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∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
10 Γενικής Συνέλευσης
της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας
ης

Βίλνιους, 26 Ιουνίου – 29 Ιουνίου 2003

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 2004
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΑΓΙΑ ΜΗΛΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: «ALTA GRAFICO A.E.»

Πρακτικά της 10ης Συνέλευσης
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
Αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Λέτουβα»
26 Ιουνίου 2003, 18.30
Προεδρεύει ο Βίκτωρ Ιλίτς Ζόρκαλτσεφ – Πρόεδρος της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας(∆ΣΟ). Ο προεδρεύον χαιρετίζει τους συνέδρους και τους
καλεσµένους της 10ης Συνέλευσης.
Προεδρεύον Β. Ζόρκαλτσεφ:
Σεβασµιότατοι! Αξιότιµε κύριε Παπαθεµελή! Αξιότιµοι κοινοβουλευτικοί – µέλη
της Συνέλευσης! Αξιότιµοι καλεσµένοι και εκπρόσωποι του τύπου!
Ευχαριστώ όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και του Σέιµ (κοινοβουλίου) της
∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας και ήρθατε στη δέκατη ετήσια µας Συνέλευσηιωβηλαίο. Σήµερα σ’ αυτή την αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι των 21
κοινοβουλίων των χωρών του κόσµου: της Αλβανίας, της Αρµενίας, της Αυστραλίας,
του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Ελλάδας, της
Εσθονίας, των ΗΠΑ, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λευκορωσίας, της Λιθουανίας,
της Ουγκάντας, της Ουκρανίας, του αυτόνοµου κράτους της Παλαιστίνης, της
Πολωνίας, της Ρωσίας και της Ρουµανίας.
Αύριο θα πραγµατοποιηθεί η επίσηµη τελετή έναρξης της Συνέλευσης, οι
συναντήσεις µε την ηγεσία της Λιθουανίας και θα ακουστούν οι χαιρετισµοί των
κοσµικών και εκκλησιαστικών αρχών των χωρών µας. Αύριο θα θυµηθούµε τις
επιτυχίες και τα επιτεύγµατά µας, θα καθορίσουµε τα βασικότερα καθήκοντα και τις
κατευθύνσεις της δράσης µας. Γι’ αυτό σήµερα επιτρέψτε µου να χαιρετίσω όλους σ’
αυτή την οριακή για την κίνησή µας Συνέλευση και να καθορίσω τους βασικούς της
στόχους.
Πριν απ’ όλα, θα ήθελα εξ ονόµατος όλων σας να συγχαρώ τον Γενικό
Γραµµατέα της ∆ΣΟ κ. Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή, έναν από τους κύριους
ιδεολογικούς εµπνευστές της Συνέλευσης, ο οποίος πριν από δέκα χρόνια βρισκόταν
στο ξεκίνηµα της κίνησης των ορθοδόξων κοινοβουλευτικών. Σε µεγάλο βαθµό
ακριβώς χάρη στη δική του ενεργητικότητα και καθοδήγηση η ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση Ορθοδοξίας όχι µόνο έγινε πραγµατικότητα νοµικά και πρακτικά, αλλά
απέκτησε και µια λαµπρή προσωπικότητα. Σήµερα στην έναρξη της Συνέλευσηςιωβηλαίο µπορούµε να µιλήσουµε µε περηφάνια για τη ∆ΣΟ ως τη µεγαλύτερη
διορθόδοξη πολιτική οργάνωση του κόσµου. Στην αίθουσα αυτή έχουν συγκεντρωθεί
όχι πια οι αρχάριοι της κίνησης, αλλά οι σοφοί βετεράνοι της διδαγµένοι από την
ενεργό δεκαετή της δράση, γνωστοί και σεβαστοί πολιτικοί όχι µόνο στις χώρες τους,
αλλά και σε ολόκληρη την ανατολικοχριστιανική πνευµατική περιοχή.
Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί ποιος ήταν ο λόγος ίδρυσης της κίνησής µας; Και
βλέπω τρία τέτοια γεγονότα.
Πρώτον, και, µάλλον, το πιο σηµαντικό, είναι το γεγονός ότι στηριζόµαστε στις
µακραίωνες σωτήριες αλήθειες της Ορθοδοξίας, η οποία µέσα σε δύο χιλιετίες
αποκάλυψε σε εκατοµµύρια ανθρώπους όχι µόνο τη διδασκαλία της πίστης του
Χριστού, αλλά και έδωσε στους ανθρώπους τους βασικούς προσανατολισµούς στη
ζωή που τους επέτρεψαν να ξεπεράσουν τον αιώνιο ανθρώπινο φόβο του θανάτου και
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της βύθισης στην ανυπαρξία. Αυτή η ένωση όλων των ορθόδοξων λαών που
διακηρύσσεται από την κίνησή µας σαν να είναι προκαθορισµένη από τη µεγάλη
χριστιανική εντολή για την ένωση εν ειρήνη µέσω της πνευµατικής συγγένειας.
∆εύτερον, εγγύηση της επιτυχίας της κίνησής µας ήταν η γενική στήριξη των
προσπαθειών µας από τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες σε όλες τις χώρες, στα
κοινοβούλια των οποίων εκπροσωπείται ο ορθόδοξος πληθυσµός. Όπου και αν
βρίσκεται η Συνέλευσή µας, πάντοτε αισθανόµασταν ενδιαφέρον για τη δουλειά της
κίνησης, αλλά σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό - τη φροντίδα και προσοχή και, θα έλεγα,
πνευµατική κηδεµονία εκ µέρους των προκαθηµένων των Εκκλησιών αυτών. ∆εν
είναι τυχαίο το ότι εκεί, όπου προκύπτουν ορισµένες διαφορές µεταξύ της πολιτείας
και της Εκκλησίας, καλούν ακριβώς την οργάνωσή µας ως διαιτητή και σύµβουλο.
Έτσι ήταν στη Μολδαβία, την Γιουγκοσλαβία, το Ισραήλ και την Εσθονία, όπου όχι
µόνο φέραµε πιο κοντά τις θέσεις των κοσµικών και θρησκευτικών αρχών, αλλά
ανεβάσαµε το κύρος και εµπλουτίσαµε την ειρηνευτική µας εµπειρία.
Σ’ αυτό βρίσκεται και η τρίτη συνιστώσα της επιτυχίας µας που βασίζεται στην
ανθρωπιστική φύση της ∆ΣΟ. Ποτέ και πουθενά δεν αγωνιστήκαµε εναντίον κανενός.
Πάντοτε προσπαθούσαµε να διεκδικούµε µε ανθρωπιστικές µεθόδους τα συµφέροντα
της ορθόδοξης κοινότητας. Τη στάση αυτή συµµερίζονταν και άλλες οµολογίες: οι
οπαδοί του ισλάµ, του ιουδαϊσµού, του βουδισµού. Η στάση µας αυτή κατανοήθηκε
και από την ηγεσία της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μας αναγνωρίζουν και µας
σέβονται οι µεγαλύτεροι διεθνείς οργανισµοί – ο ΟΗΕ, ο ΟΑΣΕ, ο PAEC και η
UNESCO.
Θα ήθελα τη σηµαδιακή αυτή µέρα να συγχαρώ όλους τους συνέδρους µε την
ευκαιρία της Συνέλευσης-ιωβηλαίου µας και να εκφράσω την πεποίθησή µου ότι η
κίνησή µας θα αναπτύσσεται, θα διευρύνεται και να ευχηθώ υγεία, κάθε επιτυχία και
ευηµερία στους συνέδρους.
Τώρα επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο στον Γενικό Γραµµατέα της ∆ΣΟ
Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Και εγώ, µε τη σειρά µου, θα ήθελα να χαιρετίσω όλους
τους παρευρισκοµένους. Μας συγκινεί πολύ το να θυµούµαστε το ξεκίνηµα της
κίνησής µας πριν από δέκα χρόνια, τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε σε διάφορα
στάδια, τους δισταγµούς, τα προβλήµατα που συναντήσαµε σ’ αυτό το δρόµο.
Οφείλω επίσης να πω ότι αρχίσαµε ως Ευρωπαϊκή ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας και είµαστε πολύ χαρούµενοι που είµαστε σε θέση να τονίσουµε σήµερα
ότι καταφέραµε, σαν τους νέους Κολόµβους, να ανακαλύψουµε την Αµερική και
αυτή τη στιγµή εδώ παρίστανται οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της
Εγγύος Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Είναι πολύ σηµαντικό για µας το ότι
έχουµε δηµιουργήσει ένα δίκτυο επικοινωνίας µε όλους τους ορθόδοξους
συναδέλφους σε όλες τις γωνίες του κόσµου: στην Ανατολή και στη ∆ύση, στο
Βορρά και στο Νότο. Οφείλω να τονίσω τη µεγάλη συµβολή του Προέδρου της ∆ΣΟ
κ. Β.Ι.Ζόρκαλτσεφ, ο οποίος επί σειρά πολλών ετών µε τη σοφία και τη σύνεσή του
συνέβαλε στην ενίσχυση της οργάνωσής µας, στο ξεπέρασµα των δυσκολιών που
αναφύονται, στην επίλυση των προβληµάτων και την προσέγγισή µας προς τους
στόχους της οργάνωσής µας.
Έχουµε δηλώσει επανειληµµένα ότι είµαστε µια πολιτική, όχι όµως
εκκλησιαστική και θρησκευτική οργάνωση. Πολιτική µε την έννοια ότι η
κοσµοθεωρία των µελών της οργάνωσής µας είναι η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη
ανθρωπολογία. Εκείνη η πίστη που αποτελεί την παράδοση των λαών, από τους
οποίους καταγόµαστε, το πολιτιστικό επίτευγµα των πατρίδων µας. Αισθανόµαστε
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πως πρέπει να µεταφέρουµε τη µαρτυρία της πίστης αυτής στη ζωή των λαών µας,
καθώς επίσης και στις διεθνείς σχέσεις των χωρών µας.
Μου φαίνεται ότι έχουµε συµβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των χωρών
µας. Έχουµε διενεργήσει µια σοβαρή έρευνα µε τη βοήθεια των επιστηµονικών
επιτροπών που συγκροτήσαµε πάνω σε τέτοια µεγαλύτερα ζητήµατα της ανθρώπινης
ύπαρξης, όπως η βιοηθική και τα ζητήµατα της καθηµερινής πολιτικής
πραγµατικότητας, καθώς και ζητήµατα που έχουν σχέση µε την πίστη µας, όπως το
ζήτηµα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία των χωρών µας.
∆εν έχουµε αυταπάτες πως καταφέραµε να κάνουµε τον κύκλο τετράγωνο ή ότι
εφηύραµε το µπαρούτι ή πως κάναµε τόσο σοβαρή δουλειά που θα άξιζε να µας
αναφέρουν οι επόµενες γενεές. Η οργάνωσή µας βρίσκεται ακόµη στο ξεκίνηµά της,
µε όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν µέσα σ’ αυτά τα δέκα χρόνια. Μπορούµε,
όµως, να πούµε ότι έχουµε φτάσει σε ένα θετικό σηµείο. Θεωρούµε ότι η οργάνωσή
µας έχει συνέχεια, έχει µικρό παρελθόν, αλλά µεγάλο µέλλον. Όσο πιο πολύ
πλουτίζουµε τη δράση µας, όσο πιο πολύ αναπτύσσουµε τη συλλογικότητά µας, και
αυτό έχει µεγάλη σηµασία, τόσο πιο πολλά προσφέρουµε και βάζουµε τη σφραγίδα
της παρουσίας µας στις χώρες µας. Είναι η σφραγίδα του Θείου πνεύµατος που έχει ο
καθένας από µας. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό, εφόσον µπορούµε να επηρεάζουµε
τις πολιτικές και πολιτειακές υποθέσεις των χωρών µας.
Ο κύριος Ζόρκαλτσεφ σκέφτηκε ότι πρέπει να δώσουµε ειδικά σουβενίρ στους
συναδέλφους και τους συνεργάτες, οι οποίοι επί πολλά χρόνια υπηρέτησαν σε
διάφορα όργανα της Συνέλευσής µας και αφοσιώθηκαν σ’ αυτό το έργο. Νοµίζω πως
τώρα θα ακούσουµε τις εισηγήσεις των δύο επιφανών εισηγητών – του αγίου
Ιερόθεου, µητροπολίτη της Ναυπάκτου και του Αγίου Βλασίου και του καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μπέσγου επί του κεντρικού θέµατος της Συνέλευσής µας:
«Πόλεµος-φτώχεια. Ορθόδοξη άποψη» και έπειτα θα εγχειρίσουµε τα αναµνηστικά
αυτά δώρα στους συναδέλφους µας. Νοµίζω πως θα είναι πιο σωστό να το κάνουµε
στο τέλος της συνεδρίασής µας. Γι’ αυτό παρακαλώ τον άγιο Ιερόθεο, µητροπολίτη
της Ναυπάκτου και του Αγίου Βλασίου, να παρουσιάσει την εισήγησή του.
Σεβασµιότατε! Ζητούµε συγγνώµη. Κατά κανόνα, αρχίζουµε την επίσηµη έναρξή µας
µε την προσευχή. Καθώς έχουµε αναβάλει για αύριο την επίσηµη έναρξη της
Συνέλευσης, χωρίς να το θέλουµε, έχουµε αναβάλει και την προσευχή. Νοµίζω, όµως,
ότι τώρα πρέπει να αρχίσουµε µε την προσευχή.
(∆ιαβάζεται η προσευχή).
Μητροπολίτης Ιερόθεος: Κύριε Πρόεδρε! Αγαπητοί σύνεδροι!
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας για την τιµή να µου αναθέσει την εισήγηση του θέµατος «Πόλεµος και
φτώχεια – η ορθόδοξη άποψη», στην ετήσια Συνέλευσή της. Εκφράζω τη χαρά µου
που είµαι ανάµεσα σας, ανάµεσα σε εκλεκτά πρόσωπα, και δηµοσίως εκφράζω τον
σεβασµό µου για το έργο που επιτελείτε και την προβολή των Ορθοδόξων απόψεων
στον χώρο που εργάζεσθε.
Το θέµα που µου ανατέθηκε να αναπτύξω είναι πολύ µεγάλο και έχει πολλές
πλευρές. Όµως ο περιορισµός του χρόνου αναγκαστικά µε οδηγεί στο να παρουσιάσω
µερικά µόνο σηµεία και αυτά ενδεικτικά και βεβαίως δεν θα αναπτυχθούν όπως θα
έπρεπε. Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιµετώπισαν πολλές πλευρές αυτού του θέµατος
και υπάρχουν πολλά κείµενά τους γι’ αυτά τα σηµεία, αλλά παρακάµπτοντας όλα
αυτά, για έλλειψη χρόνου, θα περιορισθώ στο να εκθέσω µερικές θεολογικές απόψεις,
που είναι σηµαντικές κατά την γνώµη µου.
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Πρέπει να ξεκινήσω από την γενική άποψη ότι τα θέµατα του πολέµου και της
φτώχειας, όπως και τα παρόµοια θέµατα µε αυτά, θα πρέπει να εξετάζονται από την
άποψη πώς λειτουργούσε ο κόσµος προπτωτικά, πώς λειτουργεί µεταπτωτικά και πώς
θα λειτουργήσει εσχατολογικά. Αυτό είναι ένα σηµαντικό σηµείο, γιατί µόνον δι’
αυτού του τρόπου µπορεί κανείς να δει την τραγικότητα του πολέµου και της
φτώχειας, αλλά ταυτόχρονα, παρά την τραγικότητά τους να δει και την αντιµετώπισή
τους.
Αυτό είναι σηµαντικό, γιατί πολλοί από µας τους ορθοδόξους Κληρικούς και
θεολόγους, κάνουµε σύγχυση µεταξύ της προπτωτικής, µεταπτωτικής και της
εσχατολογικής καταστάσεως, αφού στοιχεία του προπτωτικού κόσµου τα θέλουµε να
υπάρχουν και να ενεργούν στον µεταπτωτικό κόσµο και στοιχεία του µεταπτωτικού
κόσµου τα ταυτίζουµε µε τα εσχατολογικά γεγονότα, οπότε τα µεταπτωτικά
φαινόµενα, πού συνιστούν µία τραγωδία του ανθρωπίνου πνεύµατος και της όλης
κοσµολογίας, τα συνδέουµε µε τον προπτωτικό και τον εσχατολογικό κόσµο.
Πριν την πτώση του ανθρώπου υπήρχε µία ειρηνική κατάσταση του ανθρώπου µε
τον Θεό, τον εαυτό του, τον πλησίον και την κτίση. Ο νους του ανθρώπου ήταν
ολόκληρος ανοικτός στον Θεό. Η Χάρη του Θεού δια του νοώς διαπορθµευόταν στο
σώµα και από εκεί προχεόταν στην άλογη κτίση, οπότε υπήρχε µία ισορροπία µεταξύ
Θεού, ανθρώπου και κτίσεως.
Με την πτώση έγινε µία διατάραξη των σχέσεων αυτών. Η ψυχή του ανθρώπου
δεν είχε σχέση µε τον Θεό, δεν ελάµβανε την Χάρη του Θεού, οπότε αποµυζούσε το
σώµα, αφού από το σώµα ανέµενε να έχη την ζωή της, και έτσι δηµιουργούνται τα
ψυχικά πάθη, της κενοδοξίας, του εγωισµού, της υπερηφανείας, της αλαζονείας. Το
σώµα του ανθρώπου, αφού δεν τρεφόταν από την ψυχή, λάµβανε ενέργεια από την
κτίση και έτσι δηµιουργούνται τα σωµατικά πάθη και στη συνέχεια, λόγω της
υπερπαραγωγής, δηµιουργούνται και τα οικολογικά προβλήµατα.
Στην Αγία Γραφή λέγεται ότι ο άνθρωπος προ της πτώσεως ήταν γυµνός, δεν
φορούσε τίποτε, αλλά δεν εντρεπόταν, ακριβώς γιατί επάνω του υπήρχε πλούσια η
Χάρη του Θεού. Μετά την πτώση, επειδή αισθάνθηκε την γύµνωσή του, ο Θεός από
αγάπη και φιλανθρωπία του έραψε δερµάτινους χιτώνες. Κατά την διδασκαλία των
Πατέρων οι δερµάτινοι χιτώνες, που ήταν αποτέλεσµα της αµαρτίας, αλλά και
έκφραση της αγάπης και φιλανθρωπίας του Θεού, είναι η φθορά και η θνητότητα.
Μία έκφραση της φθοράς και της θνητότητας είναι ο πόλεµος και η φτώχεια,
οπότε αµέσως µετά την πτώση ο άνθρωπος απέκτησε τα πάθη του µίσους, της
επιθετικότητας, της ιδιοκτησίας, της αναγκαιότητας το πλουτισµού, µε αποτέλεσµα
να δηµιουργηθούν ποικίλα κοινωνικά προβλήµατα. Έτσι και ο πόλεµος και η φτώχεια
είναι αρρώστιες που είναι αποτέλεσµα της διαταράξεως των σχέσεων του ανθρώπου
µε τον Θεό, της ψυχής µε το σώµα, του ανθρώπου µε τον συνάνθρωπό του και του
ανθρώπου µε την κτίση.
Η αρχή της απελευθερώσεως του ανθρώπου από την φθορά και την θνητότητα
γίνεται µε την ενανθρώπιση του Χριστού και την έναρξη της Εκκλησίας ως Σώµατος
του Χριστού. Ο Χριστός προσέλαβε το θνητό και το παθητό της φύσεως του
ανθρώπου για να νικήση τον θάνατο στην προσωπική του ζωή, για να µεταµορφώση
και να αποβάλη τους δερµάτινους χιτώνες της φθοράς και της θνητότητας. Αυτό έγινε
µε τον Σταυρό και την Ανάστασή Του.
Αυτήν την νέα ζωή πού έφερε ο Χριστός στον κόσµο την µετέφερε µέσα στην
Εκκλησία, που είναι το Σώµα Του. Όπως η ζωή της κεφαλής γίνεται και ζωή του
σώµατος, έτσι και η ζωή του Χριστού γίνεται και ζωή της Εκκλησίας. Μέσα στην
Εκκλησία αρχίζουµε να γευόµαστε τις καταστάσεις της υπερνικήσεως της φθοράς και
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της θνητότητας, της απεκδύσεως των δερµάτινων χιτώνων και της ενδύσεώς µας µε
το ένδυµα της αφθαρσίας και της αθανασίας.
Εποµένως, ο χώρος της Εκκλησίας είναι εκείνος στον οποίο γίνονται όλες οι
εφαρµογές του σκοπού της ενανθρωπήσεως του Χριστού και της νίκης Του επάνω
στην φθορά και τον θάνατο. Μέσα στην Εκκλησία αρχίζει ο άνθρωπος να
απολαµβάνει µερικές ανταύγειες της εσχατολογικής καταστάσεως, τότε που θα
σταµατήση όλη η φθορά και θα ζούµε τους «καινούς ουρανούς» και την «καινήν
γην». Όλες τις κοινωνικές εφαρµογές του ο Χριστιανισµός τις πραγµατοποιεί µέσα
στον χώρο της Εκκλησίας, τον χώρο των µυστηρίων και του αναγεννηµένου
ανθρώπου, γιατί ο εκτός της Εκκλησίας κόσµος, είναι ο κόσµος της πτώσεως, της
φθοράς και του θανάτου.
Αυτό σηµαίνει ότι η κατάσταση που επικρατεί στην παρούσα ζωή µε τους
πολέµους, τις ακαταστασίες, την κοινωνική αδικία, την εκµετάλλευση του ανθρώπου
από τον συνάνθρωπό του είναι µία φυσική κατάσταση, µέσα στην αφύσικη ζωή της
πτώσεως, και συνδέεται µε την πτωτική κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος συνδέεται µε
τον Αναστάντα Χριστό, µπορεί να αρχίση από τώρα να απολαµβάνη µερικές πτυχές
της ανακαινίσεως, της εσχατολογικής καταστάσεως, όχι από την άποψη ότι παύουν
να υπάρχουν πόλεµοι, µάχες, θάνατοι, αδικίες, αλλά από την άποψη ότι τα υπερβαίνει
όλα αυτά. Οι κοινωνικές αδικίες δεν τον ενοχλούν. Βέβαια, οι άγιοι πονούν
υπερβολικά για τις ακαταστασίες αυτές, όταν βλέπουν ότι οι συνάνθρωποί τους
υποφέρουν και βασανίζονται, αλλά τα βλέπουν µέσα από την θεολογική, προπτωτική
και εσχατολογική προοπτική, τα θεωρούν ότι είναι συνέπειες της αµαρτίας και,
εποµένως, είναι αρρώστιες, γι’ αυτό κάνουν θεολογία και όχι µία ανθρωποκεντρική
κοινωνιολογία.
Ύστερα από αυτές τις γενικές θεολογικές αρχές, θα ήθελα να δούµε λίγο τα δύο
αυτά θέµατα του πολέµου και της φτώχειας.
Μέσα από την προοπτική που αναλύσαµε προηγουµένως, φαίνεται η τραγωδία
του πολέµου.
Κατ’ αρχάς ο πόλεµος δείχνει το µίσος που επικρατεί µέσα στην ύπαρξη του
ανθρώπου, που συνδέεται οπωσδήποτε και µε τις επιθετικές του βλέψεις, καθώς επίσης
και µε τον πλούτο και την κυριαρχία. Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος ερωτά: «Πόθεν πόλεµοι
και µάχαι έν υµίν; ούκ εντεύθεν, έκ των ηδονών υµών των στρατευοµένων έν τοίς
µέλεσιν υµών; επιθυµείτε, και ούκ έχετε, φονεύετε και ζηλούτε, και ού δύνασθε έπιτυχείν,
µάχεσθαι και πολεµείτε, και ούκ έχετε, δια το µη αιτείσθαι υµάς, αιτείτε και ού
λαµβάνετε, διότι κακώς αιτείσθε, ίνα έν ταίς ηδοναίς υµών δαπανήσητε».(Ιάκ. δ΄, 1-3).
Έπειτα, ο πόλεµος δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην κοινωνική ζωή.
∆ιαταράσσει τις κοινωνικές σχέσεις, αυξάνει τις επιθετικότητες, δηµιουργεί
τροµοκρατικές καταστάσεις και ενέργειες, προκαλεί τον θάνατο, ο οποίος θάνατος
είναι µία διάσπαση της αγάπης µεταξύ των αγαπωµένων προσώπων.
