε στο Κόσσοβο είτε σε άλλα σηµεία 

του πλανήτη, από την έξαρση ακραίων θρησκευτικών εθνικιστικών 

καταστάσεων. Και όλα αυτά µαζί, θα µάς απασχολήσουν στο Συνέδριο που θα 

πραγµατοποιηθεί στην Σερβία, στο Βελιγράδι, από 24-28/6. 

Σάς ευχαριστούµε πάρα πολύ για την συµµετοχή, τις παρεµβάσεις αλλά 

και πολύ περισσότερο, γιατί πραγµατικά βγήκαν σηµαντικά στοιχεία µέσα από 

ένα παραγωγικό και ιδιαίτερα καρποφόρο συνέδριο, που γίνεται η απαρχή για 

να συνεχίσει µε τέτοιου είδους παρεµβάσεις η ∆.Σ.Ο. 

 
 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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