Είναι πολύ χαρακτηριστικές δύο γνώµες δύο σύγχρονων ανθρώπων πού
κινούνται µέσα σε αυτήν την προοπτική, γι’ αυτό και τις αναφέρω.
Μία από αυτές είναι: «Οι πολιτισµοί των ανθρώπων είναι προϊόντα πολέµων.
Είναι θλιβερό, αλλά ο άνθρωπος δεν γνώρισε έναν κόσµο χωρίς πόλεµο. ∆εν ξέρουµε τι
θα ήµασταν χωρίς πολέµους. Η ειρήνη που αναγνωρίζουµε είναι η ανάρρωση
ανάµεσα σε δύο αρρώστιες»(Π. Αµπατζόγλου).
Κάθε πόλεµος είναι µία αρρώστια, γιατί είναι εκδήλωση του πεπτωκότος
ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν πλάσθηκε από τον Θεό για να πολεµά, αλλά για να έχει
ενότητα µε όλους και όλα και να αναπτύσση την αγάπη στον Θεό και τους
συνανθρώπους του. Όµως, η τραγικότητα της πτώσης, δηλαδή η τραγικότητα της
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απώλειας της Χάριτος του Θεού έφερε στην πραγµατικότητα τους πολέµους. Οπότε,
ο άνθρωπος γνωρίζει συνεχώς πολέµους στην κοινωνική και εθνική του ζωή.
Η αρρώστια – ο πόλεµος – δηµιουργεί «πολιτισµούς» που και αυτοί µε την σειρά
τους είναι άρρωστοι. Αλλά και η ειρήνη είναι µία ανάπαυλα µεταξύ δύο πολέµων και
αυτό σηµαίνει ότι είναι µία πρόσκαιρη ανάρρωση µεταξύ δύο ασθενειών. Πόλεµος
και ειρήνη είναι τραγικές ανθρώπινες καταστάσεις που δεν αναπαύουν τον άνθρωπο.
Ούτε ο πόλεµος ούτε η ειρήνη δίνουν νόηµα στην ζωή του ανθρώπου. Και αυτή η
κοσµική ειρήνη δεν αναπαύει το πνεύµα του ανθρώπου, γιατί είναι το αποτέλεσµα
του πολέµου ή η αρχή ενός άλλου επερχόµενου πολέµου. Πρόκειται για µία
πρόσκαιρη ανάρρωση.
Μία άλλη γνώµη είναι ενδιαφέρουσα και εκφραστική: «Ο άνθρωπος είναι
αδύνατον να υπερβεί τον πόλεµο, γιατί είναι αδύνατον να υπερβεί τον θάνατο. Εγώ κι ο
πόλεµος λοιπόν είναι µία κατάσταση που την ζω υπαρξιακά από τα µικράτα µου. ∆εν
έχω πολεµήσει σε κανένα µέτωπο ανοιχτού πολέµου. Όµως πολεµάω κάθε στιγµή τόσο
µε τις επεκτατικές τάσεις του εαυτού µου όσο και µε των άλλων ενάντια στην ύπαρξή
µου… ΄Όχι δεν θα πολέµαγα για τίποτα και για κανέναν σε έναν ανοιχτό «πολεµικό»
πόλεµο. Ο καθηµερινός µου φτάνει και µου περισσεύει»(Γιώργος Σκούρτης).
Το πρόβληµα, λοιπόν, του πολέµου και της ειρήνης είναι υπαρξιακό και δεν
συνδέεται µόνον µε ειρηνικές ή πολεµικές κοινωνικές καταστάσεις. Για µας τους
Χριστιανούς η ειρήνη δεν είναι µία εξωτερική κατάσταση, δεν είναι η απουσία του
πολέµου, αλλά η παρουσία του Χριστού. Συγκλονιζόµαστε από την αρρώστια και την
κακία των ανθρώπων, λιώνουµε από συγκίνηση και πόνο, όταν βλέπουµε αθώα
θύµατα, µικρά παιδιά να θυσιάζονται στον βωµό των διαπλεκοµένων συµφερόντων.
Τελικά, όµως, πιστεύουµε ότι η υπέρβαση του θανάτου στα όρια της προσωπικής
ζωής δηµιουργεί την υπαρξιακή ειρήνη, αφού ο θάνατος συνδέεται αναπόσπαστα µε
τον πόλεµο, δοθέντος ότι ο υπαρξιακός θάνατος οδηγεί τους ανθρώπους σε πολεµικές
συρράξεις και οι πόλεµοι αυξάνουν την τραγικότητα του θανάτου.
Πόλεµος και κοινωνική ειρήνη είναι ανθρώπινες καταστάσεις, που δεν µας
γεµίζουν εσωτερικά. Ούτε η κοσµική ειρήνη µας αναπαύει. Αναζητούµε την υπαρξιακή
ειρήνη, την υπέρβαση του θανάτου, την ένωσή µας µε τον Αναστάντα Χριστό.
Το φαινόµενο της φτώχειας συνδέεται στενότατα και µε τον πόλεµο και µε την
ειρήνη. Όπως είπαµε προηγουµένως, ο πόλεµος είναι µία τραγική κατάσταση στην
ζωή των ανθρώπων, αλλά και η συµβατική ειρήνη συνδέεται µε τον πόλεµο. ∆ηλαδή,
ο πόλεµος στις ηµέρες µας γίνεται µε την δικαιολογία να έλθη η ειρήνη στις
ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και η ειρήνη δηµιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για την
έναρξη του πολέµου. Μάλιστα «πολλοί υποστηρίζουν ότι και η ειρήνη αποτελεί µία
µορφή πολέµου, που ασκείται µε την πολιτική και την οικονοµία»1 ∆ηλαδή, η
συσσώρευση πλούτου η δυνάµεως από µερικούς και από µερικά κράτη, µε
επεκτατικές βλέψεις κλπ., που σχεδιάζονται κατά την διάρκεια της ειρήνης, είναι τα
γενεσιουργά αίτια ενός µελλοντικού πολέµου, προετοιµάζουν έναν πόλεµο. Άλλωστε
και αυτές οι οικονοµικές πιέσεις δηµιουργούν την πάλη των τάξεων, που είναι µία
µορφή κοινωνικού πολέµου.
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η συσσώρευση πλούτου από µερικούς και
από µερικά Κράτη, αυξάνουν το πρόβληµα. Από σχετική έρευνα φαίνεται ότι «η
περιουσία των τριών πλουσιότερων ανθρώπων του κόσµου είναι µεγαλύτερη από το
σύνολο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος των 26 φτωχότερων χωρών του κόσµου

1

Γεωργίου Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική, Θεσσαλονίκη, 1983, σελ.347.
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και η περιουσία των 200 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσµου είναι µεγαλύτερη από το
συνολικό εισόδηµα του 41% των κατοίκων του πλανήτη».2
Οπότε, η φτώχεια συνδέεται και µε τον πόλεµο και µε την ειρήνη. Τα
αποτελέσµατα του πολέµου είναι φρικτά, αφού χάνονται ζωές και περιουσίες, αλλά
και κατά την διάρκεια µιας συµβατικής ειρήνης και πάλι χάνονται ανθρώπινες ζωές
και περιουσίες. Όλη η ζωή του µεταπτωτικού ανθρώπου είναι γεµάτη από
ταλαιπωρίες και προβλήµατα.
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να δούµε την διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του
Θεολόγου για την ανισότητα, και εποµένως την φτώχεια πού επικρατεί στην γη και η
οποία είναι αποτέλεσµα της πτώσεως του ανθρώπου. Σε µία περίφηµη οµιλία του,
που την τιτλοφορεί «περί φιλοπτωχίας», έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα σηµεία. Εδώ
όµως θα εντοπίσουµε µερικά από αυτά.
Σε ένα σηµείο, αναφερόµενος στην πείνα, τον πλούτο, την ελευθερία, όπως εµείς
το τιτλοφορούµε, την δουλεία και τα άλλα παρόµοια, λέγει ότι αυτά είναι
αποτελέσµατα της πτώσεως και ότι ήλθαν στον ανθρώπινο βίο ως ασθένειες. Γράφει:
«ύστερον επεισήλθε τω γένει των ανθρώπων, ώσπερ αρρωστήµατα κοινά τι να τη κακία
συνεισπεσόντα, κακείνης όντα επινοήµατος».3 Μετά την προπατορική αµαρτία
εµφανίσθηκαν οι φθόνοι, οι φιλονικείες, η δολερά τυραννίδα του διαβόλου, πού
παρασύρει µε την λαιµαργία της ηδονής και ξεσηκώνει τους πιο θρασείς εναντίον των
ασθενεστέρων και έτσι σχίσθηκε το ενιαίο ανθρώπινο γένος και έλαβε διάφορα
ονόµατα και η πλεονεξία, που προσέλαβε ως βοηθόν και σύµµαχο της
καταδυναστεύσεως τον νόµο, κατακερµάτισε την ευγένεια της φύσεως. Και στην
συνέχεια προτρέπει τους ακροατάς του να βλέπουν την πρώτη ισονοµία των
ανθρώπων και όχι την διαίρεση που ήλθε µετά, να βλέπουν τον νόµο του ∆ηµιουργού
και όχι τον νόµο των ανθρώπων πού επικράτησε µετά την αρχική αµαρτία.
Συγκεκριµένα λέγει: «Αλλά συ βλέπε µοι την πρώτην ισονοµίαν, µη την τελευταίαν
διαίρεσιν, µη τον του κρατήσαντος νόµου, αλλά τον του κτίσαντος». Μεταξύ των
άλλων λέγει και τον περίφηµον λόγον: «Γενού τω ατυχούντι θεός, το έλεον Θεού
µιµησάµενος», δηλαδή να γίνεις για τον δυστυχούντα θεός, µιµούµενος την
φιλανθρωπία του Θεού».4
Οι άγιοι που άρχισαν να ζουν από τώρα την προπτωτική κατάσταση, πονούν και
ζουν όλο το δράµα της πτώσεως και υποφέρουν από τον πόνο και την θλίψη των
πονεµένων ανθρώπων. Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του αγίου Γρηγορίου του
Παλαµά. Αναφερόµενος στους πτωχούς, σε µία σχετική του οµιλία, στρέφεται προς
τους πλουσίους και τους προτρέπει να στενάξουν, γιατί δεν µεταδίδουν στους
πτωχούς από εκείνα που έχουν, ήτοι τροφή, σκέπη, ενδυµασία, φροντίδα κατάλληλη
και δεν προσφέρουν το περίσσευµά τους στο δικό τους υστέρηµα, καθώς επίσης τους
προτρέπει να ποθήσουν και αυτοί την ευλογηµένη πτώχεια. Λέγοντας αυτά
ελεεινολογεί και τον εαυτό του, γιατί ενώ πολλοί ριγούν και στερούνται, αυτός είναι
γεµάτος και ενδεδυµένος. Πρόκειται για µία µεγάλη ευαισθησία που είχε, ενώ ζούσε
ο ίδιος την µακαρία κατάσταση της ακτηµοσύνης και της πτωχείας. Λέγει: «και γαρ
και αυτός εγώ, ο προς υµάς τοιαύτα λέγων, ελέγχοµαι υπό της συνειδήσεως ούκ έξω του
πάθους τελείως ών, πολλών γαρ ριγώντων και στερουµένων, εµπεπλησµένος αυτός ειµί
και ενδεδυµένος».5
Οι Πατέρες της Εκκλησίας αντιµετωπίζουν το θέµα αυτό µε διάκριση και σύνεση,
χωρίς να κάνουν κοινωνιολογία και χωρίς να εκφράζουν µόνον µερικές απόψεις. Αφ’
2

Σοφία Βούλτεψη, «Ελεύθερος Τύπος», 21 Ιουλίου 2001.
Γρηγορίου θεολόγου, έργα, 5, ΕΠΕ, σελ.290.
4
ένθ.άνωτ., σελ.290-292.
5
Γρηγορίου Παλαµά, έργα 9, ΕΠΕ, σελ.130.
3
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ενός µεν καταφέρονται εναντίον των πλουσίων που συσσωρεύουν υλικά αγαθά και
αυτό γίνεται σε βάρος των συνανθρώπων του, αφ’ ετέρου δε προσπαθούν να δώσουν
νόηµα ζωής στους πτωχούς και τους πλουσίους, να δουν δηλαδή την µεγάλη αξία και
σπουδαιότητα της ζωής, της ακτηµοσύνης και της ελευθερώσεως από την τυραννία
των υλικών αγαθών.
Ο Μέγας Βασίλειος σε πολλά κείµενά του καταφέρεται εναντίον των πλουσίων
και µάλιστα εναντίον του πάθους της πλεονεξίας, που εκδηλώνεται µε την
προσκόλληση στον χρυσό, η οποία πλεονεξία γίνεται πηγή µεγάλης κοινωνικής
ανωµαλίας. Σε µία οµιλία του ονοµάζει τον χρυσό, στον οποίο στηρίζονται οι
πλούσιοι, αγχόνη των ψυχών, αγκίστρι του θανάτου, δόλωµα της αµαρτίας. Θεωρεί
ότι ο πλούτος είναι η αιτία του πολέµου για τον οποίο κατασκευάζονται όπλα και
ακονίζονται ξίφη. Λόγω του πλούτου οι συγγενείς παραγκωνίζουν την συγγένεια και
οι αδελφοί υποβλέπουν ο ένας τον άλλο µε φονική διάθεση. Λόγω του πλούτου οι
ερηµιές τρέφουν τους φονιάδες, η θάλασσα τους πειρατές, και οι πόλεις τους
συκοφάντες. Ο πλούτος είναι ο πατέρας του ψεύδους, ο δηµιουργός της
πλαστογραφίας και αυτός είναι που γέννησε την ψευδορκία.6
Τελικά, η ελευθερία είναι η απελευθέρωση από κάθε τυραννία, είναι η
νοηµατοδότηση της ζωής, η υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, η υπαρξιακή
βίωση της ακτίστου Χάριτος του Θεού. Οι ασκητές της ερήµου, οι στάρετς,
απελευθερώθηκαν από κάθε υλικό αγαθό, ανέλαβαν την εκούσια πτωχεία, αλλά αυτό
το έκαναν γιατί απολάµβαναν τον πνευµατικό πλούτο, που είναι η πληρότητα της
ζωής του Χριστού. Στην παράδοσή µας και στο Άγιον Όρος, αλλά και τους στάρετς
της Ρωσίας, βλέπουµε αυτήν την πραγµατικότητα, όπως την περιέγραψαν, εκτός από
τα Γεροντικά, και τα Συναξάρια και αυτοί οι λογοτέχνες µας, όπως ο Παπαδιαµάντης
και ο Ντοστογιέφσκι.
Επειδή είµαστε ορθόδοξοι, θα πρέπη να υπογραµµιστεί ότι στον χώρο της
Ορθοδόξου Ανατολής, στο παρελθόν έζησε και µεγαλούργησε ένα κράτος, δηλαδή η
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, το χαρακτηριζόµενο ως Βυζάντιο, και στο οποίο, παρά τα
συµπτώµατα των δερµατίνων χιτώνων, από τους οποίους δεν µπορούσε να
αποδεσµευθή, γιατί κανένα Κράτος δεν µπορεί να είναι πέρα ως πέρα χριστιανικό, εν
τούτοις βιώθηκε σε µεγάλο βαθµό η αγάπη και η φιλανθρωπία, η ειρήνη και η
ποιότητα ζωής.
Στο βιβλίο του Καθηγητού του Παντείου Πενεπιστηµίου κ. Χαραλάµπους
Παπασωτηρίου, µε τίτλο «Υψηλή στρατηγική», αναλύεται διεξοδικώς ότι η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, κυριάρχησε πάνω από δέκα αιώνες µε τον πολιτισµό της
και όχι µε τους πολέµους. Εξήσκησε υψηλή στρατηγική. Ερµηνεύοντας τον όρο
υψηλή στρατηγική, ο συγγραφέας τονίζει ότι στην υψηλή στρατηγική αναµειγνύονται
τρία στοιχεία. Το ένα είναι αυτό που αφορά τις συγκρούσεις µεταξύ των κυρίαρχων
Κρατών. Η ιστορία των πολέµων αποτελεί ένα µεγάλο τµήµα της ιστορίας της
ανθρωπότητας. Ο πόλεµος είναι αποτέλεσµα µερικών διεργασιών, καθώς επίσης και
αιτία άλλων ανακατατάξεων και αλλαγών. Το άλλο στοιχείο είναι αυτό που αφορά
την συνεργασία µεταξύ των κυρίαρχων Κρατών, και αυτό επιτυγχάνεται µε την
διπλωµατία. Και το τρίτο στοιχείο που συνδέεται µε τον όρο στρατηγική είναι αυτό
που αφορά την διαχρονική τάση των ανεπτυγµένων πολιτισµών. Όταν κάνουµε
λόγο για στρατηγική εννοούµε την µικροσκοπική στρατηγική, που είναι η επιστήµη
εκείνη που αναλύει τους πολέµους και την µακροσκοπική στρατηγική, που είναι η
υψηλή στρατηγική µεταξύ των Κρατών κατά την περίοδο του πολέµου και της
ειρήνης.
6

βλ.Μεγάλου Βασιλείου έργα 6, ΕΠΕ, σελ.312.
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Ο συγγραφεύς διεξοδικά αναλύει τους διαφόρους τύπους της υψηλής στρατηγικής
όπως τους καθορίζει η επιστήµη της στρατηγικής. Ο ένας τύπος είναι η στρατηγική της
ανάσχεσης ή επέκτασης, σύµφωνα µε την οποία το Κράτος αναπτύσσει τις δικές του
δυνάµεις, είτε για να αµυνθή κατά µίας επιθέσεως άλλου Κράτους, είτε για να επιβληθή
σε άλλο Κράτος. Ο άλλος τύπος στρατηγικής είναι η στρατηγική των συµµαχιών.
Σύµφωνα µε αυτήν ένα Κράτος συµµαχεί µε άλλες δυνάµεις πού αντιµετωπίζουν µία
κοινή απειλή ή έχουν άλλου είδους κοινά συµφέροντα. Το τρίτο είδος της στρατηγικής
είναι η στρατηγική των εξισορροπήσεων σύµφωνα µε την οποία ένα Κράτος
εξουδετερώνει τις απειλές ενός άλλου Κράτους µε τις ισορροπίες µεταξύ άλλων
δυνάµεων. Και το τέταρτο είδος στρατηγικής είναι η στρατηγική του κατευνασµού,
σύµφωνα µε την οποία ένα Κράτος αντιµετωπίζει µία απειλή µε διάφορες
παραχωρήσεις είτε µονοµερείς είτε αµοιβαίες και µε αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει την
αντιπαλότητα, την δύναµη του αντιπάλου.
Αφού γίνεται αυτή η ανάλυση, στην συνέχεια ο συγγραφεύς προχωρεί στην
ανάπτυξη του θέµατος ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία άσκησε δια µέσου των αιώνων
όλα τα είδη της υψηλής αυτής στρατηγικής στον πιο τέλειο και ολοκληρωµένο βαθµό
και γι’ αυτό επέζησε χίλια χρόνια όσο κανένα άλλο Κράτος και καµία άλλη
Αυτοκρατορία του ∆υτικού κόσµου. Σε διάφορες εποχές χρησιµοποίησε και τα
τέσσερα αυτά είδη της στρατηγικής, κυρίως όµως επέµενε στην στρατηγική των
εξισορροπήσεων, των συµµαχιών και των κατευνασµών. Και µάλιστα ισχυρίζεται ότι
όσο ένα Κράτος στηριζόταν περισσότερο σε αυτές, στην υπέρβαση των κρίσεων µε
συµµαχίες, εξισορροπήσεις και κατευνασµούς προκειµένου να κυριαρχήσει και να
εξουδετερώσει τις άλλες δυνάµεις και δεν χρησιµοποίησε µόνον τους πολέµους, τόσο
έδειχνε ότι ακολουθούσε υψηλή στρατηγική. Αναφέρει µάλιστα πολλά παραδείγµατα
από την Βυζαντινή Ιστορία και πως το Βυζάντιο εξουδετέρωνε τους ποικίλους
εχθρούς.
Ο συγγραφέας παρατηρεί: «Η ιδιαιτερότητα της Βυζαντινής περίπτωσης πηγάζει
από τον συνδυασµό τριών στοιχείων. Πρώτον, το Βυζάντιο αντιµετώπιζε κατά το
µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του τουλάχιστον µία δύναµη στρατιωτικά ισχυρότερή
του, και ενίοτε περισσότερες από µία. ∆εύτερον, το Βυζάντιο υπήρξε παρά ταύτα η
µακροβιότερη πρωταγωνιστική δύναµη στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού. Τρίτον,
κατόρθωσε να εξαπλώσει τον πολιτισµό του σε µεγάλες απολίτιστες ή ηµιβάρβαρες
περιοχές του ευρύτερου περιβάλλοντός του µε συνέπειες που συνεχίζουν σήµερα να
επηρεάζουν τις πολιτισµικές παραδόσεις ενός σηµαντικού µέρους της ευρασιατικής
ηπειρωτικής µάζας».
«Οι Βυζαντινοί συνδύαζαν την µακροπρόθεσµη προσήλωση στην οικουµενική τους
ιδεολογία µε την βραχυπρόθεσµη πολιτική ευελιξία». Το Βυζάντιο κυριαρχούσε στον
κόσµο όχι τόσο µε τα όπλα, αλλά µε την ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισµού του.
«Το µακροβιότερο επίτευγµα της βυζαντινής υψηλής στρατηγικής ήταν η προώθηση
µιας διεθνούς τάξης, βασισµένης στον βυζαντινό πολιτισµό, που εξέφραζε τον
αταλάντευτο ιδεολογικό οικουµενισµό του Βυζαντίου». Και το εκπληκτικότερο είναι
ότι το Βυζάντιο άφησε µία µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά, που επεκτάθηκε σε
µεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές από την επικράτειά του, ακόµη και µετά την
πτώση του Βυζαντίου παραµένει αυτή η πολιτιστική κληρονοµιά και αλλοιώνει
σήµερα και την κοινωνική και πολιτική ζωή του ∆υτικού κόσµου. Πολλοί άνθρωποι
του ∆υτικού κόσµου µελετούν και επιδιώκουν να ζήσουν αυτόν τον πολιτισµό, που
καλλιέργησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
«Η εξάπλωση του βυζαντινού πολιτισµού προϋπέθετε την επιβίωση του Βυζαντίου
ως µεγάλης δύναµης σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα. Η εξαιρετική
µακροβιότητα του Βυζαντίου ως πρωταγωνιστικού διεθνούς κέντρου ήταν αποτέλεσµα
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µιας υψηλής στρατηγικής που απέφευγε τις µετωπικές στρατιωτικές συγκρούσεις και
αποδυνάµωνε τους αντιπάλους µε έµµεσες στρατηγικές».
Αφού ο συγγραφέας κάνει αυτήν την ανάλυση, στην συνέχεια συγκρίνει την
υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µε άλλες στρατηγικές που
ακολούθησαν άλλα Κράτη κατά τους νεωτέρους χρόνους. Αναφέρει την Γαλλική
επανάσταση, τους τρεις πολέµους του Μπίσµαρκ, τους δύο παγκοσµίους πολέµους, οι
οποίοι µειονεκτούν έναντι της στρατηγικής του Βυζαντίου. Παρατηρούµε δε ότι η
Αµερική δεν µπορεί να φθάση την στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Το Βυζάντιο κυριάρχησε µε την αγάπη, τις εξισορροπήσεις, την θεολογία, τον
µεγάλο πολιτισµό. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούσε την ενότητα του λαού
αποφεύγοντας τους εθνικισµούς, τους ρατσισµούς και άλλες τέτοιες καταστάσεις που
παρατηρούµε στον δυτικό κόσµο.
Αγαπητοί µου,
Ο πόλεµος και η φτώχεια είναι δύο µεγάλα κοινωνικά και ανθρωπολογικά
προβλήµατα, κυρίως όµως είναι θεολογικά προβλήµατα, αφού έχουν σχέση µε την
πτώση του ανθρώπου και την διατάραξη όλων των καλών σχέσεων του ανθρώπου µε
τον Θεό, µε τον εαυτό του, µε τον πλησίον του και µε την κτίση. Στην αρχή της
δηµιουργίας του κόσµου και του ανθρώπου έγινε η διάσπαση του προσώπου, της
οποίας τα αποτελέσµατα είναι φοβερότερα από την διάσπαση του ατόµου.
∆ηµιούργησε τροµακτικές και συγκλονιστικές ανακατατάξεις.
Προσβλέπουµε πάντα στην αταξική κοινωνία, όταν θα αποκατασταθούν αυτές οι
σχέσεις και αυτή η κοινωνία θα επιτευχθή µε την ∆ευτέρα έλευση του Χριστού.
Όµως, όσοι βιώνουν τα αγαθά της πρώτης ελεύσεως του Χριστού µέσα στην
Εκκλησία, προαπολαµβάνουν από τώρα µερικές ακτίνες αυτής της ζωής.
Ζώντας σε µία ανισόρροπη και τεταραγµένη κοινωνία, στην οποία κυριαρχεί ο
κόσµος της πτώσεως και της φθοράς, στην οποία οι άνθρωποι επενδύουν τους
δερµάτινους χιτώνες, ακόµη και τους πολέµους µε ιδεολογικούς οραµατισµούς και
ουτοπιστικές ιδεολογίες, δηλαδή την ειρήνη και ελευθερία, που δεν έχουν αντίκρισµα
πνευµατικό, αναζητούµε την ειρήνη του προσώπου και τον πνευµατικό πλούτο του
προσώπου. Ζώντες µέσα στην Εκκλησία το απολυτρωτικό έργο του Χριστού που έχει
συνταρακτικές ανθρωπολογικές συνέπειες, αλλά στην συνέχεια και κοινωνικές,
αναζητούµε µε πόθο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «των σαλευοµένων την
µετάθεσιν ως πεποιηµένων, ίνα µείνη τα µη σαλευόµενα». (Εβρ.ιβ΄27).
(Χειροκρότηµα).
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Σας ευχαριστούµε, άγιε της Ναυπάκτου, για την πολύ
ουσιαστική και ώριµη εισήγηση υψηλού ιδεολογικού περιεχοµένου και παρακαλούµε
τον καθηγητή κύριο Μπέσγο να παρουσιάσει την εισήγησή του.
Μ. Μπέγζος: Σεβασµιότατοι κύριε Εµµανουήλ, κύριε Ιερόθεε, κύριοι υπουργοί,
κυρίες και κύριοι! Ο µητροπολίτης Ιερόθεος εξέτασε το θέµα αυτό από ιδεολογική
άποψη, µέσα από το πρίσµα των αιώνων, ενώ εγώ θα επιχειρήσω να προσεγγίσω το
κοινωνικό αυτό πρόβληµα στη βάση των σύγχρονων εξελίξεων των τελευταίων δέκα
χρόνων ώστε να ολοκληρώσω τον κύκλο των εισηγήσεων και να αρχίσουµε µια
καρποφόρα συζήτηση. Στην αρχή θα εξετάσω το θέµα του πολέµου και στο δεύτερο
µέρος – το θέµα της φτώχειας.
Στη δεκαετία του 1990-2000 όταν ξέσπασε η κρίση στα Βαλκάνια, άρχισε να
γίνεται λόγος για το «ορθόδοξο τόξο» απέναντι στο µουσουλµανικό κίνδυνο και την
ρωµαιοκαθολική απειλή που φαινόνταν να σκιάζουν τη διαλυοµένη Γιουγκοσλαβία
(ανάδυση του κροατικού ρωµαιοκαθολικισµού, εµφάνιση του βοσνιακού ισλαµισµού
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και δυναµική παρουσία της σερβικής Ορθοδοξίας). Η ελληνοσερβική συµµαχία
επονοµάσθηκε «ορθόδοξο τόξο», αλλά σχετικά σύντοµα εγκαταλείφθηκε ως
εννοιολογική σχηµατοποίηση και ως έµπρακτη υλοποίηση παίρνοντας την µορφή της
ανθρωπιστικής βοήθειας και της εκκλησιαστικής αλληλεγγύης.
Πρόσφατα ακούσθηκε η διατύπωση «Άξονας Ελλάδας-Ρωσίας» µε την επίσκεψη
του Προκαθηµένου της Εκκλησίας της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Μόσχας
υπονοώντας την εκλεκτική συγγένεια ελλαδικής και ρωσικής Ορθοδοξίας. Έτσι
φάνηκε ότι στις δύο πλευρές αυτού του καινοφανούς άξονα τοποθετήθηκαν η
οικουµενική Ορθοδοξία της Κωνσταντινουπόλεως µε οριοθετήσεις την διένεξη για
την εσθονική και την ουκρανική Εκκλησία από την µία και από την άλλη πάλι µεριά
το δίπολο της ουνίας και του Ισλάµ στις πρώην σοβιετικές επικράτειες.
Οι δύο εκφράσεις «ορθόδοξο τόξο» παλιότερα και «ελληνορωσικός άξονας»
πρόσφατα βάζουν σε σκέψεις. Πρώτα από όλα αιφνιδιάζεται καθένας από την χρήση
αυτής της πολεµικής ορολογίας. Τόσο το τόξο όσο και ο άξονας είναι όπλα που
συνηχούν πολεµικές συρράξεις και προϊωνίζονται αναµετρήσεις σε κάποιο νοητό
πεδίο µάχης. Σαν να πρόκειται για έναν ακήρυκτο πόλεµο ή κάποιο ψυχροπολεµικό
κλίµα µεταξύ των εκκλησιών.
Φυσικά, στις δύο αυτές περιπτώσεις, του « τόξου» και του «άξονα», εννοείται µια
αµυντική στάση των ορθοδόξων εκκλησιών, οι οποίες αισθάνονται να απειλούνται
από αλλόθρησκες και ετερόδοξες παραδόσεις. Ενώπιον µιας τέτοιας πραγµατικής ή
φανταστικής απειλής νιώθουν κάποιες ορθόδοξες εκκλησίες την ανάγκη να
συνασπισθούν και έτσι οδηγούνται στην σύµπηξη «τόξου» ή «άξονα». Ωστόσο κάθε
άµυνα προλογίζει µιαν επίθεση. Το θύµα είναι ο προσεχής θύτης. Η ιστορία το έχει
αποδείξει και δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριµένα περιστατικά. Ο αδικηµένος γίνεται
έτσι πολύ εύκολα αδικητής για να πάρει πίσω ό,τι του αφαιρέθηκε βίαια και άδικα.
Παρά την αρχικά αµυντική φύση τους τέτοιες εννοιολογήσεις αποβαίνουν επιθετικά
εγχειρήµατα πολύ συχνά και έτσι χάνουν το δίκιο που έχουν.
Η ευαγγελική ρήση «πάντες γαρ οι λαβόντες µάχαιρα εν µαχαίρα
απολούνται»(Ματθ.26, 52) είναι αρκετή για να προφυλάξει έγκαιρα και έγκυρα τις
ορθόδοξες εκκλησίες από τέτοια στρατιωτικά εγχειρήµατα. Αυτό βεβαίως δεν
σηµαίνει ότι οι ορθόδοξοι στερούνται το δικαίωµα της νόµιµης άµυνας και δεν
διαθέτουν το δίκιο της αυτοπροστασίας τους έναντι των επιβουλών κάθε εποχής σε
κάθε χώρα. Ούτε όµως οι υπαρκτές και αδιαµφισβήτητες εκλεκτικές συγγένειες
γειτόνων οµοδόξων λαών (Ελλήνων και Σέρβων) ή οµοφρόνων ορθοδόξων (Ελλήνων
και Ρώσων) επιτρέπεται ποτέ να επισκιάσουν κάτι άλλο εξίσου σηµαντικό και
οπωσδήποτε πολύ πιο σπουδαίο που είναι η οικουµενικότητα της Ορθοδοξίας.
Μια θεολογική ένσταση εναντίον τέτοιων φραστικών σχηµάτων, όπως είναι το
«ορθόδοξο τόξο» και ο «ελληνορωσικός άξονας», είναι ότι συσκοτίζουν την
οικουµενικότητα της ορθόδοξης παράδοσης. Το µερικό εθνικό στοιχείο επικαλύπτει
το καθολικό ορθόδοξο στοιχείο. Ο εθνοφυλετισµός, δηλαδή ο θρησκευτικός
εθνικισµός, διεισδύει πολύ ευκολότερα και επιµολύνει πολύ πιο άνετα την
Ορθοδοξία, όταν χρησιµοποιούνται τέτοια πολεµικά, πολεµοχαρή ή ίσως ακόµα
πολεµοκάπηλα µορφώµατα σαν τα «τόξα» και τους «άξονες». Η ίδια η ορθόδοξη
οικουµενικότητα αντικαθιστά επιτυχέστερα και εναργέστερα µε τρόπο θεολογικώς
ασφαλή και εκκλησιολογικώς άψογο αυτό που στ’ αλήθεια εννοείται µε το «τόξο»
και τον «άξονα», δηλαδή την εγγενή αλληλεγγύη των οµοδόξων, που είναι άλλωστε
το κυρίως ζητούµενο σήµερα για την προκοπή όλων µας στους δύσκολους καιρούς
της σύγχρονης ιστορίας.
Ας προχωρήσουµε πιο πέρα ή πιο βαθιά σ’ ό,τι αφορά τις έννοιες της ειρήνης και
του πολέµου. Ο αγγελικός λόγος στην ευαγγελική περιγραφή της κατά σάρκα
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Γέννησης του Θεανθρώπου είναι η ευκτική αναφώνηση «δόξα εν υψίστοις Θεώ και
επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία»(Λκ 2,14): «δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη
στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Μόνο άγγελοι εξ ουρανού θα
µπορούσαν να µιλήσουν για ειρήνη, αφού ποτέ και πουθενά δεν επικρατεί αυτό το
πανανθρώπινο αγαθό.
«Πόλεµος πατήρ πάντων» είναι η διάγνωση του λεγόµενου «σκοτεινού σοφού»
Ηράκλειτου. ∆εν πρόκειται για επευλογία του πολέµου εκ µέρους του
πρωτοκορυφαίου αυτού προσωκρατικού φιλοσόφου, αλλά είναι µια επακριβής
διαπίστωση ότι η φύση είναι συγκρουσιακή. Καταστατική ιδιότητα της ανθρώπινης
φύσης είναι η σχέση και κάθε σχέση εµπεριέχει την σύγκρουση. Και πολλοί την
χρησιµοποιούν για να δικαιολογήσουν τον πόλεµο. Ωστόσο ο λόγος γίνεται για το
αντίθετο. Εκείνο που λέει ο Ηράκλειτος είναι ότι η αντιπαράθεση ενυπάρχει στη
φύση, δηλαδή η κατάσταση του ανθρώπινου όντος και οποιεσδήποτε σχέσεις
περικλείουν την αντιπαράθεση. Ας το εξετάσουµε βαθύτερα.
Ψυχολογική εκδοχή αυτού του φαινοµένου είναι η αµφιθυµία, δηλαδή η
ταυτόχρονη συνύπαρξη αντίθετων συναισθηµάτων, όπως, αγάπης και µίσους.
Συνηθίζουµε να φθονούµε ό,τι θαυµάζουµε, να εξευτελίζουµε καθετί που
υποτιµούµε, να µισούµε αυτό που αγαπάµε και να αγαπάµε ό,τι µισούµε. Ο δυνατός
µοιάζει προστάτης και δυνάστης συνάµα, ο αδύνατος προκαλεί τον οίκτο και την
απέχθεια, καθένας γίνεται δέκτης της συµπάθειας και αντιπάθειας ταυτόχρονα.
Η αµφιθυµία δηλώνει την σύγκρουση που εµφωλεύει µέσα σε κάθε σχέση τόσο
στο επίπεδο του ανθρώπου όσο και στο πεδίο της ανθρωπότητας. Οι διανθρώπινες –
διαπροσωπικές σχέσεις είναι συγκρουσιακές. Το ίδιο ακριβώς ισχύει τηρουµένων
βεβαίως των αναλογιών και για κάθε άλλη σχέση µείζονος κλίµακος (διεθνείς,
διακρατικές, διαθρησκειακές κ. ά. σχέσεις). Ο πόλεµος ως «πατήρ πάντων» κάνει
επιτακτική την αγγελική ευχή «και επί γης ειρήνη». Με µια κρίσιµη αυτοκριτική
σηµείωση: για όλους µας η ειρήνη είναι δικαίωµα που συναρτάται µε την δικαιοσύνη,
την αλήθεια και την ελευθερία, αλλά για την πίστη παραµένει η ειρήνη υποχρέωση,
καθήκον και οφειλή. Γι’ αυτό η εκκλησία έχει να µεταβάλει την ευαγγελική ευκτική
σε ιστορική προστακτική, εδώ και τώρα, µε κάθε µέσο, χωρίς αναβολή!
Περνάω στο δεύτερο θέµα, τη φτώχεια. Το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και
ανθρωπιστικό έργο της εκκλησίας έχει το νόηµα της δικαιοσύνης και όχι της
ελεηµοσύνης. Θα ήθελα να το υπογραµµίσω, επειδή δεν το κατανοούν πέρα ως πέρα.
Ανάµεσα στις δυο αυτές θεάρεστες έννοιες επικρατεί µια κάποια σύγχυση που
χρειάζεται να διαλευκανθεί.
Συνήθως πιστεύεται ότι η εκκλησία ασκεί την φιλανθρωπική διακονία της για να
προσφέρει ελεηµοσύνη στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας. Κάτι τέτοιο όµως
δεν είναι αρκετό, µολονότι µοιάζει απαραίτητο. Η φτώχεια και η ανέχεια δεν είναι
περιστασιακά φαινόµενα που εντελώς τυχαία και κάπως συµπτωµατικά µαστίζουν
την κοινωνία µας.
Η ελεηµοσύνη φαντάζει σαν κατιτί λίγο, χλωµό και αναιµικό. Μοιάζει σαν το
άλλοθι των πλουσίων απέναντι στους πτωχούς. Η ελεηµοσύνη επιχειρεί να
ανακουφίσει την βαριά συνείδηση όσων πλουτίζουν µε άδικο τρόπο. Είναι ποτέ
δυνατόν η χλιδή να αντισταθµίσει την εξαθλίωση;
Η δικαιοσύνη έχει βάρος και σοβαρότητα απείρως σπουδαιότερη. Όταν η
εκκλησία ασκεί κοινωνικό έργο, αποδίδει δικαιοσύνη στα αδικηµένα µέλη της
κοινωνίας µας που λιµοκτονούν εξαιτίας της νοµιµοφανούς ληστείας των ολίγων σε
βάρος των πολλών.
Η κοινωνική πραγµατικότητα µαστίζεται από την ανισότητα: «τα λίγα στους
πολλούς» και «τα πολλά στους λίγους». Η βία είναι που φέρνει την αδικία: «το
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µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό», «ο θάνατός σου η ζωή µου», «ο άνθρωπος είναι για τον
άνθρωπο λύκος και όχι Θεός». Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται πτωχοί, αλλά γίνονται.
Αυτή η ανισότητα χρειάζεται να αποκαλυφθεί και όχι να συγκαλυφθεί. Η
ελεηµοσύνη συγκαλύπτει την αδικία, ενώ η δικαιοσύνη αποκαλύπτει την ανισότητα.
Θέλω να προλάβω την αντίρρηση, όταν η εκκλησία ασκεί φιλανθρωπικό έργο δεν
αλλοτριώνεται από την αποστολή της, αλλά αντιθέτως µάλιστα τότε ακριβώς επιτελεί
ένα από τα κυριότερα καθήκοντά της. ∆εν ελεεί απλώς αλλά δικαιώνει κυρίως όλους
όσους έχουν αδικηθεί από την ανισότητα. Πτωχοί, αποκλεισµένοι,
περιθωριοποιηµένοι, εξαθλιωµένοι, παρίες, πληβείοι, προλετάριοι, ο «όχλος» της
ευαγγελικής παράδοσης τον οποίο διαρκώς σπλαγχνιζόταν ο Ιησούς ανήκει της
εκκλησίας, επειδή απωθείται στο περιθώριο της κοινωνίας µας.
«Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι» υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Ο χριστιανός κρίνεται
από την συµπεριφορά του στον «ελάχιστον αδελφόν» του, τον παροιµιώδη
«πλησίον», που είναι ο πρώτος τυχών άνθρωπος τον οποίο συναντά µπροστά του και
µάλιστα ο άλλος (αλλόφυλος, αλλοεθνής, αλλόθρησκος) σύµφωνα µε την παραβολή
του Καλού Σαµαρείτη.
∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις µεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις ο άγιος
εξοµοιώνεται µε τον πτωχό, ενώ ο πλούσιος θεωρείται µε τρόπο καχύποπτο έως
επικριτικό. Όλες οι περιώνυµες θρησκευτικές προσωπικότητες(ιδρυτές θρησκειών,
προφήτες, άγιοι κτλ.) έζησαν πένητα βίο µε παραδειγµατική ολιγάρκεια. Επιπλέον σε
όλες τις θρησκείες προβλέπεται και επιβάλλεται ως επιτακτικό καθήκον η άσκηση
της ελεηµοσύνης ως έργο έµπρακτης κοινωνικής δικαιοσύνης. Εδώ δεν είναι ανάγκη
καν να αναφέρουµε κάποια ειδικά παραδείγµατα.
Στον ηθικό κώδικα της θρησκείας µπορεί να µην επιτάσσεται η πτωχεία σε όλους
ανεξαιρέτως τους πιστούς(ακτηµοσύνη ή κοινοκτηµοσύνη), αλλά οπωσδήποτε
αποτρέπεται ο πιστός από την επιδίωξη του πλουτισµού και την αποθησαύριση
υλικών αγαθών (κτηµάτων, χρηµάτων, πραγµάτων). Η ελεηµοσύνη δεν είναι
δικαίωµα των πιστών, αλλά αποτελεί καθήκον τους. Είναι η δικαιοσύνη που
προτάσσεται απέναντι στην ελεηµοσύνη. Επειδή η κοινωνία µας είναι άδικη και
άνιση, γι’ αυτό η εκκλησία οφείλει να δικαιώνει τους αδικηµένους αντί να τους ελεεί
απλώς.
Η στάση κάθε θρησκείας απέναντι στον πλούτο είναι αρνητική. Κυµαίνεται από
την απόλυτη άρνηση (ακτηµοσύνη ή κοινοκτηµοσύνη) µέχρι την επιφυλακτική
αποδοχή(ολιγάρκεια και ελεηµοσύνη). Στα αφιερωµένα µέλη της(µοναχοί, ασκητές,
ερηµίτες) απαγορεύει την κτήση υλικών αγαθών είτε αψύχων (χρήµαα, κτήµατα) είτε
εµψύχων(δουλεία, γάµος). Στους λοιπούς πιστούς(λαϊκοί) απαγορεύει την επιδίωξη
του πλούτου και προτρέπει στην ολιγάρκεια µαζί µε την ελεηµοσύνη.
Ο άγιος είναι πτωχός ή γίνεται πένης µε την θέλησή του(εκούσια), ελεύθερα και
συνειδητά. Ο πλούσιος είναι συνώνυµο του αµαρτωλού ανθρώπου, ενώ ο πτωχός
γίνεται φίλος του Θεού. Πλούσιοι άγιοι (Αβραάµ) γίνονται αποδεκτοί για την ένθεη
δράση τους και όχι για τον πλούτο τους. Εντελώς συγκαταβατικά και κατ’ εξαίρεση
µόνον «συγχωρείται» ο πλούσιος από την θρησκεία.
Απαγορεύεται η τοκογλυφία και κάθε χρηµατική δραστηριότητα (δανεισµός,
πίστωση, επένδυση, αποταµίευση κ. ά.). Το χρήµα θεωρείται εφάµαρτο αυτόχρηµα,
γι’ αυτό ο πιστός αποτρέπεται από αυτό. Τα υλικά αγαθά (κινητά και ακίνητα)
κρίνονται µάταια. Ο πλούτος πιστεύεται ότι είναι ένα αναγκαίο κακό για την
αντιµετώπιση του άλλου απείρως µεγαλύτερου κακού και όντως θανάσιµου δεινού
που είναι η πείνα, η οποία φέρνει τον θάνατο.
Ο πλούτος συγχωρείται ως αντίδοτο της πενίας. Η ευµάρεια προϋποθέτει την
εντιµότητα στην κτήση υλικών αγαθών. Η χλιδή απαγορεύεται και η ελεηµοσύνη
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επιβάλλεται. Η διασύνδεση προτεσταντισµού και καπιταλισµού(Μαξ Βέµπερ)
συνιστά µιαν εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι η θρησκεία είναι αλλεργική
απέναντι στον πλούτο.
Η θρησκεία είναι «αντιπλουτοκρατική», επειδή η βασική εµπειρία της είναι η
ενότητα: religio=δεσµός, σύνδεσµος. Κάθε θρησκεία ενώνει θείο-ανθρώπινο, ορατόαόρατο, υλικό-άυλο, ατοµικό-κοινωνικό. Ο πλούτος χωρίζει τους ανθρώπους,
διχοτοµεί την κοινωνία (έχοντες και µη-έχοντες), αντιπαραθέτει τα µέλη
της(πλούσιοι-πτωχοί), διασπά την ανθρωπότητα (κύριοι-δούλοι) και φέρνει την βία
της αγοράς µαζί µε την πάλη των τάξεων(καπιταλιστές-προλετάριοι).
Εδώ πρέπει να κάνουµε µια παρατήρηση για τις σχέσης της φύσης και της
ανθρώπινης κοινωνίας. Η φυσική ανισότητα των ανθρώπων είναι θεµιτή, αλλά η
κοινωνική ανισότητα γίνεται αθέµιτη. Στην φύση τίποτε δεν είναι ίσο µε το άλλο του,
όσο κι αν είναι όµοιο µ’ αυτό. Οι άνθρωποι γεννιούνται ευφυείς ή όχι, ωραίοι ή
άσχηµοι, ταλαντούχοι ή µη. Υπάρχουν στιγµές που η ανισότητα επιτρέπεται, υπάρχει
και την αποδέχονται όλοι. Μπορεί ποτέ να υπάρξει ισότητα στα µέλη της ορχήστρας,
όποιας στρατιωτικής µονάδας ή κάποιας ερευνητικής οµάδας; Είναι οµάδες όπου οι
άνθρωποι δεν είναι ίσοι µεταξύ τους, αλλά δεν τους ενοχλεί µια τέτοια ανισότητα. Η
ανισότητα ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση, όχι όµως στην ανθρώπινη κοινωνία.
Οι άνθρωποι συγκροτούν κοινωνία γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό: για να
διορθώσουν τα λάθη της φύσης, να καλυφθούν τα κενά της και να εξισορροπηθούν οι
ανισορροπίες της. Η κοινωνική ανισότητα(πλούσιοι-πτωχοί, άρχοντες-αρχόµενοι)
κρίνεται αθέµιτη και άδικη, γι’ αυτό καταπολεµάται από τα θύµατά της που είναι
συνήθως οι αδύναµοι, φτωχοί και καταφρονεµένοι.
Η θρησκεία ενώνει ό,τι ο πλούτος χωρίζει. Κάθε θρησκεία ως φορέας ενότητας
σφυρηλατεί δεσµούς, καθιδρύει συνδέσµους, προσφέρει αρµούς και παρέχει ιούς
συνοχής όπου σχηµατίζονται καρκινώµατα του κοινωνικού σώµατος. Η θρησκεία
είναι σαν το «τσιµέντο» της κοινωνίας, η «κόλλα» της ανθρωπότητας, το κατ’ εξοχήν
συνεκτικό υλικό της. Με αυτήν την θεολογική λογική κάθε θρησκεία συνιστά µιαν
ηθική αντιπλουτοκρατική.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή µου θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα που
αξίζει να συζητηθεί στην παρούσα Συνέλευση. Η θρησκεία ως µικρογραφία της
κοινωνίας αναπαράγει µέσα της όλες τις αντιφάσεις του περιβάλλοντός της. ∆εν
υπήρξε θρησκεία «πτωχή», παρά τις αντιπλουτοκρατικές διακηρύξεις της! Οι µοναχοί
είναι ακτήµονες, οι µονές όχι! Η αιτία αυτής της αντίφασης πρέπει να αναζητηθεί
αλλού, όχι στην ουσία της θρησκείας, αλλά στην φύση της κοινωνίας, την οποία
µιµείται η θρησκευτική θέσµιση. Το ερώτηµα είναι σε τι συνίσταται αυτή η
επανάληψη της κοινωνίας – στο καλό ή στο κακό; Σ’ αυτό συνίσταται η αποστολή
µας και ένα από τα θέµατα της Συνέλευσής µας.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε τον καθηγητή κύριο Μπέσγο. Μας
αποκάλυψε ορισµένες πτυχές του κοινωνικού χαρακτήρα που έχει το θέµα της
Συνέλευσής µας. Και πρότεινε µια προσέγγιση στα βασικά σηµεία του χριστιανικού
µας µανιφέστου που γράφτηκε 18 αιώνες πριν από την εµφάνιση του
Κοµµουνιστικού µανιφέστου και παρουσιάστηκε στις σελίδες του Ευαγγελίου.
Νοµίζω ότι µπορούµε να περάσουµε στην επίδοση των αναµνηστικών δώρων.
Είναι µια αρχαιοελληνική παράσταση του 4ου αι. π.Χ. µε δύο παλάµες που σφίγγουν
γερά η µία την άλλη σε µια χαιρετιστήρια χειραψία. Ο χαιρετισµός αυτός είναι το
σύµβολο της φιλίας, της ειρήνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης που πρέπει να
υπάρχουν σε αφθονία στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσής µας
πρότεινε να τιµήσουµε τους συναδέλφους µας, οι οποίοι από την αρχή έπαιξαν
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σηµαντικό ρόλο στη δράση της οργάνωσής µας και δούλεψαν γι’ αυτήν ο καθένας
στη δική του θέση σε διάφορα όργανα της Γενικής µας Συνέλευσης. Έχουµε φτιάξει
µια λίστα βάσει αυτής της πρότασης. Πρέπει να τιµήσουµε επίσης τον Πρόεδρο της
Συνέλευσης µας Βίκτωρ Ιλίτς Ζόρκαλτσεφ, µέλος της Κρατικής ∆ούµας της Ρωσίας.
H συµβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην πρόοδο και τη διασφάλιση της
συνέχειας της οργάνωσής µας είναι αναµφισβήτητη. Έχει προσφέρει τεράστια
συµβολή και αξίζει αυτή την τιµή(επιδίδει). Ο συνάδελφός µας Βλαντίµιρ
Σεργκέγιεβιτς Μεντβέντιεφ από τη Ρωσία, πρόεδρος της Επιτροπής οικονοµικών της
Συνέλευσής µας(επιδίδει). Ο συνάδελφός µας Νικολάι Μεντβέντιεφ από τη
Λιθουανία, ο οποίος είναι οικοδεσπότης της συνάντησής µας(επιδίδει). Ο κύριος
Σεργκέι Πλέβα από την Πολωνία (επιδίδει). Ο κύριος Ίγκορ Κοτλιαρόφ από τη
Λευκορωσία. ∆εν τον βλέπω στην αίθουσα. Θα έρθει αύριο. Ο συνάδελφος και
υφυπουργός ανάπτυξης ∆.Γεωργακόπουλος από την Ελλάδα. Πρόσφατα έγινε
πατέρας ενός υπέροχου παιδιού (επιδίδει). Ο κύριος Νικόλαος Κατσαρός. ∆εν είναι
σήµερα εδώ µαζί µας. Και το αναµνηστικό του δώρο θα παραλάβει ο συνάδελφός µας
κύριος Νικολόπουλος. Οι συνεργάτες µας εµπειρογνώµονες – ο κύριος Βαλέρι
Αλεξέγιεφ, ο κύριος Κώστας Μυγδάλης από την Ελλάδα, η υπεύθυνη της
γραµµατείας κυρία Νάγια Μήλιου, η οποία αόρατα έχει αφιερώσει στο έργο µας
πολλές ώρες εργασίας και έκανε το παν δυνατό για να µπορέσουµε να εργαστούµε. Η
λίστα έχει τελειώσει.
Προεδρεύον Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Συνάδελφοι, µίλησα στην εισαγωγική µας οµιλία
για τη σηµασία που έχει για την κίνησή µας ο κύριος Παπαθεµελής. Μάλλον δεν
υπήρξα αρκετά γλαφυρός, επειδή πράγµατι ο κύριος Παπαθεµελής ήταν στο ξεκίνηµα
της κίνησής µας, της ιδέας της ίδρυσής της. Χάρη στο ζήλο, την ευφυία, την υποµονή
του, την αστραπιαία αντίδραση σε όλα όσα διαδραµατίζονται µέσα στην κίνησή µας,
όχι απλώς αποκτήσαµε δυνάµεις, όχι απλώς γίναµε πραγµατικότητα, αλλά θα πω κάτι
παραπάνω, διατηρηθήκαµε, καθώς υπήρχαν διάφορα προσκόµµατα που ο κύριος
Παπαθεµελής τα παρέκαµπτε επιδέξια. Και νοµίζω ότι το πρώτο βραβείο έπρεπε να
απονεµηθεί σ’ εκείνον. Θα το κάνω µε µεγάλη ευχαρίστηση (επιδίδει).
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Νοµίζω ότι σ’ αυτό το σηµείο µπορούµε να
ολοκληρώσουµε τη συνεδρίασή µας. Αύριο το πρωί θα είναι µαζί µας ο Πρόεδρος
του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας. Παρακαλούµε όλους να είναι στην αίθουσα στις
9.00 ακριβώς.
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Αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Λέτουβα»
27 Ιουνίου 2003, 9.00
Προεδρεύον Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Σεβασµιότατοι! Αξιότιµοι συνάδελφοι!
Έχει γυρίσει ακόµη µια σελίδα στην ιστορία της κίνησής µας, καθώς πέρασε ένας
χρόνος από τη Συνέλευση του Βουκουρεστίου και τώρα πρέπει να βγάλουµε
συµπεράσµατα, να µιλήσουµε για τα επιτεύγµατά µας, να καθορίσουµε τους
πρωταρχικούς µας στόχους.
Θεωρώ πως ο χρόνος που πέρασε ήταν αρκετά επιτυχής για τη ∆ΣΟ σ’ ό,τι
αφορά µια σειρά βασικές κατευθύνσεις της δράσης της.
Πριν απ’ όλα διευρύνεται ολοένα και πιο έντονα η γεωγραφία της Συνέλευσής
µας. Λαµπρή επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού είναι η επιτυχής και καρποφόρα
συνεδρίαση τα Γραµµατείας που πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία και η ενίσχυση
των επαφών µε τους κοινοβουλευτικούς των ΗΠΑ, της Αργεντινής και της Αιγύπτου.
Εντωµεταξύ εξακολουθώ να πιστεύω πως δεν χρησιµοποιούµε αρκετά έντονα την
επίδραση των Κοπτών χριστιανών βουλευτών στο κοινοβούλιο της Αιγύπτου, οι
οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο του πληθυσµού της παραδοσιακά µουσουλµανικής
αυτής χώρας.
Με ευχαρίστηση διαπιστώνω ότι αυξάνεται συνεχώς η εµπιστοσύνη για τη ∆ΣΟ
από πλευράς των κυβερνήσεων των χωρών µας και των µεγαλύτερων διεθνών
οργανισµών. Η επίδραση του ορθόδοξου παράγοντα µέσα στα κοινοβούλια µας
γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στη Ρωσία
πέρυσι συγκροτήθηκε η διαπαραταξιακή οµάδα «Για την προστασία των
παραδοσιακών πνευµατικών αξιών», την απόλυτη πλειοψηφία µέσα στην οποία
απαρτίζουν ακριβώς οι ορθόδοξοι βουλευτές.
Θα ήθελα να επισηµάνω ιδιαίτερα το ολοένα και σοβαρότερο περιεχόµενο των
συνελεύσεων µας. Αν στο παρελθόν προσπαθούσαµε να αποδείξουµε ότι έχουµε το
δικαίωµα να ονοµαζόµαστε ορθόδοξοι Ευρωπαίοι, σήµερα βρισκόµαστε στην πρώτη
γραµµή, προτείνοντας τις λύσεις των παγκόσµιων προβληµάτων που στηρίζονται
στην πλούσια πνευµατική και κοινωνική διακονία της ορθοδοξίας.
Σχετικά µ’ αυτό εκφράζω τη λύπη µου που δεν καταφέραµε να
πραγµατοποιήσουµε ένα µεγάλο συνέδριο για τα προβλήµατα της εκπαίδευσης στη
Θεσσαλονίκη που προγραµµατίσαµε και εγκρίναµε πέρυσι. Παρ’ όλο που προλάβαµε
να το προαναγγείλουµε και βρήκαµε θετική ανταπόκριση από πλευράς µιας σειράς
µεγάλων επιστηµόνων.
Επίσης αισθάνοµαι την ευθύνη που δεν δραστηριοποιήσαµε τη δουλειά µας για
την ίδρυση ενός κέντρου για τα προβλήµατα βιοηθικής παρά την Γραµµατεία της
∆ΣΟ, πράγµα για το οποίο υπήρχε τόση σύµπνοια στην Πάτµο. Ελπίζω πως, παρ’ όλα
αυτά, το εγχείρηµα αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
Τώρα σ’ ό,τι αφορά τις προτάσεις. Σήµερα είναι η καταλληλότερη στιγµή για να
καθορίσουµε την άποψή µας πάνω στο ζήτηµα που η ρωσική αντιπροσωπεία είχε
εισηγηθεί ακόµη στη Συνέλευση της Πάτµου πριν από δύο χρόνια σχετικά µε την
τροποποίηση του Καταστατικού. Αν θυµάστε, τότε προτείναµε να καθιερωθεί το
στάτους του επίτιµου µέλους της Συνέλευσης για άτοµα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο
στη δράση της ∆ΣΟ, αλλά για κάποιους λόγους έχουν τερµατίσει την
κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα. Το στάτους αυτό δεν εξισώνει τέτοιους
«επίτιµους κοινοβουλευτικούς» µε τα δικαιώµατα των εθνικών αντιπροσωπειών,
προβλέπει, όµως, απαραιτήτως, την πρόσκλησή τους στις µεγαλύτερες εκδηλώσεις
που οργανώνονται από τη ∆ΣΟ και την παραχώρηση του βήµατός µας σ’ αυτούς για
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να µιλήσουν. Γι’ αυτό φρονώ πως ακριβώς στη δέκατη Συνέλευση-ιωβηλαίο θα ήταν
σωστό να επικυρώσουµε αυτό το στάτους και, πέρα απ’ αυτό, όχι σε σχέση µε την
παρούσα πρόταση, προς τιµή του σηµαντικού αυτού γεγονότος, πρέπει να τιµήσουµε
εκείνους τους συναδέλφους µας, οι οποίοι µονίµως, από την πρώτη κιόλας
Συνέλευση, λαµβάνουν µέρος στη δράση της κίνησής µας. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο
το γεγονός ότι πρώτος στη σειρά αυτή είναι ο αγαπητός οικοδεσπότης της σηµερινής
µας Συνέλευσης Νικολάι Νικολάγιεβιτς Μεντβέντιεφ. Με χαρά οφείλω να αναφέρω
τους Έλληνες συναδέλφους µας Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή, Νικόλαο Κατσαρό
και ∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο. Στην ίδια σειρά πρέπει να αναφέρω επίσης τον
αγαπητό µας φίλο από την Πολωνία Σεργκέι Πλέβα, ο οποίος, αν και τυπικά έλαβε
µέρος σε εννέα συνελεύσεις, αυτό έγινε µόνο και µόνο επειδή η ίδια η Πολωνία
εντάχθηκε στη ∆ΣΟ ακριβώς εννέα χρόνια πριν.
Και, τελικά, οι µόνιµοί µας σύµβουλοι Κώστας Μυγδάλης και Βαλέρι Αλεξέγιεφ
και το βασικό στήριγµα της Γραµµατείας η κυρία Νάγια Μήλιου.
Ως ακόµη µια πρόταση θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ πως η ∆ΣΟ πρέπει να
αναζητήσει και να συνάψει πιο στενούς δεσµούς µε την επιστηµονική και πνευµατική
ελίτ των χωρών µας. Αναµφισβήτητα, η ιδιαιτερότητά µας βρίσκεται στο ότι µέλη της
κίνησής µας είναι τα εθνικά κοινοβούλια που ορίζουν τους βουλευτές τους. Είµαι
απόλυτα πεπεισµένος πως µια τέτοια µορφή συµµετοχής είναι µία από τις πλέον
πετυχηµένες και πολιτικά νόµιµες, καθώς το κοινοβούλιο δεν είναι µόνο νοµοθετικό,
αλλά και αντιπροσωπευτικό όργανο. Σ’ αυτό, όµως, βρίσκεται και η στενότητά µας.
Ουσιαστικά µόνο οι κοινοβουλευτικοί κύκλοι δείχνουν ενδιαφέρον για τη δουλειά
µας, ενώ παραµένουµε κλειστοί για την επιστηµονική κοινότητα και τους
κοινωνικούς φορείς.
Κατά πολύ χάρη στο σύµµαχο και τον αρωγό µας, το ∆ιεθνές ίδρυµα ενότητας
των ορθόδοξων λαών, που επίσης συγκεντρώνει στα συνέδριά του κοινωνικούς και
θρησκευτικούς παράγοντες, ο κόσµος γνωρίζει καλύτερα ποια είναι αυτή η κίνηση
των ορθοδόξων βουλευτών, τι θέµατα συζητάµε, τι βήµατα είµαστε έτοιµοι να
προτείνουµε. Ωστόσο η φύση των Συνελεύσεων µας είναι αµιγώς πολιτική, πράγµα
που δεν είναι εντελώς σωστό σ’ ό,τι αφορά το θέµα της πνευµατικής ορθόδοξης µας
ταυτότητας. Γι’ αυτό είναι ευχάριστο που αρχίζοντας από τη Συνέλευση της
Βαρσοβίας στη ∆ΣΟ αρχίζουµε να παραχωρούµε το βήµα µας στους φιλοσόφους,
τους θεολόγους, τους νοµικούς, τους ιστορικούς και τους κοινωνιολόγους. Πρέπει όχι
µόνο να το επικροτήσουµε, αλλά και να το αναπτύσσουµε µε κάθε τρόπο.
Και το τελευταίο. ∆υστυχώς, δεν καταφέραµε να συνεννοηθούµε για την ίδρυση
ενός πληροφοριακού και αναλυτικού κέντρου, το οποίο θα συγκέντρωνε µια βάση
δεδοµένων, θα παρακολουθούσε τις θρησκευτικές και τις πολιτικές διαδικασίες που
συντελούνται στις χώρες της ανατολικοχριστιανικής παράδοσης, θα ασχολούνταν µε
τη µελέτη και την ανάλυση των ιστορικών διαδικασιών. Τώρα αυτό είναι ιδιαίτερα
επίκαιρο. Παρεµπιπτόντως, φρονώ πως η ∆ΣΟ θα µπορούσε κάλλιστα να αναλάβει
την πρωτοβουλία της οικονοµικής παρότρυνσης των ειδικών που καταπιάνονται µε
την έρευνα των σύγχρονων σταδίων του διορθόδοξου διαλόγου και της συνεργασίας.
Θα έπρεπε να προσελκύσουµε και εκείνους στη δουλειά του πληροφοριακού αυτού
κέντρου. Εννοώ ενός είδους σύστηµα των υποτροφιών για τη διενέργεια µιας
έρευνας, τη συγγραφή βιβλίων και εγχειριδίων. Είµαι πεπεισµένος πως θα
µπορέσουµε να βρούµε λεφτά γι’ αυτό το σκοπό από τον προϋπολογισµό µας.
Από την πλευρά µου θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες
της Γραµµατείας της ∆ΣΟ για την υψηλή ποιότητα της εργασίας και τον
επαγγελµατισµό τους και να προτείνω να παραταθούν οι αρµοδιότητες του Γενικού

19

Γραµµατέα της ∆ΣΟ Στυλιανού-Άγγελου Παπαθεµελή και των µόνιµων συµβούλων
Κώστα Μυγδάλη και Βαλέρι Αλεξέγιεφ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Αρχίζουµε τη Συνέλευσή µας και την έναρξη των εργασιών της κηρύττει ο
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας ο εξοχότατος κύριος Αρτούρας
Παουλάουσκας.
Α. Παουλάουσκας: Καληµέρα, αξιότιµοι καλεσµένοι, ηγετικά στελέχη και µέλη
της Γενικής Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
Είναι πολύ µεγάλη τιµή για την Λιθουανία να φιλοξενεί ένα τόσο σηµαντικό
γεγονός.
Η απόφαση των ηγετικών στελεχών της ∆ΣΟ να επιλέξουν τη Λιθουανία ως τόπο
διεξαγωγής του υπονοεί πως είστε κάτι περισσότερο από φιλοξενούµενοι στη χώρα µας.
Είστε σχεδόν στο σπίτι σας, καθώς σύµφωνα µε την ιστορία οι πρώτες ορθόδοξες
εκκλησίες χτίστηκαν στη Λιθουανία πριν από 800 χρόνια.
Ακόµη τον 13ο αιώνα, όταν οι µεγάλες εκτάσεις των σλαβικών περιοχών
κατακτήθηκαν από την Λιθουανία, οι ντόπιοι κάτοικοι, αντιµετωπίζοντας την απειλή
της ταταρικής εισβολής µε τη θέλησή τους αποδέχτηκαν την εξουσία των Λιθουανών
δουκών, πολλοί από τους οποίους ασπάζονταν την Ορθοδοξία. Αφού πείστηκαν πως
οι Λιθουανοί σέβονται την ορθόδοξη πίστη τους, οι ορθόδοξοι κληρικοί ήταν έτοιµοι
να εργαστούν ως φύλακες των εγγραφών των κτηµατικών υποθέσεων των Σλάβων.
Είναι πολύ σηµαντικό πως η Γενική Συνέλευση της ∆ΣΟ συµπίπτει µε τον
γιορτασµό των 750 χρόνων της στέψης του Λιθουανού βασιλιά Μιντάουγκας.
Ο γιος του βασιλιά Μιντάουγκας Βαϊσβίλκας ήταν ορθόδοξος µοναχός και
προωθούσε τις ορθόδοξες ιδέες στην Λιθουανία. Είναι γνωστό ότι περίπου 40
Λιθουανοί δούκες βαφτίστηκαν χριστιανοί ορθόδοξοι.
Οι χριστιανοί ορθόδοξοι, προπαντός εκείνοι που κατοικούν στην περιοχή του
Ψκοφ, γνωρίζουν το όνοµα του Λιθουανού δούκα Νταουµάντας που ήταν ορθόδοξος
άγιος, ο άγιος Τιµόθεος. Το κεντρικό µέρος της πόλης του Ψκοφ µέχρι σήµερα
ονοµάζεται πόλη του Νταουµάντας, δηλαδή Dovmantov Gorod.
Παρά το γεγονός ότι η Λιθουανία ήταν πάνω από έναν αιώνα υπό την τσαρική
καταπίεση, όταν η Ορθοδοξία ήταν η επίσηµη θρησκεία του κράτους, οι οπαδοί της
Ορθοδοξίας δεν υπέστησαν διακρίσεις, όταν η ανεξαρτησία της Λιθουανίας
αποκαταστάθηκε τον 20ο αι. Απολάµβαναν τη θρησκευτική ελευθερία και οι
ορθόδοξοι κληρικοί έπαιρναν ακόµη και µισθούς από το κράτος.
Στην αρχή της αναγέννησης στη Λιθουανία στο τέλος του 20ου αι., όταν η χώρα
διακήρυξε ανοιχτά και δυνατά την επιδίωξή της να αποκτήσει ανεξαρτησία σε
µεγάλες δηµόσιες διαδηλώσεις, οι ορθόδοξοι ήταν µεταξύ των σηµαιοφόρων του
κινήµατος για την ανεξαρτησία.
Τα σοφά και εγκάρδια λόγια που αρθρώθηκαν εκείνες τις στιγµές από τον
Χρισόστοµο, µητροπολίτη της Λιθουανίας, και τον Νικολάι Μεντβέντιεφ, µέλος του
λιθουανικού κοινοβουλίου και έναν από τους πρωτεργάτες και τα ιδρυτικά στελέχη
της Συνέλευσης στο Βίλνιους, δεν άφησαν την τραγουδιστή µας επανάστασή να
µετατραπεί σε µήλο της έριδος µεταξύ των ανθρώπων των διαφορετικών πίστεων και
εθνικών καταβολών που κατοικούν στη Λιθουανία.
Οι ορθόδοξοι σήµερα είναι η δεύτερη σε µέγεθος θρησκευτική κοινότητα της
Λιθουανίας. Σχεδόν 150.000 κάτοικοι της Λιθουανίας δήλωσαν πως ασκούν αυτό το
θρήσκευµα. Περίπου το 52% των Ουκρανών, το 46% των Ρώσων και το 32% των
Λευκορώσων θεωρεί τον εαυτό τους ορθόδοξους. Ο µεγαλύτερος ορθόδοξος πληθυσµός
κατοικεί στην περιοχή της Κλάιπεντα(8,2%), του Βίλνιους(8%) και της Ουτένα(7,5%).
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Πέρυσι µερικές εκατοντάδες ορθόδοξοι συµµετείχαν στον αγιασµό της
Εκκλησίας της εικόνας της Παναγίας Πορταϊτισσας της Μονής των Ιβήρων στην
Παλάγγα. Ο µητροπολίτης Ιουβενάλιος, µόνιµο µέλος της Ιεράς Συνόδου της
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έφτασε από τη Μόσχα για να λάβει µέρος στην
τελετή του αγιασµού. Μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν την τελετή ήταν ο
Χρυσόστοµος, µητροπολίτης της Λιθουανίας, όπως άλλωστε και άλλα µέλη του
λιθουανικού ορθόδοξου κλήρου.
Πριν από µερικά χρόνια στο Κάουνας αποκαταστάθηκε η εκκλησία της
Αναστάσεως, η οποία είχε µετατραπεί από τους Σοβιετικούς σε αποθήκη. Αυτή τη
στιγµή δεν είναι απλώς µια εκκλησία, αλλά και ένα πνευµατικό κέντρο όπου
συγκεντρώνεται η θρησκευτική κοινότητα του Κάουνας, καθώς και οι καλλιτέχνες
και τραγουδιστές που είναι πολύ πρόθυµοι να δίνουν εκεί τις παραστάσεις τους,
καθώς η εκκλησία έχει πολύ καλή ακουστική.
Η Λιθουανία είναι µια χώρα που συχνά χρησιµοποιείται ως κατώφλι µεταξύ της
Ανατολής και της ∆ύσης.
Πολύ διαφορετικές θρησκείες πάντοτε συνυπήρχαν αρµονικά στη χώρα µας. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για το Βίλνιους, το οποίο φιλοξενεί διαφορετικές κουλτούρες και
πολιτισµούς, όπου οι ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες στέκονται ειρηνικά πλάι-πλάι µε τους
ειδωλολατρικούς ναούς, τις βυζαντινές ορθόδοξες εκκλησίες, τις συναγωγές, τις κινίτσες
των Καραϊµων που αποτελούν τα σηµαντικά αρχιτεκτονικά ορόσηµα της όµορφης
ευρωπαϊκής αυτής πόλης. Γι’ αυτό η έννοια του διαλόγου µεταξύ των πολιτισµών έχει
αποκτήσει πολύ συµβολική σηµασία στην Λιθουανία, προπαντός στο Βίλνιους.
Είµαι πεπεισµένος πως το πνεύµα του Βίλνιους αποτελεί την εγγύηση της
επιτυχίας των εργασιών σας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στην πόλη
µας. Πιστεύω πως το πνεύµα αυτό θα σας βοηθήσει στις προσπάθειές σας, καθώς τα
θέµατα που συζητιούνται εδώ είναι ζωτικής σηµασίας για όλα τα έθνη και τα κράτη
παγκοσµίως.
Σας εύχοµαι καρποφόρα εργασία και ευχάριστη διαµονή στην Λιθουανία. Σας
ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να σας
ευχαριστήσω εγκάρδια για την τιµή που µας κάνατε να παρευρεθείτε σ’ αυτήν την
αίθουσα και να εγκαινιάσετε τις εργασίες της Συνέλευσής µας, για τη φιλοξενία που
έχει παράσχει το κράτος σας στα µέλη της Συνέλευσής, για τη στήριξη των ιδεών της
Συνέλευσής µας. Εις ανάµνηση της παραµονής µας εδώ επιτρέψτε µου εκ µέρους της
Συνέλευσής µας να σας επιδώσω ένα δώρο. Σ’ αυτήν την όµορφη γκραβούρα
εικονίζονται οι 12 απόστολοι. Θα σας θυµίζουν την παραµονή µας στη χώρα σας. Και
τώρα θα ακουστεί ο χαιρετισµός του Παναγιότατου Οικουµενικού Πατριάρχη
Βαρθολοµαίου.
Επίσκοπος Εµµανουήλ: Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας,
κύριοι υπουργοί, Σεβασµιότατε, κύριοι βουλευτές!
Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή για µένα να παρευρίσκοµαι σήµερα εδώ µαζί σας.
Στο παρελθόν έτυχε πολλές φορές να εκπροσωπήσω τον Παναγιότατο Πατριάρχη
Βαρθολοµαίο. Ακόµη µια φορά χαιρετίζω την Γενική σας Συνέλευση. ∆εν είναι
απλώς ένα γεγονός που γίνεται µια φορά το χρόνο. Όλοι µας γνωρίζουµε τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Συνέλευσής σας, τη δουλειά του
Γενικού Γραµµατέα και του Προέδρου επί σειρά πολλών ετών και τη δουλειά της
Συνέλευσης στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο. Θα ήθελα να δράξω της ευκαιρίας
για να επισηµάνω πως βρισκόµαστε σε µια φιλόξενη χώρα, την Λιθουανία. Και, όπως
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είπε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας, εδώ υπάρχει αρµονική
συνεργασία και συνύπαρξη διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών και διαφόρων
οµολογιών. Θέλω να χαιρετίσω τον καγκελάριο, µητροπολίτη της Λιθουανίας
Χρυσόστοµο και να υπογραµµίσω τη σηµασία που έχει η διαδικασία της ένταξης της
Λιθουανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από µια
βδοµάδα, όταν ήµουν στη Θεσσαλονίκη, στη συνάντηση κορυφής παρευρέθηκε η
οµάδα των 50 εκπροσώπων της ευρωπαϊκής διασποράς. Και είχαµε τη δυνατότητα να
ακούσουµε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ζισκάρ ντ’ Εστέν πληροφορίες σχετικά
µε την προετοιµασία του καινούριου Ευρωσυντάγµατος. Το σχέδιο έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί. Και εκεί είδαµε τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του
καινούριου συντάγµατος ως προς την ανάπτυξη του διαλόγου µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι σηµαντικό για όλους εκείνους που ασχολούνται µε τα ευρωπαϊκά
ζητήµατα. Το θέµα της Συνέλευσης είναι «Πόλεµος –φτώχεια», θα ήθελα να ρωτήσω
ποια από τα δύο κακά είναι το πιο φρικτό – ο πόλεµος ή η φτώχεια; Υπάρχουν ακόµη
πάρα πολλά προβλήµατα που έχουν σχέση µε την φτώχεια. Είναι το πρόβληµα του
AIDS που συζητήσαµε πέρυσι στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να πω πως στις χώρες µας
αντιµετωπίσαµε εµφύλιους πολέµους και διακρίσεις. Και αυτό συχνά είχε να κάνει µε
τις διαφορές µεταξύ των εκκλησιών µας. Όλα αυτά αντί να θριαµβεύσει η αρµονική
συνύπαρξη. Πρέπει σήµερα να παίξουµε έναν τέτοιο ρόλο ώστε να φροντίζουµε
συνέχεια και να θεωρούµε σκοπό της θρησκευτικής µας υπόθεσης την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών. Τώρα θα σας αναγνώσω την επιστολή του Οικουµενικού
Πατριάρχη Βαρθολοµαίου. Χτες ήµασταν µαζί στη συνεδρίαση του Συµβουλίου
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο οποίο συµµετέχουν 130 ορθόδοξες, αγγλικανικές και
καθολικές εκκλησίες. Η συνεδρίαση αυτή έλαβε χώρα στο Τρότχαϊµ της Νορβηγίας.
Ήρθα εδώ από εκεί και θα γυρίσω πάλι εκεί.
«Εκ του από ζ΄ Μαϊου ε.ε. γράµµατος της υµετέρας λίαν ηµίν αγαπητής και
περισπουδάστου Εξοχότητος, επληροφορήθηµεν περί της εν Βίλνιους της Λιθουανίας
πραγµατοποιηθησοµένης περί το τέλος τρέχοντος µηνός Ιουνίου Ι’ Ετησίας Συνόδου
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) µε κεντρικόν θέµα
«Πόλεµος-Φτώχεια: η Ορθόδοξη άποψη».
Ευχόµεθα εκ καρδίας καλήν επιτυχίαν εις την συνάντησιν υµών ταύτην, εν η θα
θιγή και πολυµερώς θα εξετασθή θέµα φλεγούσης επικαιρότητος, αφορών εις τα
δεινά, εις την πενίαν και δυστυχίαν την οποίαν επισωρεύουν οι µεταξύ των λαών
αδελφοκτόνοι πολέµοι. ∆ια τούτο η Εκκλησία του Χριστού, κηδοµένη των εκ των
χειρών του παναγάθου Θεού εξελθόντων σοφών δηµιουργηµάτων και συµπάσης της
εκ των καταστροφικών ηµών παρεµβάσεων ακρίτως φθειροµένης και µεθ’ ηµών των
αµαρτωλών και ενόχων συµπασχούσης ανενόχου φύσεως και κτίσεως του Θεού, ου
µόνον αδιαλείπτως εύχεται υπέρ ειρήνης και ειρηνικής καταστάσεως του σύµπαντος
κόσµου, αλλά και δι’ όλων των πνευµατικών αυτής τρόπων και µέσων συνεργεί εις
την παγίωσιν της ειρήνης και τον σεβασµόν της ζωής και της προσωπικότητος
πάντων των ανθρώπων, θεωρούσα τούτους ως ισότιµα και υπέρτιµα τέκνα του
ουρανίου Πατρός ηµών.
∆ιό και υµίν και πάσι τοις µετέχουσιν εις την Ι’ Ετήσιαν Σύνοδον της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, παρέχοµεν προθύµως την πατρικήν
ηµών ευλογίαν, ευχόµενοι ίνα η χάρις του Παναγίου Πνεύµατος φωτίζη υµάς προς
δόξαν µέν Θεού, ανακούφισιν δε των χειµαζοµένων αδελφών ηµών.
∆ιατελούµεν δε µετά της εν Αυτώ αγάπης και τιµής εξαιρέτου.
20 Ιουνίου.
Της υµετέρας εριτίµου Εξοχότητος διάπυρος προς Θεόν ευχέτης της
Α.Θ.Παναγιότητος απουσιάζουσης ο Επίτροπος Αυτής ο Ηρακλείας Φώτιος».
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Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Για την ανάγνωση του χαιρετισµού του
Μακαριότατου Πατριάρχη της Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλεξίου του Β΄
καλείται ο κύριος Β.Αλεξέγιεφ, µόνιµος εµπειρογνώµονας του κινήµατος µας,
Πρόεδρος του Ιδρύµατος ενότητας των ορθοδόξων λαών.
Β.Α. Αλεξέγιεφ: Αξιότιµοι κηδεµόνες, οργανωτές και µέλη της Συνέλευσης,
αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι!
Με χαρά σας χαιρετίζω στην αρχαία χριστιανική γη της Λιθουανίας µε την
ευκαιρία της έναρξης των εργασιών της 10ης ετήσιας Συνέλευσης της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας(∆ΣΟ).
Σήµερα συνήλθαµε για να συζητήσουµε τα προβλήµατα του πολέµου και της
φτώχειας, µάλλον, τα πιο επίκαιρα θέµατα της σύγχρονης κοινωνίας, µέσα από το
πρίσµα των ηθικών αξιών της Ορθοδοξίας. Οι φρίκες του πολέµου και το άχθος της
φτώχειας µε όλες τις καταστροφικές τους συνέπειες οδηγούν την ανθρωπότητα στο
χείλος της αβύσσου. Η σκληρότητα του σύγχρονου κόσµου, οι αλαζονικές
προσπάθειες µεµονωµένων κρατών και πολιτικών δυνάµεων µε επιρροή να
οικοδοµήσουν µια νέα παγκόσµια τάξη πραγµάτων πάνω στα βάσανα των λαών
αναπόφευκτα φέρνουν δυσαρµονία στη ζωή ολόκληρου του πλανήτη, κλιµακώνοντας
το κακό, παραβιάζοντας τις βάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. ∆υστυχώς, η πτώχευση
της πίστης και της ηθικής που βαθαίνει κάνει απροστάτευτους τους ανθρώπους εν
όψει της κλιµάκωσης του κακού, η κοινωνική αποµόνωση και το εύθραυστο της
σύγχρονης κοινωνίας που καταπιέζεται από τις διεθνικές και τις διακρατικές
συγκρούσεις οδηγεί στην αύξηση της αθλιότητας και την απώλεια των σωτήριων
πνευµατοφόρων προσανατολισµών.
Η σηµασία της παρούσας Συνέλευσης συνίσταται στο να εκπονήσει συνοδικά, επί
τη βάσει της ορθόδοξης συνείδησης, µια ευνοϊκή διέξοδο από την κρίση και να
καλέσουµε µε το παράδειγµά µας έστω και λίγους να την ακολουθήσουν, καθώς, κατά
τα λόγια της Αγίας Γραφής: «δεν θέλει λησµονηθεί δια παντός ο πτωχός, η προσδοκία
των πενήτων δε θέλει απωλεσθεί δια παντός»(Ψαλµοί, θ΄, 18). Πιστεύουµε πως
στήριγµα της ανθρωπότητας παραµένει η σωτήρια δύναµη του χριστιανισµού και ο
ζωοποιός ρόλος της Εκκλησίας που αποτελούν τη βάση του πνευµατικού πολιτισµού, ο
οποίος προσανατολίζει τον άνθρωπο σε ηθική τελειοποίηση.
Ελπίζω πως όλα αυτά θα γίνουν αντικείµενο των γόνιµων συζητήσεων µας που
καλούνται να βοηθήσουν την κοινωνία στην αντιπαράθεσή της µε το κακό, ενώ η
Συνέλευση που πραγµατοποιείται θα συµβάλει στην αµοιβαία προσέγγιση, τη
συναίνεση και τη συνεργασία µεταξύ των λαών.
Με την ευχή προς όλους τους συνέδρους και τους οργανωτές της Συνέλευσης να
τους βοηθήσει ο Θεός στο όνοµα του πολλαπλασιασµού και της ενότητας των
προσπαθειών των λαών µας στο δρόµο τήρησης των εντολών του Κυρίου και Σωτήρα
µας Ιησού Χριστού.
Επιτρέψτε να σας αναγνώσω το µήνυµα του Μακαριότατου Πατριάρχη της
Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλεξίου Β΄(διαβάζει):
«Αξιότιµοι οργανωτές, σύνεδροι και καλεσµένοι της Συνέλευσης,
Με τη µεγάλη χαρά της καρδιάς µου χαιρετίζω εσάς τα εκλεγµένα από τους
λαούς σας µέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων των χωρών της ανατολικοχριστιανικής
περιοχής µε την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών της δέκατης τον αριθµό ετήσιας
Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆ΣΟ) που είναι το
ιωβηλαίο της. Τη δεκαετία που πέρασε η κίνησή σας µετατράπηκε σε µια έγκυρη
διεθνή οργάνωση, η οποία µε γνώση και πεποίθηση υπερασπίζεται τις πνευµατικές
αξίες της Ορθοδοξίας στον παγκόσµιο διεθνή στίβο.
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Η Συνέλευσή σας που πραγµατοποιείται στην πανάρχαια γη της Λιθουανίας, όπου
ο Χριστιανισµός έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, καλείται να εξετάσει ολόπλευρα και µε
την πληρότητα της ορθόδοξης κατανόησης τα έντονα προβλήµατα που έχουν σχέση µε
τις ολέθριες πολεµικές συγκρούσεις και την επιδείνωση της φτώχειας στον κόσµο. ∆εν
µπορούµε να µην παρατηρήσουµε τη φανερή εγγύτητα µεταξύ των δύο
καταστρεπτικών αυτών φαινοµένων, καθώς η εξάπλωση του κακού και της απληστίας
των πλουσίων συχνά αποτελούν τις αιτίες των πολέµων και της εξαθλίωσης
ολόκληρων λαών. Θλιβερή πραγµατικότητα των ηµερών µας γίνεται η απώλεια της
συµπόνιας, της ελπίδας και της πίστης στη δικαιοσύνη, η αύξηση της απαισιοδοξίας και
της αβεβαιότητας για το αύριο από τους ανθρώπους, η αποδυνάµωση των ηθικών
αξιών, η ανάπτυξη των άπληστων καταναλωτικών προτύπων στην κοινωνία, των
χαµερπών ενστίκτων της συσσώρευσης του πλούτου και του εγωισµού.
Γι’ αυτό τον καινούριο αιώνα τίθενται τόσο έντονα τα ζητήµατα που έχουν σχέση
µε τους δρόµους του ανθρώπου, µε την ανάγκη να αποκτήσει πνευµατικές αξίες. Στην
κοινωνία εντείνεται η ανησυχία για το τι κάνει ο άνθρωπος για τη σωτηρία της ψυχής
του και του κόσµου, ο οποίος κατασπαράζεται από τις αλλεπάλληλες διεθνικές
συγκρούσεις, την εξάπλωση της φτώχειας και την απώλεια των ηθικών
προσανατολισµών. Οι σοβαρές αυτές προκλήσεις για το παρόν και το µέλλον
απαιτούν άµεσες λύσεις.
Είναι σηµαντικό πως όλα αυτά τα σηµαντικά ζητήµατα έγιναν δικό σας µέληµα,
το µέληµα των κοινοβουλευτικών, οι οποίοι είναι έτοιµοι να µοιραστούν την ευθύνη
για το µέλλον της δικής µας κοινότητας των λαών. Είµαι πεπεισµένος πως η αγαθή
εµπειρία της ορθοδοξίας θα συµβάλει στην επίλυση των δύσκολων αυτών
προβληµάτων βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοήσουν σε όλη τη σωτήρια της
πληρότητα την προειδοποίηση και την εντολή του Κυρίου ηµών Ιησού Χρηστού: «τι
γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσµον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού
ζηµιωθή;»(Μτ., ιστ΄, 26).
Είναι παρήγορο το ότι η οργάνωση των ορθόδοξων βουλευτών σας συµµετέχει µε
τον πλέον ενεργό τρόπο στην αναζήτηση της λύσης των απειλητικών παγκόσµιων
προβληµάτων, προτείνοντας τη συνεργασία της σε όλους όσους επιθυµούν ώστε ο
κόσµος να µην κυβερνάται από την αλαζονεία, τις αξιώσεις ή την εχθρότητα, αλλά
από τη συναίνεση, την αυτοθυσία, την αλήθεια και την αγάπη.
Στέλνοντας τις ευχές µου στο κίνηµά σας µε την ευκαιρία του 10χρονου
ιωβηλαίου του, του εύχοµαι και προσεύχοµαι για την περαιτέρω επιτυχία του στο
πεδίο των ευγενών έργων για την ενίσχυση της πνευµατικής ενότητας των ορθόδοξων
λαών, καθώς και καρποφόρα εργασία και ευλογηµένη βοήθεια του Θεού σε όλα αυτά
τα έργα!»
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Ο πατέρας Βιτάλι Καρενκόφ θα διαβάσει τον
χαιρετισµό εξ ονόµατος του µητροπολίτη του Βίλνιους και πάσης Λιθουανίας
Χρυσόστοµου.
Βιτάλι Καρικόφ: (διαβάζει)
Σεβασµιότατε! Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής! Αξιότιµοι
κοινοβουλευτικοί και καλεσµένοι της Συνέλευσης!
Εξ ονόµατος του Μητροπολίτη Χρυσοστόµου του Βίλνιους και Πάσης
Λιθουανίας και εξ ονόµατος όλων των ορθοδόξων της Λιθουανίας χαιρετίζω τη
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας – την
πόλη του Βίλνιους. Η Λιθουανία είναι καθολική χώρα, αλλά οι ορθόδοξοι κατοικούν
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εδώ όσο υπάρχει η ίδια η Λιθουανία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τις
εκκλησίες που κοσµούν µέχρι σήµερα την πόλη του Βίλνιους, καθώς και τις άλλες
πόλεις και τοποθεσίες της Λιθουανίας, τα θεµέλια των οποίων τέθηκαν ακόµη τον 14ο
αι.. Η 10η Συνέλευση – που είναι και Συνέλευση-ιωβηλαίο – συνήλθε σε µια πόλη
όπου οι πιστοί έλκονται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς στην Πύλη του
Χαράµατος, τα λείψανα των τριών µαρτύρων – του Αντάνας, του Ιωάννη και του
Ευστάχιου – που φυλάσσονται στο Μοναστήρι του Αγίου Πνεύµατος, όπου την
επόµενη Κυριακή θα έχουµε την ευκαιρία να προσευχηθούµε και εµείς. Οι άγιοι
αυτοί ήδη από τον 14ο αι. που έζησαν και ανακηρύχθηκαν σε αγίους στην πόλη αυτή,
είναι προστάτες µας.
Το ποίµνιο της Ορθόδοξης εκκλησίας που είναι η δεύτερη σε µέγεθος θρησκεία,
η οποία έχει ως επί το πλείστον ρωσόφωνους πιστούς, αγγίζει το 4% του πληθυσµού
της Λιθουανίας. ∆υστυχώς, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των ρωσόφωνων κατοίκων
κατά τη διάρκεια της απογραφής του πληθυσµού της Λιθουανίας δεν δήλωσαν το
θρήσκευµά τους, δεν κατέταξαν τον εαυτό τους σε καµιά οµολογία.
Όπως και στην αρχή του Χριστιανισµού, έτσι και σήµερα πρέπει να δουλεύουµε
πολύ, φέρνοντας τον λόγο του Θεού, να δείξουµε το δρόµο προς το Θεό σε κείνους
που τον αναζητούν, δείχνοντας την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο υπηρετώντας
εκείνους που χρειάζονται βοήθεια, προστασία και πρόνοια. Ο Ιησούς Χριστός µέσω
της Εκκλησίας έχει καλέσει σ’ αυτό τους χριστιανούς – και όχι µόνο τους ιερείς, αλλά
και τους λαϊκούς, οι οποίοι έχουν δική τους αποστολή στον κόσµο. Είναι υποχρέωση
του κάθε χριστιανού.
Σήµερα ο κόσµος είναι εκκοσµικευµένος. Όλα γίνονται για να διαµεληθεί, να
διασπαστεί ο κόσµος, παρατηρείται µια τάση προς τον αποκλεισµό των
θρησκευτικών ηθικών προτύπων από το δηµόσιο βίο. Ο κόσµος, όµως, δεν είναι Θεός
– ο κόσµος είναι του Θεού. Πρέπει να δουλεύουµε γι’ αυτό το σκοπό. Ο κόσµος είναι
τα αγαθά, τα χρήµατα, δεν είναι, όµως, Θεός, ούτε το είδωλο που πρέπει να
προσκυνάµε. ∆εν πρέπει να τα δοξάζουµε. Σήµερα όµως µερικοί προχωρούν
παραπέρα – προσπαθούν να πείσουν µε όλους τους τρόπους ότι ο κόσµος δεν είναι
δηµιούργηµα του Θεού. Είναι η σκέψη του πλέον διάσηµου φιλοσόφου της
Λιθουανίας Αντάνας Ματσέινα.
Υπάρχει και µια δεύτερη αντίληψη σχετικά µε την εκκοσµίκευση – µια αρνητική
αντίληψη που ξεχωρίζει το δηµιούργηµα από το δηµιουργό – η οποία, δυστυχώς,
κυριαρχεί στη συνείδησή µας επηρεάζοντας τη ζωή, τη συµπεριφορά και την ηθική
µας. Ο άνθρωπος αµαρτάνει και δεν το λαµβάνει υπόψη του, δεν νιώθει την αµαρτία
αυτή, δεν λυπάται γι’ αυτό που έκανε. Ως χριστιανοί δεν πρέπει να συµφωνούµε µ’
αυτή την κατάσταση.
Το θέµα της Συνέλευσής µας – «Πόλεµος – φτώχεια» - είναι ένα φρικτό θέµα.
Κρίµα που χρειάζεται να µιλήσουµε για τον πόλεµο και τη φτώχεια και όχι για την
αγάπη και τη φιλία. Η Εκκλησία έχει την άποψή της πάνω σ’ αυτό το θέµα. Ο
πόλεµος, η φτώχεια, η πείνα και άλλες κακουχίες είναι αποτέλεσµα των αµαρτιών.
Πρέπει να θεραπεύσουµε την αιτία τους – την αµαρτία, και να ανεβούµε πιο ψηλά,
πρέπει να βελτιωθούµε και η ζωή µας θα γίνει καλύτερη. Ο άνθρωπος µπορεί να
κάνει πάρα πολλά πράγµατα, και δεν έχει σηµασία αν εκείνος είναι ένας απλός
εργάτης ή κυβερνήτης. Το πιο σηµαντικό είναι να καίει µέσα του η φλόγα της αγάπης
για το Θεό και να ζεσταίνει τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Αν
είµαστε χριστιανοί, η προσωπική χριστιανική προσευχή είναι απαραίτητη, όπως και η
τελειοποίηση του πνεύµατος, η γνώση της Αγίας Γραφής και της παράδοσης της
Εκκλησίας.
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Αν δεν αλλάξουµε τον εαυτό µας, αν δεν γίνουµε δοχεία της αγάπης, αν οι
χριστιανικές αξίες παραµείνουν κάτι σαν αρχαιότητες, που δεν τις καταλαβαίνουµε
και που «εµποδίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας», αν απορρίπτουµε τις
αξίες, µέσω των οποίων ο άνθρωπος βελτιώνεται και γίνεται πολύτιµος στα µάτια του
Θεού… αν δεν καταλάβουµε όλα αυτά, τότε η δουλειά µας – στην εκκλησία, στο
σχολείο, στη θέση του κυβερνήτη – παντού, δεν θα είναι ένα καλό και ηθικό έργο και
δεν θα αλλάξει τη ζωή µας.
Παρακαλώ να δώσει ο Θεός και να µπορούµε να ζούµε κατά τη χριστιανική
ηθική και τη συνείδησή µας, λύνοντας τα προσωπικά(και τώρα σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις η θρησκεία θεωρείται προσωπικό ζήτηµα του ανθρώπου) µας ζητήµατα,
είναι όµως σηµαντικό να θυµούµαστε τις χριστιανικές αξίες και να τις υιοθετούµε και
στους νόµους, και στην καθηµερινή δουλειά και να θυµούµαστε πάντοτε πως ως
λαϊκοί και ως κοινοβουλευτικοί και ως κληρικοί πρέπει να υπηρετούµε τους
ανθρώπους. Εδώ συνήλθαν οι εκπρόσωποι διαφόρων λαών, διαφόρων κρατών και η
δουλειά σας απαιτεί πολλή αποφασιστικότητα, πολύ µεγάλη δύναµη του πνεύµατος.
Από σας εξαρτώνται πάρα πολλά και στα κοινοβούλια των χωρών σας, και εδώ σ’
αυτή τη Συνέλευση. Εύχοµαι να σας ευλογήσει ο Θεός και η Παναγιά στο έργο της
προστασίας των πασχόντων εδώ στο Βίλνιους, καλή επιτυχία και
αποτελεσµατικότητα στη δουλειά σας.»
Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Αξιότιµοι συνάδελφοι! Ο Πρόεδρος της Βουλής
δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του και υποβάλλει την εξής πρόταση: να κάνουµε
τώρα ένα σύντοµο διάλειµµα και να βγάλουµε σ’ αυτή την αίθουσα µια φωτογραφία
µε την ανώτατη ηγεσία της χώρας, στην οποία πραγµατοποιούµε τη Συνέλευσή µας.
Και έπειτα θα συνεχίσουµε τη Συνέλευσή µας µε τη µορφή και την ηµερήσια
διάταξη, για τις οποίες συµφωνήσαµε χτες. Έχετε αντιρρήσεις; Τότε θα κάνουµε ένα
µικρό διάλειµµα.
Μετά το διάλειµµα
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Συνάδελφοι, το διάλειµµα τελείωσε! Σας
παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας, συνεχίζουµε τη Συνέλευση. Τώρα ο λόγος θα
δοθεί στον επόµενο οµιλητή. Ζητούµε συγγνώµη από τον εκπρόσωπο του
Καζακστάν. Ανοίγοντας τη Συνέλευση δεν ανέφερα ότι ο εκπρόσωπος της χώρας
αυτής παρίσταται στη Συνέλευσή µας. Εδώ παρουσιάστηκαν ορισµένα τεχνικά
σφάλµατα στη δουλειά της υπηρεσίας µας. Στη Συνέλευσή µας παρίστανται οι
εκπρόσωποι 20 χωρών, περιλαµβανοµένου και του εκπροσώπου του Καζακστάν, ο
οποίος έρχεται πάντοτε στις συνελεύσεις µας και παίρνει ενεργό µέρος στις εργασίες
της ∆ΣΟ. Και τώρα ο λόγος δίνεται στο Νικολάι Νικολάγιεβιτς Μεντβέντιεφ.
Ν.Ν. Μεντβέντιεφ: Θα ήθελα να πω πάρα πολλά, αλλά οι άλλοι σύνεδροι και ο
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου τα είπαν σχεδόν όλα. Θα ήθελα µόνο να προσθέσω κάτι.
Παρ’ όλα αυτά λέω: γιατί το Βίλνιους; Όταν κάποιος µε ρώτησε ποιος από τους
αρχηγούς της Λιθουανίας αγγίζει περισσότερο την καρδιά µου, λέω ο µεγάλος
πρίγκιπας Γκεντιµίνας, ο οποίος έθεσε τα θεµέλια της ανεκτικότητας και της
συναίνεσης, χάρη στις οποίες στα τέλη του περασµένου αιώνα η Λιθουανία έγινε το
πρώτο καθολικό κράτος, το οποίο επισκέφθηκε ο Πατριάρχης της Μόσχας και πασών
των Ρωσιών Αλέξιος ο Β΄ και µαζί µε τον καρδινάλιο Μπάγκνις, ο οποίος τότε δεν
ήταν ακόµη καρδινάλιος σε ένα σηµείο όπου συγκεντρώθηκαν και οι καθολικοί, και
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οι ορθόδοξοι ευλόγησε τον κόσµο, και έβλεπα πως οι άνθρωποι έκλαψαν, έβλεπα τα
δάκρυα στα µάτια τους, επειδή αυτό έγινε παρουσία όλων, όλοι ήταν µαζί. Γι’ αυτό
πιστεύω πως αυτό το πνεύµα, αυτή η ευλογία που µας έδωσαν οι ορθόδοξοι άγιοι εδώ
στο Βίλνιους θα µας επιτρέψει να λάβουµε χρήσιµες αποφάσεις και να είµαστε
ανεκτικοί ο ένας απέναντι στον άλλον, προπαντός απέναντι σε κείνους τους
ανθρώπους, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται αθεϊστές για να τους αποκαλύψουµε την
τεράστια αλήθεια και το δρόµο της σωτηρίας που διακηρύσσεται από το Ευαγγέλιο.
Ας µας βοηθήσει ο Θεός! Ας επικρατεί πάντοτε η ειρήνη σ’ αυτή την πόλη! Ας
υπάρχει ειρήνη µεταξύ µας και ας επικρατήσει η ειρήνη σ’ αυτή τη Γη! Σας
ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, σας ευχαριστώ που µας δώσατε τη δυνατότητα να
είµαστε µαζί σας, επειδή όταν σας συναντώ σε οποιαδήποτε ήπειρο, σε οποιαδήποτε
πόλη αισθάνοµαι σαν να έχω συναντήσει τους πιο στενούς µου συγγενείς, αφού και
είµαστε συγγενείς. Σας ευχαριστώ, σας εύχοµαι ευτυχία, ηρεµία και καλή επιτυχία
στο έργο σας. Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Το λόγο για εκφώνηση του χαιρετισµού εκ
µέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολου Κακλαµάνη έχει ο
κύριος Αλαµπάνος, βουλευτής από την Ελλάδα.
∆. Αλαµπάνος: Σεβασµιότατε! Πατέρες! Αξιότιµε Πρόεδρε της Γενικής
Συνέλευσης! Θέλω να σας µεταφέρω τη χαιρετιστήρια επιστολή του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων κυρίου Απόστολου Κακλαµάνη, ο οποίος παρακολουθεί τις
εργασίες της Συνέλευσής µας, τη στηρίζει µε κάθε τρόπο, δείχνει την αλληλεγγύη του
και εύχεται στην οργάνωσή σας να πετύχει τους στόχους και να επιτελέσει τα
καθήκοντα που έχει θέσει µπροστά της.
«Χαιρετίζω τη 10η Γενική Συνέλευση της ∆ΣΟ, η οποία πραγµατοποιείται στο
Βίλνιους της Λιθουανίας 10 χρόνια µετά την ίδρυση της ∆ΣΟ, καθώς η ∆ΣΟ
ιδρύθηκε το 1993 µε την πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων στην 1η Γενική
Συνέλευση στη Χαλκιδική µε θέµα «Ορθόδοξοι στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα»
και, όπως γνωρίζουµε, η έδρα της ∆ΣΟ βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι γνωστό πως η
Βουλή των Ελλήνων και ο κύριος Κακλαµάνης στηρίζουν συνεχώς τις
δραστηριότητες της ∆ΣΟ. Σήµερα καλούµαστε να εξετάσουµε ένα τεράστιο θέµα –
την ειρήνη και τη φτώχεια, τον πόλεµο και την ειρήνη. Είναι ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τον πολιτικό, τον κοινωνικό, τον πνευµατικό τοµέα. Πρέπει να εξετάσουµε
το ζήτηµα αυτό στο πλαίσιο του οικουµενισµού, της ορθοδοξίας, υπό το φως των
µεγάλων αξιών της ειρήνης, της ελευθερίας, της προστασίας των ανθρώπων και των
δικαιωµάτων τους. Η ορθόδοξη άποψη σ’ αυτά τα ζητήµατα είναι πολύ επίκαιρη,
καθώς, δυστυχώς, ο πόλεµος έγινε πολύ πρόσφατα και ευχόµαστε να µην
επαναληφθεί.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας. Ο Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων, όπως έδειξε ο περασµένος χρόνος, µας πρόσφερε βοήθεια για
να δηµοσιευτούν τα πρακτικά της Συνέλευσης στην Πάτµο και στο Βουκουρέστι.
Επιθυµώ να κάνω το ίδιο και µε τη δηµοσίευση των πρακτικών της Συνέλευσης στην
όµορφη πόλη του Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Σας ευχαριστώ και σας
εύχοµαι καλή επιτυχία.»
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Το λόγο για ανάγνωση του χαιρετισµού εκ µέρους
του Προέδρου της Κρατικής ∆ούµας κ. Γ.Σελεζνιόφ έχει ο βουλευτής της Κρατικής
∆ούµας Βλαντίµιρ Μεντβέντιεφ.
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Β. Μεντβέντιεφ (διαβάζει):
«Αξιότιµοι οργανωτές, σύνεδροι και καλεσµένοι της Συνέλευσης!
Με µεγάλη χαρά της καρδιάς µου χαιρετίζω τους συναδέλφους µου, µέλη των
εθνικών κοινοβουλίων που εκπροσωπούν τους ορθόδοξους λαούς, οι οποίοι
συνήλθαν στην αρχαία γη της Λιθουανίας για να συζητήσουν συνοδικά, στο πνεύµα
του εποικοδοµητικού διαλόγου τα σηµαντικά και επίκαιρα ζητήµατα της ζωής των
χωρών µας και ολόκληρου του κόσµου.
Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι η σηµερινή Συνέλευση συµπίπτει µε το ιωβηλαίο
και εγκαινιάζει την καινούρια, τη δεύτερη δεκαετία της πλέον έγκυρης αυτή τη
στιγµή διορθόδοξης πολιτικής οργάνωσης. Και έχετε κάθε λόγο για να είσαστε
περήφανοι. Τη δεκαετία που πέρασε διανύσατε ένα δρόµο γεµάτο εξελίξεις και
επιτυχίες, βρήκατε εποικοδοµητικούς τρόπους της επίλυσης των εξαιρετικά έντονων
ζητηµάτων που έχουν σχέση µε την οµαλοποίηση του διαλόγου µεταξύ των
χριστιανικών οµολογιών, µεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης. ∆εν είναι τυχαίο το ότι η δράση της ∆ΣΟ πάντοτε έβρισκε στο
ρωσικό κοινοβούλιο έγκριση και στήριξη, απόδειξη του οποίου είναι το γεγονός ότι η
Ρωσία δυο φορές είχε την τιµή να φιλοξενήσει την ετήσια Συνέλευση του κινήµατος
των ορθόδοξων βουλευτών.
Το θέµα της σηµερινής σας Συνέλευσης αγγίζει δύο έντονα προβλήµατα που
απασχολούν όλη την ανθρωπότητα. ∆υστυχώς, τα γεγονότα δείχνουν ότι οι πόλεµοι,
όπως και η φτώχεια, πάντοτε διατάρασσαν την πορεία της κρατικής οικοδόµησης και
µόνο η στέρεα ειρήνη εξασφάλιζε τις προϋποθέσεις για τη σταθερή ανάπτυξης της
οικονοµίας και την καταπολέµηση της φτώχειας δηµιουργώντας τις περαιτέρω
προοπτικές για την αξιοπρεπή ζωή των ανθρώπων. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο το ότι η
Εκκλησία ονοµάζει τη µέγιστη αρετή την επιδίωξη για την ειρηνοποιό δράση και τη
βοήθεια στο συνάνθρωπο, πράγµα που ήταν πάντοτε χαρακτηριστικό για τους
οµόθρησκους λαούς µας. Είµαι πεπεισµένος πως η µέγιστη αυτή πνευµατική
κληρονοµιά θα σας βοηθήσει και σήµερα να εκπονήσετε εποικοδοµητικές προτάσεις
στο ευγενικό και απαραίτητο αυτό έργο της υπεράσπισης της ειρήνης και της
υπέρβασης της καταστροφικής αβύσσου µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών.
Εύχοµαι σε όλους σας καλή επιτυχία στη δουλειά σας και καινούρια αγαθά έργα!
Γ.Ν. Σελεζνιόφ».
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Το λόγο για ανάγνωση του χαιρετισµού εκ µέρους
του Μητροπολίτη της Βαρσοβίας και πάσης της Πολωνίας Σάββα έχει ο βουλευτής
του Πολωνικού Σέιµ Σ. Πλέβα.
Σ. Πλέβα: Αξιοσέβαστε κύριε Πρόεδρε! Σεβασµιότατε! Αξιότιµοι βουλευτές! Η
πείνα, η δίψα, οι αρρώστιες, η µοναξιά και η ανεπάρκεια των βασικών προϊόντων του
καθηµερινού βίου και, πριν απ’ όλα, η αναισθησία για την τύχη του άλλου ανθρώπου,
όλα αυτά είναι τραγωδία της δίνης του πολέµου. Πόσο εύκολο είναι για µας, τους
ανθρώπους, να κλειστούµε µέσα στο σκληρό τσόφλι της καρδιάς µας και να µην
δίνουµε σηµασία στις τύχες των συνανθρώπων µας. Πόσο συχνά ανησυχούµε για τα
δικά µας αγαθά, για να µην µας τα πάρει κανείς. Πόσο δύσκολο είναι τότε να δούµε
τον αδερφό µας σ’ έναν άνθρωπο που στέκεται πλάι µας. Πόσο µεγάλη εσωτερική
δύναµη χρειάζεται για να µοιραστούµε µε τον άλλον εκείνο που µας έδωσε ο Κύριος.
«Αξιότιµα µέλη της Συνέλευσης «Πόλεµος – ειρήνη. Ορθόδοξη άποψη», σας
χαιρετίζω όλους εγκάρδια και σας εύχοµαι καρποφόρες εργασίες. Έχετε θίξει ένα
πολύ σηµαντικό και επίκαιρο πρόβληµα. Ο σηµερινός κόσµος υποταγµένος στην
οικονοµική κίνηση, δεν επιθυµεί να το δει. Κοντολογίς, αναγνωρίζεται η λανθασµένη
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σηµασία της για να συγκαλυφθεί η φρικτή αλήθεια για την ανθρώπινη αδιαλλαξία και
τα δεινά. Ο κλαυθµός των φτωχών, των ανθρώπων που τους έπληξε ο πόλεµος δεν
φτάνει ως εµάς µε την καθαρή του µορφή, αλλά υποβάλλεται σε µια ενδιάµεση
επεξεργασία και υπηρετεί εκείνους που επιθυµούν να δηµιουργήσουν το κύρος και
τον πλούτο τους εκµεταλλευόµενοι την ανθρώπινη δυστυχία. Γι’ αυτό είναι τόσο
σηµαντική και απαραίτητη η φωνή σας. Σήµερα τα µάτια των εκατοµµυρίων
αδικηµένων είναι στραµµένα πάνω σας. Περιµένουν µε εµπιστοσύνη πως θα
ξεσηκωθείτε στην υπεράσπισή τους και θα πείτε δυνατά: «Ειρήνη στον κόσµο! Όχι
στον πόλεµο!» Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αφελείς, γνωρίζουν πως τα λόγια από
µόνα τους δεν θα αλλάξουν πολλά πράγµατα, γνωρίζουν ωστόσο πως ακόµη και µια
χιονοστιβάδα αρχίζει από µια µικρή µπαλίτσα χιονιού, για να µεγαλώσει µε το χρόνο
και να µετατραπεί σε ένα απόρθητο φρούριο. Κάποιος όµως πρέπει να κάνει το πιο
δύσκολο βήµα. Ας έχετε το θάρρος να αποκαλύψετε την αλήθεια, να υποβάλετε στην
κριτική τους ισχυρούς του κόσµου τούτου και να υποδείξετε χωρίς συµβιβασµούς την
αδικία. Πείτε τα πράγµατα µε τ’ όνοµά τους, ψάξτε για άλλες µεθόδους επίλυσης των
διεθνών προβληµάτων, τα οποία λύνονται σήµερα µε τη βοήθεια της δύναµης.
∆ιακηρύξτε την αλληλεγγύη µεταξύ των ανθρώπων και επωµιστείτε το δικό σας
µερίδιο της ευθύνης για τις τύχες των γειτόνων σας. Οικοδοµήστε, όταν οι άλλοι
καταστρέφουν. Κάντε υποχωρήσεις, όταν οι άλλοι δεν επιθυµούν να λύσουν το
πρόβληµα. Σφυρηλατήστε τας µαχαίρας του κόσµου τούτου δια ηνία. Όπως λέει ο
Κύριος, «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτον των αδελφών µου των ελαχίστων, εµοί
εποιήσατε». (Μτ., κε΄, 40). Και εσείς ως εκπρόσωποι των εθνικώς κοινοβουλίων, σαν
το άλας και το φως του κόσµου τούτου, πρέπει να υποδείξετε στην ανθρωπότητα τι
κάνει ο άνθρωπος σε απάντηση στο κάλεσµα του Θεού.
Με αρχιποιµαντορική ευχή και ευλογία. Ο ορθόδοξος µητροπολίτης της
Βαρσοβίας και πάσης της Πολωνίας Σάββας».
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Το λόγο για ανάγνωση του χαιρετισµού εκ µέρους
του Μητροπολίτη της Ρίγας και πάσης Λετονίας Αλέξανδρου έχει ο βουλευτής
Α.Μπαρτασέβιτς.
Α. Μπαρτασέβιτς: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Συνέλευσης! Αξιότιµε κύριε
Γενικέ Γραµµατέα! Αγαπητοί σύνεδροι! Η Λιθουανία και η Λετονία είναι οι πιο
κοντινοί γείτονες και µάλιστα όχι µόνο γεωγραφικά, αλλά επίσης ιστορικά και
πνευµατικά. Και, φυσικά, ο Μακαριότατος Αλέξανδρος, Μητροπολίτης της Ρίγας και
πάσης Λετονίας, δεν µπορούσε να µην δώσει προσοχή στην υψηλή αυτή Συνέλευση.
Επιτρέψτε µου να διαβάσω το χαιρετιστήριο µήνυµά του προς τα µέλη της
Συνέλευσης (διαβάζει).
«Αξιότιµα µέλη της διεθνούς Συνέλευσης!
Χαιρετίζω µε την προσευχή µου όλους εσάς που συνήλθατε στην πρωτεύουσα
της Λιθουανίας, την πόλη του Βίλνιους, για να επιλύσετε τα προβλήµατα που
απασχολούν σήµερα και τον ορθόδοξο κόσµο.
Στις δύσκολες συνθήκες που διαµορφώνονται οι ορθόδοξοι λαοί πρέπει να είναι
µαζί στην ενότητα του πνεύµατος και της πίστης τους, εκτελώντας την αποστολή
τους να διακονούν το Θεό. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία καλεί τη Θεία ευλογία πάνω
στα θεάρεστα έργα σας για την οργάνωση µιας αξιοπρεπούς ζωής εκείνων που έχουν
ανάγκη και δυστυχούν και καλεί στη ζωή χωρίς πολέµους. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί,
ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.» (Μτ. ε΄, 10).
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Είναι παρήγορο το ότι ένα διεθνές φόρουµ των βουλευτών των ορθοδόξων λαών
ανησυχεί για τις δύσκολες τύχες των µη έχοντων και αδικηµένων ανθρώπων. Οι
ευγενικές προσπάθειες που καταβάλλει και οι προσπάθειες ολουνών µας πρέπει να
αποφέρουν αγαθά αποτελέσµατα. Ο Θεός είναι στην ενότητα.
Ας σας ενισχύσει ο παντοδύναµος Κύριος και ας σας ευλογήσει στα καλά και
αγαθά πολύχρονα έργα σας!
Μητροπολίτης της Ρίγας και πάσης Λετονίας Αλέξανδρος».
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου!
Σεβασµιότατε! Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα! Αξιότιµοι συνάδελφοι! Αγαπητοί
φίλοι!
Εκ πρώτης όψεως είναι δύσκολο να πιστέψουµε πως πίσω από τις πλάτες µας
έχουµε δέκα χρόνια σοβαρής δουλειάς, όταν ήµασταν υποχρεωµένοι να προσπαθούµε
να αποδείξουµε ότι έχουµε το δικαίωµα στη δική µας άποψη και να κατακτούµε
κύρος ανάµεσα στην πολιτική και την εκκλησιαστική ηγεσία των χωρών µας.
Φαίνεται πως δεν µπορεί πια να φανταστεί κανείς το τελευταίο δεκαήµερο του
Ιουνίου χωρίς τις Συνελεύσεις µας, οι οποίες πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο σε µια
καινούρια πρωτεύουσα και, θα µπορούσε να πει κανείς, αγκαλιάζουν µε ένα ιερό
κύκλο της προσευχής µας τις χώρες της ορθόδοξης πνευµατικής περιοχής.
Χρόνο µε το χρόνο οι Συνελεύσεις µας συγκεντρώνουν ολοένα και
περισσότερους συνέδρους και προτείνουν στον κόσµο ολοένα και σοβαρότερη
αντίληψη για τη θεώρηση των προβληµάτων που εξετάζουµε. Χαίροµαι που οι
επιφανείς επιστήµονες, θεολόγοι και πολιτικοί παράγοντες των ορθόδοξων χωρών
παρακολουθούν τις εργασίες µας θεωρώντας τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας σύµµαχο και ακόµη και προστάτη τους.
Το θέµα που επιλέγηκε για τη σηµερινή µας συζήτηση, κατά τη γνώµη µας, είναι
πολύ βαθύ και εξαιρετικά πολύπλευρο. Στην ουσία έχουµε θέσει στόχο να
καλύψουµε µία από τις πλέον θεµελιώδεις πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης, εκείνο
που, δυστυχώς, συµβαίνει συχνά µεταξύ των χωρών και των λαών. Και οι τελευταίες
παγκόσµιες εξελίξεις µόνο επιβεβαιώνουν την επικαιρότητα του θέµατός µας.
Έχοντας µπει στην καινούρια χιλιετία και επανερµηνεύοντας αυτά που
συµβαίνουν, όλοι µας πρέπει να σκεφτούµε τι πρέπει να περιµένουµε στο εγγύς
µέλλον, πρέπει να εκτιµήσουµε εκείνο το οπλοστάσιο που φέρνουµε µαζί µας στον
καινούριο αιώνα. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι η συζήτηση των ζητηµάτων που έχουν
σχέση µε το πρόβληµα της φτώχειας και των πολεµικών συρράξεων δεν είναι απλώς
ένα έγκαιρο, αλλά και ένα ζωτικά σηµαντικό βήµα.
Είναι σαφές πως ήδη τώρα, όταν κουνιέται ο εκκρεµές της κοινωνικής
ανάπτυξης, ήρθε η ώρα για να προσδιορίσουµε τις επιταγές του καινούριου αιώνα.
Ακριβώς σήµερα, την ευνοϊκή αυτή στιγµή στο µεταίχµιο δύο εποχών δεν µπορούµε
να επαναπαυτούµε στην ατµόσφαιρα της µακαριότητας, της γενικής ευφορίας και των
φωτεινών ελπίδων, πρέπει να υψώσουµε τη φωνή µας εναντίον όλων εκείνων των
αιµάσσουσων κοινωνικών πληγών που έχουµε κληρονοµήσει από τον εικοστό αιώνα.
Και η πραγµατικότητά µας είναι τέτοια που το κακό σήµερα διακήρυξε την καθολική
επέλαση εναντίον όλων των ανθρωπιστικών επιτευγµάτων της ανθρωπότητας,
εναντίον των παραδοσιακών βάσεων της ζωτικής της δραστηριότητας και των
κοινωνικών της θεσµών.
Ολοένα και πιο συνηθισµένες γίνονται και οι ένοπλες συγκρούσεις. Τον
τελευταίο καιρό συµβαίνουν τόσο συχνά που δεν προλαβαίνουµε καν να σκεφτούµε
µε λύπη για τα θύµατα µιας σύγκρουσης, όταν µαθαίνουµε για µια καινούρια. Ο
πόλεµος και ο θάνατος τον τελευταίο καιρό µετατρέπονται σε µια κυνική τηλεοπτική
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πράξη που διαφηµίζεται και αναγγέλλεται σε µεγάλη έκταση. Είναι σαφές πως η
αντίληψη του πολέµου ως γεγονότος που βρίσκεται σε αντίθεση µε τη φύση του
ανθρώπου εξαφανίζεται από την ανθρώπινη συνείδηση. Αν ρίξουµε µια µατιά στην
ιστορία µας, θα µας εκπλήξει το γεγονός που οι εποχές που είθισται να ονοµάζονται
βάρβαρες ήταν πιο ανοιχτές και ανθρωπιστικές απ’ ό,τι η υπεραναπτυγµένη από
τεχνική άποψη εποχή µας.
Αντιµετωπίζουµε ένα πολύ έντονο πρόβληµα - να θέσουµε τις σωστές
προτεραιότητες στην εποχή του µονοπολικού πολιτικού κόσµου, όπου το δίκιο της
δύναµης στην ουσία αντικαθιστά όλους τους παραδοσιακούς κοινωνικούς θεσµούς. Η
παρούσα κατάσταση δεν είναι καθόλου καινοτοµία της νεότατης περιόδου στην
ιστορία, επικρατεί εδώ και τουλάχιστον τρεις χιλιετίες. Γι’ αυτό, αποκαλύπτοντας το
θέµα αυτό, θα ήθελα να σταθώ σε µια αναδροµική ανάλυση του προβλήµατος του
πολέµου και της φτώχειας στην ιστορία της κοινωνικής και φιλοσοφικής σκέψης.
Τουλάχιστον πέντε τοµείς της γνώσης εκφράζουν τη στάση τους απέναντι στον
πόλεµο: η κοινωνιολογία, η ηθική, η φιλοσοφία, η ιστορία και η θεολογία.
Ως γνωστό, η πιο δηµοφιλής είναι η ιστορική ερµηνεία που εκτιµά τα
στρατιωτικά γεγονότα από την άποψη των αντικειµενικών συνθηκών της ύπαρξης
των κρατών. Πέρα απ’ αυτό, ο πόλεµος συχνά γινόταν το µοναδικό µέσο επέκτασης
των εδαφών και της ισχύος και από το πόσο πετυχηµένος ήταν ο στρατός, εξαρτιόταν
η επιβίωση του ίδιου του κράτους.
Η κοινωνιολογία εξετάζει τον πόλεµο ως µια κοινωνική διαδικασία, περιεχόµενο
της οποίας είναι η σύγκρουση. Επί τη βάση της ανάλυσης των πλέον διαδεδοµένων
απόψεων ο πόλεµος µπορεί να περιγραφεί ως µια διαρκής, οργανωµένη, ένοπλη
αντιπαλότητα των δύο ή περισσότερων πολιτικών οµάδων (των κρατών ή των
εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών ή άλλων οµάδων στο εσωτερικό ενός κράτους)
που υπερασπίζονται αντίθετα συµφέροντα, εντωµεταξύ η πάλη αυτή συνοδεύεται από
τις µαζικές καταστροφές και έναν µεγάλο αριθµό νεκρών.
Θα ήθελα όµως να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στη θεώρηση του πολέµου από τη
σκοπιά της ηθικής και της θεολογίας, οι οποίες αποτελούν τη βάση της ορθόδοξης
αντίληψης του φαινοµένου αυτού.
Η ανθρωπότητα γνώρισε τους πολέµους από τα πρώτα κιόλας στάδια της
ιστορίας της. ∆εν υπάρχει ούτε ένα γραπτό µνηµείο της εποχής εκείνης που να µην
περιλαµβάνει αναφορά στον πόλεµο ή τη στρατιά. Μαζί µε τις πρώτες περιγραφές
των πολεµικών συρράξεων παρουσιάζονται και οι πρώτες απόπειρες της ηθικής τους
διερµήνευσης. Και σε σχέση µ’ αυτό πολλοί αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες του
επιφανούς Έλληνα φιλοσόφου Πλάτωνα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε την
ηθική του πολέµου. Στο σύγγραµµά του «Πολιτεία» χώρισε τους πολέµους σε
δίκαιους και άδικους, υπέδειξε το πρόβληµα των αποδεκτών τρόπων διεξαγωγής των
εχθροπραξιών, έδωσε µια ηθική περιγραφή ενός τέλειου πολεµιστή και υπέδειξε
επίσης τον προορισµό της στρατιάς.
Αργότερα στην Αρχαία Ρώµη διαµορφώθηκε ένα αρκετά καλοδεµένο σύστηµα
της πολεµικής ηθικής, το οποίο δηµιουργήθηκε από διάσηµους ρήτορες, νοµικούς και
φιλοσόφους. Εκείνη την εποχή εµφανίστηκε ο σαφής διαχωρισµός των εννοιών
«δίκαιος πόλεµος» και «δικαιοσύνη στον πόλεµο». Η πρώτη υπονοούσε την
προστασία του κράτους από την επίθεση, η δεύτερη – την απαγόρευση της
δολιότητας στον πόλεµο, π.χ., µιας ύπουλης επίθεσης, της χρήσης βίας εις βάρος των
τραυµατιών και αιχµαλώτων, του πλιάτσικου.
Ωστόσο η χριστιανική σκέψη ήταν αυτή που έδωσε τη µεγαλύτερη προσοχή στα
ηθικά προβλήµατα του πολέµου. Από τη µία, η βία, πολύ περισσότερο, η ένοπλη,
απαγορεύεται και η στάση αυτή εκφράστηκε µε ιδιαίτερη σαφήνεια στα συγγράµµατα
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τέτοιων απολογητών, όπως ο Ωριγένης ή ο Λακτάντιος, ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα
της «ειρήνης εν Χριστώ». Από την άλλη, αφ’ ότου ο χριστιανισµός έγινε η κρατική
θρησκεία της Ρώµης, οι Πατέρες της Εκκλησίας αναγκάστηκαν να βρουν ηθικά
επιχειρήµατα υπέρ της ένοπλης προστασίας της πατρίδας και των ιερών τόπων.
Στηριζόµενος στους ισχυρισµούς του αγίου Αυγουστίνου, ο Θωµάς Ακινάτος
πρόβαλε τέσσερις βασικές αρχές ενός δίκαιου πολέµου: 1)πρέπει να διεξάγεται
εναντίον εκείνων που το αξίζουν εξαιτίας των άτιµων πράξεών τους, 2) πρέπει να
διεξάγεται για την επίτευξη των αγαθών σκοπών και τη χαλιναγώγηση του κακού, 3)
πρέπει να διεξάγεται εξ ονόµατος του κράτους, και όχι των ιδιωτών, 4)στη διάρκεια
του πολέµου είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωµάτων του
άµαχου πληθυσµού. Η θέση αυτή που ουσιαστικά επί τέσσερις αιώνες
προσωποποιούσε την πολιτική της Ιεράς Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ευλογηµένης από
το Βατικανό, βρίσκεται πολύ κοντά ως προς το νόηµά της µε τη διδασκαλία για το
τζιχάντ(ιερό πόλεµο) στον ισλαµισµό ως πολέµου εναντίον της αµαρτίας και της
βεβήλωσης.
Και αν εξετάσουµε την ηθική σκέψη της Αναγέννησης και της Νέας εποχής,
µπορούµε να δούµε πια τρεις ηθικές εκτιµήσεις του πολέµου, τις οποίες ο γνωστός
Ρώσος κοινωνιολόγος Ίγκορ Οµπραζτσόφ πολύ εύστοχα ονοµάζει πασιφισµό,
απολογητική και πλουραλισµό. Η πρώτη προσέγγιση απορρίπτει κατηγορηµατικά τον
πόλεµο και τον θεωρεί κατάλοιπο της βαρβαρότητας. Η στάση αυτή ήταν
χαρακτηριστική για την ανθρωπιστική παράδοση της εποχής του ∆ιαφωτισµού
(Γκόλµπαχ, Ρουσώ, Καντ).
Η απολογητική θεωρεί πως ο πόλεµος έπαιξε εξαιρετικά ευνοϊκό ρόλο στη
διαµόρφωση του ανθρώπινου πολιτισµού, συνέβαλε στην πρόοδο, διαπαιδαγώγησε
ισχυρές γενεές ικανές για ζωή και βοήθησε τους ανθρώπους να αναπτύξουν πολλές
δηµιουργικές ικανότητες ενόψει του κινδύνου. Έτσι πίστευε και πιστεύει ο
µιλιταρισµός όλων των ειδών: η αρχαιορωµαϊκή ιστοριογραφία, ο Μακιαβέλι και ο
Χοµπς, «η φιλοσοφία του πολέµου» που ξεφύτρωσε από τη γερµανική στρατηγική, ο
Κλάουζεβιτς, ο Νίτσε, ο Στέιµετς, καθώς και ο κοινωνικός δαρβινισµός του
Σπέγκλερ.
Πέρα απ’ αυτό, όλη η κοινωνική αιτιοκρατία στηρίζεται γερά στις θέσεις ότι ο
πόλεµος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη των ζωτικών και δηµιουργικών δυνάµεων
του ανθρώπου. Επειδή ειδικά οι πόλεµοι ευνοούν τη φυσική επιλογή των πιο ισχυρών
και πιο προσαρµοσµένων στη ζωή κοινοτήτων. Πέρα απ’ αυτό, ο πόλεµος κινητοποιεί
όλους τους ανθρώπινους πόρους και δηµιουργεί ένα τέτοιο πνευµατικό απόθεµα, το
οποίο επιτρέπει να αναπτύσσονται όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της κρατικής
οικοδόµησης.
Τελικά, οι οπαδοί της τρίτης άποψης, του πλουραλισµού, εξετάζουν τον πόλεµο
σαν µεγάλο κακό, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις τον αναγνωρίζουν ως αναγκαίο και
τα αποτελέσµατά του ως ευνοϊκά. Είναι η πλέον διαδεδοµένη άποψη, επειδή ξεπερνά
το ριζοσπαστισµό των πρώτων δύο. Την υπερασπίστηκε η φιλοσοφική και η νοµική
σκέψη του τέλους της Αναγέννησης – αρχής της Νέας εποχής µε επικεφαλής τον
Γκρότιους, τον Μπέικον και τον Λάιµπνιτς, καθώς και οι θεωρίες περί εξέλιξης, ο
µαρξισµός που απέρριπτε τους διεθνείς πολέµους, αλλά καλούσε στην ταξική πάλη
και, επιτέλους, η κοινωνιολογική βιολογία και η ψυχολογική ανάλυση. Πάνω σ’ αυτή
τη βάση διαµορφώθηκε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκιο εκφρασµένο σε πολλές
συµβάσεις (της Χάγης, της Γενεύης και άλλες) για την προστασία των θυµάτων του
πολέµου, τους κανόνες και τα έθιµα διεξαγωγής των εχθροπραξιών, τη µείωση των
εξοπλισµών.
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Ποια είναι, λοιπόν, η άποψη της Ορθοδοξίας πάνω στο σοβαρό αυτό πρόβληµα;
Η Βίβλος από το πρώτο κιόλας βιβλίο αφηγείται για την αµαρτία της αιµατοχυσίας,
αλλά στο µεταξύ παρουσιάζει µαρτυρίες του ότι οι πόλεµοι συνόδευαν όλη την
ιστορία της ανθρωπότητας. Μετά την αµαρτία ο άνθρωπος απώλεσε την αρµονία της
ουράνιας τάξης και, όντας προσβεβληµένος από την περηφάνια και την αντίσταση
στη θέληση του Θεού, παρασύρθηκε στην άβυσσο των αιµατηρών συγκρούσεων.
Έχοντάς το ως αφετηρία, το Ευαγγέλιο κηρύττει ότι ο πόλεµος είναι κακό, η αιτία του
οποίου, όπως και του κακού µέσα στον άνθρωπο γενικότερα, είναι η αµαρτωλή
κατάχρηση της ελευθερίας που του έδωσε ο Θεός.
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον πόλεµο ως κακό, η Εκκλησία δεν απαγορεύει στο
ποίµνιό της να συµµετέχει στις ένοπλες ενέργειες, αν ο λόγος γίνεται για την
προστασία των συνανθρώπων και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης που
καταπατήθηκε. Και, πράγµατι, η Ορθοδοξία σε όλες τις εποχές µε µεγάλο σεβασµό
αντιµετώπιζε τους στρατιωτικούς, οι οποίοι έσωζαν µε τη ζωή τους δεκάδες και
εκατοντάδες άλλες ζωές. ∆εν είναι τυχαίο το ότι πάνω από διακόσιοι στρατιώτες στην
ιστορία της Ορθοδοξίας ανακηρύχθηκαν σε αγίους. Αλλά, θα επαναλάβω και πάλι,
ήταν υπερασπιστές και όχι εισβολείς.
Το 2000 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ενέκρινε τις «Βάσεις της κοινωνικής
αντίληψης», όπου υπάρχει ένα ειδικό τµήµα για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι
στον πόλεµο και την ειρήνη. ∆ίνοντας µια περιγραφή της σύγχρονης κατάστασης, η
Αντίληψη δηλώνει πως καµιά φορά είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς έναν επιθετικό
πόλεµο από έναν αµυντικό. Το όριο µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου είναι
ιδιαίτερα λεπτό στις περιπτώσεις που ένα ή µερικά κράτη ή η παγκόσµια κοινότητα
αρχίζουν τις στρατιωτικές ενέργειες δικαιολογώντας τις µε την ανάγκη προστασίας
ενός λαού που είναι θύµα κάποιας επίθεσης. Και, όπως διδάσκουν οι πατέρες της
Εκκλησίας, µπορεί να κρίνει κανείς για το δίκιο ή το άδικο του πολέµου από τις
µεθόδους, µε τις οποίες διεξάγεται.
«Ο πόλεµος πρέπει να διεξάγεται µε δίκαιο θυµό, όχι όµως µε την κακία, την
απληστία, την ασέλγεια και άλλα γεννήµατα της κόλασης», γράφει η πρώτη επιστολή
του Αποστόλου Ιωάννη. Και γι’ αυτό, µόνο µε βάση την ανάλυση της ηθικής
κατάστασης των εµπόλεµων πλευρών µπορεί να δώσει κανείς τη σωστή εκτίµηση του
πολέµου. Ας πούµε, η ελεήµων στάση των χριστιανών απέναντι στους τραυµατίες και
τους αιχµαλώτους βασίζεται στα λόγια του Αποστόλου Παύλου: αν ο εχθρός σου
πεινάει, τάισέ τον, αν διψάει, δώσ’ του να πιει. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν
τω αγαθώ το κακόν.(Ρωµ., ιβ΄, 21). Γι’ αυτό σε όλες τις περιστάσεις της ζωής που
έχουν σχέση µε την ανάγκη να χρησιµοποιηθεί η δύναµη, η καρδιά του ανθρώπου δεν
πρέπει να βρεθεί υπό το κράτος των κακών αισθηµάτων και µόνο η νίκη επί του
κακού στην ψυχή του ανοίγει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί µε
δίκαιο τρόπο τη δύναµη.
Απ’ αυτό µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι η ορθόδοξη θεώρηση του
πολέµου καθορίζεται από την ηθική επιταγή, η οποία καταδικάζει όχι την πάλη κατά
του κακού, όχι τη χρήση της βίας απέναντι στο φορέα τoυ και ούτε καν την αφαίρεση
της ζωής ως έσχατο µέτρο, αλλά την κακία της ανθρώπινης καρδιάς, την ευχή να
ταπεινωθεί και να πεθάνει όποιος και να είναι.
Σας καλώ και πάλι να ανατρέξετε στην ιστορία. Αυτή µας ανοίγει τα µάτια σ’
αυτά τα προβλήµατα από την άποψη της αµοιβαίας σχέσης µεταξύ του πολέµου και
της φτώχειας στον κοινωνικο-οικονοµικό τοµέα. Αφού στους πολέµους πάντοτε νικά
η πιο ανεπτυγµένη πλευρά, η οποία βρίσκεται πολύ µπροστά σε σχέση µε τον
αντίπαλό της από τεχνική, πνευµατική και ιδεολογική άποψη. Ενώ τα αποτελέσµατα
του πολέµου µας αποκαλύπτουν ουσιαστικά τον βασικό νόµο της φυσικής για τη
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διατήρηση της ύλης, όταν τίποτε δεν µπορεί να προκύψει σε ένα σηµείο, αν δεν φύγει
από κάποιο άλλο. Οι νικητές στον πόλεµο, βιώνοντας την ισχυρότατη τεχνική άνοδο,
αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα µια σοβαρή κρίση στην οικονοµία, η οποία εξυπηρετεί
µόνο τις ανάγκες του πολέµου, χωρίς να αναπτύσσονται όλοι οι υπόλοιποι τοµείς.
Πολύ περισσότερο που ο πόλεµος είναι µια πανάκριβη απασχόληση και ο νικητής
πάντοτε αντιµετωπίζει το πρόβληµα να εξασφαλίσει µια αξιοπρεπή ζωή για το λαό
του και να φροντίσει ως ένα βαθµό για τον πληθυσµό της χώρας που ηττήθηκε.
Θα µπορούσε να φανεί πως στην αρχαιότητα τα ζητήµατα αυτά λύνονταν µε
πολύ πιο εύκολο τρόπο: οι ηττηµένοι λαοί υποδουλώνονταν είτε πιάνονταν
αιχµάλωτοι. Αυτό όµως είναι έτσι µόνο εκ πρώτης όψεως. Η ιστορία αποδεικνύει
αµείλικτα πως από οικονοµική άποψη τέτοια µέτρα οδηγούσαν απαραιτήτως στη
στασιµότητα και τις κρίσεις. Και οι αυτοκρατορίες που µας καταπλήσσουν µε τη
δύναµή τους – η Ασσυρία, η Βαβυλωνία, η Αίγυπτος, το βασίλειο του
Μεγαλέξανδρου καταστρέφονταν ακριβώς λόγω του περισσεύµατος της εργατικής
δύναµης και της οικονοµικής στασιµότητας στον αγροτικό τοµέα.
Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να αποκαλύψουµε τις αιτίες του πολέµου και της
φτώχειας, τι είναι εκείνο που κινεί τον άνθρωπο που είναι έτοιµος να επιβουλευτεί τη
ζωή και την περιουσία του γείτονά του και πώς πρέπει να φερθεί κανείς απέναντι
στον εισβολέα.
Και αν σήµερα είναι αργά πια να µιλάµε γι’ αυτό το θέµα, αύριο θα είναι πλέον
ολέθριο. Μας είναι απαραίτητοι όχι πια µόνο οι νοµοθετικοί µοχλοί, αλλά και
παραδείγµατα της κοινωνικής διακονίας των αρχών και της Εκκλησίας για το
ξερίζωµα των αιτιών και των συνεπειών της φτώχειας στην ειρηνική εποχή και της
ειρηνοποιού δράσης στη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων.
Με βάση αυτό το παράδειγµα διαµορφώθηκε η ηθική εκτίµηση του πολέµου και
της φτώχειας στη ρωσική φιλοσοφία του τέλους του 19ου αι. Και, παρά ορισµένα
διακριτικά γνωρίσµατα της στάσης των Λ. Τολστόι, Σ. Φρανκ, Β. Σολοβιόφ και Σ.
Μπουλγκάκοφ, όλες αυτές οι επιφανείς διάνοιες ισχυρίζονταν πως ένας δίκαιος
πόλεµος πρέπει να είναι ηθικά τεκµηριωµένος, πρέπει να αποτελεί µια αποφασιστική
απάντηση στο αχαλίνωτο κακό. «Το να δικαιολογήσει κανείς τον πόλεµο, έγραφε ο
Σ.Φρανκ στο σύγγραµµά του «Για την αναζήτηση του νοήµατος του πολέµου»,
σηµαίνει να αποδείξει ότι διεξάγεται στο όνοµα µιας δίκαιας υπόθεσης, ότι οφείλεται
στην ανάγκη να υπερασπίσεις ή να υλοποιήσεις κάποιες αντικειµενικές αξίες και
αρχές στην ανθρώπινη ζωή». Η ρωσική θρησκευτική φιλοσοφία θεωρεί ηθικά
δικαιολογηµένο µόνο τον πόλεµο για την υπεράσπιση των ύψιστων πνευµατικών
ιερών, όπως ονόµαζαν οι Ι. Ιλίν, Ν. Μπερντιάγιεφ, Λ. Καρσάβιν και άλλοι την
υπεράσπιση της πατρίδας, της ζωής και της ειρήνης. Προτιµούσαν να ονοµάζουν
τέτοιους πολέµους όχι απλώς δίκαιους, αλλά ακόµη και ιερούς, που σκοπός τους δεν
είναι οι δολοφονίες, αλλά η νίκη και η µακροχρόνια και, καλύτερα ακόµη και αιώνια
ειρήνη. Η ιερή διαµάχη απαλλάσσει τους ανθρώπους από τον συνηθισµένο
καθηµερινό τους εγωισµό, επαναφέρει το αίσθηµα της συγγένειας στις
διασκορπισµένες οµάδες των ανθρώπων που αποτελούν τον πληθυσµό της χώρας,
καλλιεργεί τέτοιες ιδιότητες, όπως το θάρρος, ο ηρωισµός και η αλληλοβοήθεια.
Μπορεί να βρει κανείς πολλά τέτοια παραδείγµατα στην ιστορία των ορθόδοξων
λαών µας, ενώ η ιστορία του καθολικισµού παρουσιάζει παραδείγµατα ιερών
πολέµων λίγο διαφορετικού είδους.
Αρκεί να πάρουµε ως παράδειγµα τη γνωστή περίοδο των Σταυροφοριών του
10ου –14ου αι. Ενώ στην αρχή τα συνθήµατά τους ήταν η απελευθέρωση των
χριστιανικών ιερών που βρέθηκαν στα χέρια των µουσουλµάνων, αρχίζοντας από την
3η Σταυροφορία οι πάπες της Ρώµης ευλογούσαν πια την καταλήστευση των
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βυζαντινών πόλεων και των ορθόδοξων ναών, πράγµα για το οποίο µόνο οκτώ αιώνες
µετά ζήτησε συγχώρεση ο σηµερινός ποντίφικας Ιωάννης Παύλος ο Β΄. Και η
κατάληξη αυτής της εποχής υπήρξε εντελώς παράδοξη – ήταν η διαµάχη εναντίων
των γαλλικών καθολικών κινηµάτων των Κατάρων και των Αλβιγηνών. Σύµφωνα µε
τους υπολογισµούς των ιστορικών, ως αποτέλεσµα των Σταυροφοριών των
χριστιανών εναντίον των χριστιανών σκοτώθηκαν πάνω από εκατόν ογδόντα χιλιάδες
άνθρωποι και χάθηκαν ανεπιστρεπτί εκατοντάδες µεγάλα κειµήλια – ζωντανές
µαρτυρίες της παρουσίας του Θεού στον κόσµο.
Ή ένα παράδειγµα από τη νεότατη ιστορία: η συνεργασία της Ρωµαϊκής έδρας µε
τα φασιστικά καθεστώτα του Μουσολίνι στην Ιταλία και του Φράνκο στην Ισπανία,
τη σφαλερότητα της οποίας αναγνώρισε δηµόσια µισό αιώνα µετά η ίδια η ηγεσία της
Ρωµαϊκής κουρίας.
Και τώρα ας ρίξουµε µια µατιά στην ιστορία των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Θα
µπορέσουµε άραγε να βρούµε εκεί καµιά ευλογία των εισβολέων; Ή, ίσως, καµιά
κήρυξη των ιερών πολέµων εναντίον των εκπροσώπων κάποιων άλλων λαών και
θρησκειών; Τίποτε απ’ αυτά. Απεναντίας, θα βρούµε την έντονη καταδίκη του κάθε
κατακτητικού πολέµου εκ µέρους του κλήρου, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι
ελάχιστοι στην ιστορία της ορθόδοξης περιοχής µας. Μόλις ένας από τους
Βυζαντινούς αυτοκράτορες ανακοίνωνε την έναρξη της καµπάνιας για την κατάληψη
των γειτονικών εδαφών, αµέσως βρισκόταν ένας Θεόδωρος Στουδίτης, ο οποίος
ύψωνε τη φωνή του εναντίον τέτοιων ενεργειών, οι οποίες οπωσδήποτε
συνοδεύονταν από το χαµό και τα βάσανα πολλών ανθρώπων και γι’ αυτό ακριβώς
υπέφεραν οι θεοπρεπείς αυτοί άνθρωποι.
Οι ένοπλες συγκρούσεις µε τις ετερόδοξες θρησκείες ποτέ δεν ήταν
χαρακτηριστικές για τον ορθόδοξο κόσµο, όταν αυτό δεν επιβαλλόταν από την
ανάγκη να υπερασπιστούν την γη και τον λαό τους. Απεναντίας, δεν ήταν σπάνια τα
παραδείγµατα της γεµάτης αυταπάρνηση ευγενικής βοήθειας στα πάσχοντα αδέρφια
τους στην πίστη που υφίστανται στερήσεις και ταπεινώσεις από τους υποδουλωτές.
Στις µέρες µας έγιναν και πάλι δηµοφιλείς οι απόψεις του Λέοντα Τολστόι – του
µεγαλύτερου συγγραφέα-ηθικολόγου, για τη µη αντίσταση στο κακό µε τη βία.
Πιστεύοντας πως η δολοφονία δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε κανένα σκοπό, µε
καµιά ιερή πάλη, αποκαλούσε υποκριτές και εγκληµατίες τους υπερασπιστές της
πατρίδας και τους στρατηλάτες. Αυτή όµως είναι µια ιδεώδης στάση που σπάνια έχει
επιβεβαίωση στη ζωή. Κατά τον ίδιο τρόπο στη ζωή δεν υπάρχει απόλυτο καλό, αλλά
µόνο µια ιδιόµορφη ιεραρχία του καλού. Είναι µεγάλο κακό να χρησιµοποιήσεις όπλα
κατά των ανθρώπων, µπορεί όµως να είναι µεγάλο καλό να τα χρησιµοποιήσεις χάριν
σωτηρίας των ανθρώπων από τους εγκληµατίες. Καλύτερα να αναχαιτίσεις εγκαίρως
το κακό µε τη βία, παρά να συναντήσεις αργότερα ακόµη µεγαλύτερο κακό που
µπορεί να µην σου φτάσουν οι δυνάµεις για να το χαλιναγωγήσεις.
Πρέπει να πούµε ακριβώς το ίδιο και για τη στάση απέναντι στη φτώχεια. Οι
δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών της ∆ύσης για τη ραγδαία οικονοµική πόλωση του
κόσµου δεν ήταν αποκάλυψη για τους ορθόδοξους λαούς. Έτσι ήρθαν τα πράγµατα
που οι χώρες µας ποτέ δεν απόλαυσαν οικονοµική αφθονία. Οι λαοί µας συχνά
αναγκάζονταν να υφίστανται στερήσεις και κακουχίες για να υπερασπιστούν την
εθνική και την πνευµατική τους ανεξαρτησία, για να παραµείνουν αφοσιωµένοι στην
αιώνια παράδοση της Ορθοδοξίας. Αλλά ακόµη και σ’ αυτές τις συνθήκες πάντοτε
βοηθούσαµε ο ένας τον άλλον.
∆υστυχώς, τέτοια παράδοση δεν είναι αναπτυγµένη στη ∆ύση που αναγνωρίζει
όχι τόσο τη µορφή των αδερφικών σχέσεων µεταξύ των λαών, όσο των κοινωνικοπολιτικών συµµαχιών. Ωστόσο όµως και οι συµµαχίες των κρατών συγκροτούνταν
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αποκλειστικά για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου, κατά κανόνα, για την
αποκόµιση του κέρδους. Και όταν ανατράπηκε η τελευταία απ’ αυτές τις συµµαχίες
που οδήγησε στον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο οι δυτικές χώρες αντιµετώπισαν ένα µεγάλο
αριθµό προσφύγων από την Ευρώπη που είχε καταστραφεί από τον πόλεµο.
Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1950-60 αναπτύσσεται µια εκτενή πολεµική
µέσα στο κράτος και την κοινωνία για την ανάγκη να καταπολεµηθεί η φτώχεια. Τότε
θυµήθηκαν και τις αγγλικές, ισπανικές και γαλλικές αποικίες στην Ασία, την Αφρική
και την Αµερική που καταληστεύτηκαν τον 16ο-19ο αι. Στη Γερµανία
δραστηριοποιήθηκαν οι χριστιανοί δηµοκράτες µε επικεφαλής τον Κόνραντ
Αντενάουερ, στις ΗΠΑ στην κορυφή της πολιτικής δηµοτηκότητας ανέβηκε ο
Μάρτιν Λούθηρ Κινγκ. Στην Ιταλία µερικοί διαχειριστές των µεγαλύτερων εταιριών
υπό την καθοδήγηση του Αουρέλιο Πετσέι ανακοινώνουν την ίδρυση της Ρωµαϊκής
λέσχης – του πνευµατικού πυρήνα του δυτικοευρωπαϊκού κατεστηµένου που
αφιερώθηκε στην ανάλυση και την εκπόνηση πρακτικών συστάσεων στις
κυβερνήσεις του κόσµου που αντιµετώπισαν τα προβλήµατα αλλαγών στις συνθήκες
της ανθρώπινης ύπαρξης, της µεγαλύτερης ψαλίδας µεταξύ των ανεπτυγµένων και
των καθυστερηµένων χωρών και των περιοχών του κόσµου. Στην ουσία, ήταν η
πρώτη οργάνωση που δήλωσε ανοιχτά ότι η ισχύς του ανθρώπου που επιτεύχθηκε
χάρη στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο υπονοµεύει την ασφαλή επιβίωση της
ανθρωπότητας και της φύσης.
Μεγάλη σηµασία απέκτησαν και οι θρησκευτικές οργανώσεις. Οι προτεσταντικές
και οι καθολικές οργανώσεις άρχισαν να προσφέρουν σηµαντική ανθρωπιστική
βοήθεια στον εξαθλιωµένο πληθυσµό της Ασίας και της Αφρικής, το πιο λαµπρό
παράδειγµα της οποίας είναι η δράση της µητέρας Τερέζας στην Ινδία. Οι ορθόδοξες
ιεραποστολές του Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας µε τη βοήθεια του ΟΗΕ
ασχολήθηκαν ενεργά µε τη φιλανθρωπική διανοµή των σιτηρών και ειδών διατροφής
στις αφρικανικές χώρες και µάλιστα όχι µόνο ανάµεσα στον ορθόδοξο πληθυσµό.
Και δεν είναι µυστικό το ότι αυτή η βοήθεια στην ουσία έσωσε από την πείνα µια
µεγάλη µερίδα του πληθυσµού της Αιθιοπίας που είχε περάσει έναν εξαντλητικό
εµφύλιο πόλεµο.
Τελικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1970-80 και ο ΟΗΕ αρχίζει να καταπιάνεται
µε το πρόβληµα καταπολέµησης της φτώχειας και της οικονοµικής διαστρωµάτωσης
της κοινωνίας. Ορισµένοι από µας σίγουρα θυµούνται τη λαµπρή οµιλία του Βίλι
Μπραντ, του καγκελάριου της Οµοσπονδιακής Γερµανίας και του αρχηγού του
σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος της Γερµανίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το
1972, όπου για πρώτη φορά καταδικάστηκαν µε τόση οργή τα δεινά της δυτικής
τεχνικής προόδου, η οποία οδήγησε τις χώρες του τρίτου κόσµου στην εξαθλίωση.
Ύστερα από την πρότασή του συγκροτήθηκε µια ειδική οµάδα του ΟΗΕ, η οποία
παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση των υπανάπτυκτων χωρών και τους
παρέχει φιλανθρωπική βοήθεια. Εντωµεταξύ ήταν πράγµατι µια αφιλοκερδής βοήθεια
µε φάρµακα, είδη διατροφής και ενεργειακές πρώτες ύλες και όχι οικονοµικά δάνεια
που είναι η συνήθης πρακτική της Παγκόσµιας τράπεζας και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ωστόσο τα
µέτρα αυτά καµιά φορά δεν ήταν και τόσο αποτελεσµατικά. Και ο λόγος βρίσκεται
στη διαφθορά των αρχών των χωρών αυτών που κατάφερναν όχι µόνο να
ιδιοποιηθούν τα χρήµατα του προϋπολογισµού, αλλά και να ξεπουλήσουν όλη την
ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, µπορούµε να βρούµε λογική στην αµοιβαία σχέση µεταξύ
του πολέµου και της φτώχειας, τις αντικειµενικές αιτίες και τις συνέπειές τους.
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Είναι όµως εντελώς αδύνατο να εξηγήσουµε και να δικαιολογήσουµε το γεγονός
που ολοένα και πιο ξεκάθαρα παρακολουθούµε την εξαθλίωση του πληθυσµού, ο
οποίος δεν έχει βιώσει ούτε πολέµους, ούτε κοινωνικούς καιπολιτικούς
µετασχηµατισµούς. Προς µεγάλη µας λύπη, πρέπει να οµολογήσουµε ότι οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης τα τελευταία δέκα χρόνια πλησίασαν σε ένα κρίσιµο αριθµό
αύξησης της ανεργίας και της φτώχιας, η οποία, σύµφωνα µε τις έρευνες των
επιστηµόνων, αγγίζει το 15% του πληθυσµού. Ακριβώς σ’ αυτές τις συνθήκες είναι
αδύνατη η οικονοµική άνοδος, πράγµα που επιβεβαίωσε το 2001 το παράδειγµα της
Αργεντινής, η οποία προσπαθούσε πάση θυσία να βελτιώσει τους µακροοικονοµικούς
της δείκτες. Ως αποτέλεσµα αυτό οδήγησε στο κλείσιµο των επονοµαζόµενων
προβληµατικών επιχειρήσεων και 800 χιλ. άτοµα στην ανεργία. Ως αποτέλεσµα το
δηµόσιο δεν εισέπραξε τους φόρους που ήταν προγραµµατισµένοι, πράγµα που
εκδηλώθηκε σε µια θύελλα κοινωνικής διαµαρτυρίας και µαζικών ταραχών.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε το γεγονός ότι στον κόσµο διεξάγεται ένας παρόµοιος
οικονοµικός πόλεµος. Εντωµεταξύ διεξάγεται τόσο µε ένοπλες, όσο και µε άοπλες
µεθόδους, στις οποίες η βασική έµφαση δίνεται στην ιδεολογική επίθεση. Η κάµψη
της θέλησης και του πνεύµατος του λαού, η αλλαγή των αιώνιων κοινωνικών και
ηθικών του προσανατολισµών και η επιβολή ενός ξενόφερτου πολιτισµού του
διαπροσωπικού εγωισµού – να οι χειροπιαστές «επιτυχίες» του καινούριου
παρατεταµένου αυτού πολέµου.
Τώρα οι λαοί µας βιώνουν οικονοµικές αναταραχές. ∆υστυχώς, η κοινωνία
διαστρωµατώνεται ολοένα και περισσότερο ως προς το επίπεδο της ευηµερίας της.
Και είναι προφανές ότι παρακολουθούµε ξεκάθαρα όχι την οργανική αντικατάσταση
των οικονοµικών συνθηκών, όχι την αλλαγή των βάσεων της εργασιακής ηθικής στη
συνείδηση των ανθρώπων, αλλά την πλήρη υποκατάστασή της από την ηθική του
καταναλωτισµού και του θησαυρισµού. Αναµφίβολα, σε τέτοιες συνθήκες µάλλον
δεν µπορούµε να ελπίζουµε ότι είναι δυνατό να καλλιεργήσουµε τις ανθρωπιστικές
αξίες στους ανθρώπους.
Γι’ αυτό µία από τις βασικές προϋποθέσεις της πάλης κατά της φτώχειας πρέπει
να είναι η υπευθυνότητα και η τιµιότητα των κρατικών αρχών απέναντι στο λαό τους.
Καθώς, ως γνωστό, η φτώχεια πάντοτε γεννά ακόµη µεγαλύτερη φτώχεια, στην αρχή
οικονοµική και ύστερα και ηθική.
Εδώ µπορούµε να αναφέρουµε πολυάριθµα παραδείγµατα, να αποκαλύψουµε ένα
σωρό αριθµούς που επιβεβαιώνουν τα λόγια µου, δεν θα ήθελα όµως να σας κουράσω
µε τις πολύωρες αυτές συζητήσεις, γι’ αυτό θα σταθώ στις πτυχές που επέτρεψαν να
αρχίσει η κάµψη της ολέθριας αυτής κατάστασης.
Χωρίς αµφιβολία, το πιο σηµαντικό βήµα σ’ αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε η
παγκόσµια συνδιάσκεψη για το περιβάλλον στο Ριο Ιανέιρο που οργανώθηκε το 1992
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Εκεί υποδείχθηκε µε σαφήνεια η εξάρτηση του επιπέδου
και της ποιότητας ζωής του ανθρώπου από την κατάσταση της οικολογίας, η οποία,
µε τη σειρά της, εξαρτάται από το επίπεδο της ευηµερίας του πληθυσµού.
Στη συνέχεια τα προβλήµατα αυτά απασχόλησαν τους αρχηγούς των κρατών,
τους πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες των χωρών του κόσµου στο φόρουµ
της Στοκχόλµης το 1998, στη συνδιάσκεψη του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών
στο Χαράρε το 1999, στην παγκόσµια διακοινοβουλευτική συνέλευση στη Ρώµη το
2000 και στο οικονοµικό φόρουµ στο Νταβός που πραγµατοποιήθηκε φέτος.
Σήµερα το θέµα αυτό απασχόλησε τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας. Και ας µη το συζητάµε µόνο, αλλά ας εκπονήσουµε συστάσεις προς τα
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των χωρών µας. Θα τους προσφέρουµε κάτι που
είναι το πιο πολύτιµο για µας – τη χιλιετή πνευµατική εµπειρία της Ορθοδοξίας, η
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οποία µας δίνει απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν µέσα στις
κοινωνίες µας. Και είµαι πεπεισµένος πως χάρη σ’ αυτή τη συµµαχία της πολιτικής,
της επιστήµης και της θεολογίας θα µπορέσουµε να πούµε έναν βαρυσήµαντο και
εποικοδοµητικό λόγο υπέρ της ειρηνικής και ευηµερούσας ύπαρξης όλης της
πνευµατικής και πολιτικής µας περιοχής. Θεωρώ πως όλοι µας πρέπει να
καθοδηγούµαστε από την επιταγή πως το βασικό µέσο πάλης κατά του πολέµου είναι
η ειρήνη, και κατά της φτώχειας – η φροντίδα για το συνάνθρωπό µας.
Εύχοµαι σε όλους µας καλή επιτυχία και δηµιουργική αλληλοκατανόηση. Σας
ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ευχαριστώ.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Θέλω να ευχαριστήσω τον Βίκτωρ Ιλίτς Ζόρκαλτσεφ για
την πολύ ουσιαστική του εισήγηση, στην οποία κάλυψε τις αόρατες και
αδιαµφισβήτητες πλευρές και πτυχές του σηµαντικού αυτού ζητήµατος που µας
απασχολεί σήµερα – του πολέµου και της φτώχειας. Νοµίζω ότι τώρα µπορούµε να
διακόψουµε. Και αµέσως µετά, στις 11.00, θα γίνει µια ολιγόλεπτη συνέντευξη τύπου
µε τους δηµοσιογράφους. Μετά τη συνέντευξη τύπου θα συνεχίσουµε τις εργασίες
της Γενικής µας Συνέλευσης.
Μετά το διάλειµµα.
Προεδρεύων Β. Ζόρκαλτσεφ: Και τώρα ο λόγος πάνω στο θέµα που συζητάµε
δίνεται στον κύριο Παπαθεµελή.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Έχω παρατηρήσει ότι το βήµα δεν είναι για µένα, αλλά για
τους µπασκετµπολίστες. Τώρα απολαµβάνω την ανάγνωση της βιογραφίας του
Μεγαλέξανδρου. Επειδή αυτές τις µέρες έπρεπε να µιλήσω για τη βιογραφία του
Μεγαλέξανδρου, παρατήρησα ότι ο Αλέξανδρος ήταν λίγο πιο κοντός σε σχέση µε
έναν µέσο άνθρωπο της εποχής του. Μία από τις παροιµίες στην Κρήτη, το νησί,
όπου πραγµατοποιήσαµε µερικές συναντήσεις της οργάνωσής µας, λέει: µη φοβάσαι
τον ψηλό και µην ξεθαρρεύεις µπροστά στον κοντό.
Σεβασµιότατε! Κυρίες και κύριοι! Νοµίζω πως έχουν λεχθεί πάρα πολλά επί της
ουσίας και διαφόρων πτυχών των ζητηµάτων, στα οποία έχουµε αφιερώσει τη Γενική
µας Συνέλευση. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της
επιδείνωσης της ανισότητας µεταξύ των ανθρώπων, η οποία µας οδηγεί στην
κατάσταση της νέας βαρβαρότητας. ∆εν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αν
λάβει υπόψη του ότι το 20% των ανθρώπων είναι οι φτωχότεροι, ενώ ο πλούτος του
3% του πληθυσµού ξεπερνά κατά 82 φορές τα εισοδήµατα των φτωχών. Αυτό είναι
τραγικό. Και αν προσθέσουµε σ’ αυτό ότι κάθε χρόνο 30 εκατοµµύρια άνθρωποι
πεθαίνουν της πείνας και ότι 300 εκατοµµύρια µικρά παιδιά δουλεύουν σε
απάνθρωπες συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγµή ζούµε στην εποχή που είναι
τελείως αντίθετη σε σχέση µε αυτό που θα µπορούσε να περιµένει κανείς. Η έλλειψη
του πόσιµου νερού, των ειδών διατροφής, το γεγονός ότι το 95% των ανθρώπων που
πάσχουν από το AIDS στις χώρες του τρίτου κόσµου πεθαίνει εξαιτίας της έλλειψης
των φαρµάκων, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ανέλαβαν την υποχρέωση να τους στείλουν
φτηνά φάρµακα, αλλά δεν το έκαναν, δείχνει σε τι κατάσταση βρισκόµαστε.
«Η λέσχη των πλουσιότερων του κόσµου», η λεγοµένη 7+1 ή η «οµάδα των
οκτώ» είναι οι πλούσιες χώρες του κόσµου – πριν από µερικές µέρες, από την 1η ως
τις 3 Ιουνίου συνήλθαν στη Γαλλία και υπέγραψαν µια συµφωνία. Η συµφωνία αυτή
ουσιαστικά οδηγεί στην πλήρη αποδοχή του «αχαλίνωτου» καπιταλισµού, όπως τον
κατονοµάζει ο Λούτβακ και το σύνθηµά τους είναι να ενισχυθεί η τάση προς την
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ιδιωτικοποίηση, να απελευθερωθούν ακόµη µεγαλύτερες αγορές. Ως το 1980 η
οικονοµία του κόσµου είχε την τάση προς την αποδοχή του κενσιανισµού και
προσπαθούσε να πετύχει την πλήρη απασχόληση. Σήµερα η πλήρης απασχόληση
αποκαταστάθηκε από τη µείωση της ανεργίας, την καταπολέµησή της και, φυσικά, το
ζήτηµα των χρεών των χωρών του τρίτου κόσµου δεν απασχολεί κανένα. Το 1999
στην Κολονία «η οµάδα των οκτώ» πήρε την απόφαση να µειώσει εκούσια τα χρέη
των 41 φτωχότερων χωρών του κόσµου, αυτό όµως, φυσικά, δεν έγινε. Το 2000 στην
Οκινάβα αποδέχτηκαν πως δεν είχαν κάνει τίποτε. Το γεγονός ότι προηγουµένως
είχαν συµφωνήσει, δεν σηµαίνει τίποτε. Τον επόµενο χρόνο ο Πρόεδρος Μπους
δήλωσε ότι απορρίπτει πέρα ως πέρα αυτές τις ιδέες.
Η καταστροφή των δασών στον κόσµο θα φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα
µειωθούν κατά 40% σε σύγκριση µε το 1990, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 6 χιλιάδες
ζώα. Ως αποτέλεσµα διαταράσσεται η ισορροπία στη φύση και δηµιουργούνται
δραµατικές συνθήκες. Ταυτόχρονα σε όλο τον κόσµο υπάρχει µια σειρά νεοφανείς ως
προς τις διαστάσεις τους δυστυχίες, όπως η ανεργία, οι κοινωνικοί αποκλεισµοί κτλ.
Αυτή τη στιγµή στον κόσµο υπάρχουν 1 δισεκατοµµύριο άνεργοι. Τα οικονοµικά
εγκλήµατα πολλαπλασιάζονται και οι πολίτες του κόσµου αντιµετωπίζουν τεράστιες
δυσκολίες που σήµερα δεν γνωρίζει κανείς την έκτασή τους.
Ο Ιγνάσιο Ροµάνο, διευθυντής της εφηµερίδας «Μοντ ντιπλοµατίκ», σε ένα
βιβλίο του που βγήκε πρόσφατα αναφέρεται στις πηγές της νοοτροπίας εκείνων που
εξετάζουν την ανθρώπινη γνώση και λέει ότι όταν θα διερευνηθούν οι κίνδυνοι της
σηµερινής εποχής, θα γίνει κατανοητό ότι οι καινούριοι αυτοί κίνδυνοι, µε εξαίρεση
την τροµοκρατία που επικράτησε στις δυτικές κοινωνίες µετά τις 11 Σεπτεµβρίου, δεν
έχουν τον πολιτικό ή στρατιωτικό χαρακτήρα που είχαν στο παρελθόν. Πρέπει να
παρατηρήσουµε ότι µετά το 1989, µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, µετά
την κατάρρευση του κοµµουνισµού σε διάφορα σηµεία του πλανήτη έγιναν 61
πόλεµοι. Το αποτέλεσµα των πολέµων αυτών είναι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και
17 εκατοµµύρια πρόσφυγες, παρ’ όλα αυτά όµως ο Ιγνάσιο Ροµάνο επιµένει πως οι
νέοι κίνδυνοι είναι οικονοµικής και κοινωνικής φύσης: ο υπερπληθωρισµός, η
χρεοκοπία, οι µαζικές ταραχές, η ανασφάλεια, η καινούρια φτώχεια, καθώς και οι
βιοµηχανικές και οικολογικές κρίσεις: η οικολογική καταστροφή, η χειροτέρευση των
ειδών διατροφής εξαιτίας των γενετικών µεταλλαγών κτλ. Πριν από τρεις µέρες οι
αρχηγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν αυτό το θέµα στο Λευκό Οίκο µε τον
Πρόεδρο Μπους, ο οποίος ήταν κατηγορηµατικός και ζήτησε η Ευρώπη να
απελευθερώσει την αγορά για την εξάπλωση των µεταλλαγµένων ειδών διατροφής.
Επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να λυθεί το πρόβληµα της φτώχειας στην
Αφρική, στον τρίτο κόσµο. Νοµίζω όµως ότι αυτή η απόφαση δεν θα µπορούσε να
βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση του παρόντος προβλήµατος. Είναι γνωστό ότι ο
νεοφιλελευθερισµός, ο οποίος έγινε ιδεολογία της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας,
στην οποία ζούµε, είναι ένας αχαλίνωτος καπιταλισµός, σχετικά µε τον οποίο πολύ
ειρωνικά οι συγγραφείς αστειεύονται ότι αυτός ακριβώς αποκαλείται ελεύθερη
αγορά, αλλά πίσω απ’ αυτό δεν κρύβεται µια απλή ελευθερία της αγοραπωλησίας των
προϊόντων και εµπορευµάτων. Εκείνο που επιθυµούν είναι η απελευθέρωση των
ιδιωτικών επιχειρήσεων από την κρατική ρύθµιση. Εδώ τίθεται το ζήτηµα της
αποδυνάµωσης του κράτους και του έθνους, της ανικανότητας του κάθε
συγκεκριµένου κράτους να ελέγχει εκείνο που µπορούσε να ελέγχει µέχρι πρόσφατα,
µέχρι πριν από 5-10 χρόνια. Η απελευθέρωσή τους από τον έλεγχο των συνδικάτων,
τα οποία διέρχονται µια κρίση σε όλο τον κόσµο, προπαντός στη ∆υτική Ευρώπη, η
απαλλαγή τους από τη συναισθηµατική ανησυχία για τις τύχες των υπαλλήλων ή της
κοινωνίας στο σύνολό της, η απελευθέρωσή τους από τους τελωνειακούς δασµούς
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και περιορισµούς και τη φορολογία. Οι οπαδοί της σύγχρονης αγοράς απαιτούν να
ιδιωτικοποιηθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες αρχίζοντας από τα πανεπιστήµια και τους
βοτανικούς κήπους και τελειώνοντας µε τις φυλακές, αρχίζοντας από τις βιβλιοθήκες
και τελειώνοντας µε τους οίκους ευγηρίας για να βγάλουν κέρδη και αντί αυτού
υπόσχονται µια δυναµική οικονοµία, η οποία θα παράγει ακόµη περισσότερα αγαθά,
δεν αναφέρονται όµως καθόλου στην κατανοµή των αγαθών και του πλούτου, άσχετα
αν είναι παλιά ή νεοαποκτηθέντα. Να πώς έχει η κατάσταση.
Φυσικά, ο πόλεµος είναι µια τραγωδία, µια δυστυχία για τον άνθρωπο. Ήδη πριν
από 2,5 χιλιάδες χρόνια ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος πρόσεξε πολύ γλαφυρά και
µε βαθιά θλίψη εκείνη τη στιγµή του πολέµου, όταν οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους
αντί τα παιδιά να θάβουν τους πατέρες τους. Η καινούρια εθνική στρατηγική, η
ασφάλεια των ΗΠΑ που κήρυξε η αµερικάνικη κυβέρνηση στις 20 Σεπτεµβρίου 2002
περιλαµβάνει καινούριες ιδέες που ήταν άγνωστες πριν από τις 11 Σεπτεµβρίου. Η
γεωπολιτική δοµή ήδη έχει µια υπερδύναµη στην κορυφή της – τις ΗΠΑ, η
στρατιωτική ισχύ των οποίων δεν έχει ανάλογο στην ανθρώπινη ιστορία. Και, αν
χρειαστεί, οι ΗΠΑ θα πράξουν χωρίς ενδοιασµό για να υπερασπιστούν το δικαίωµά
τους στην αυτοάµυνα χτυπώντας για προληπτικούς σκοπούς. Από το 1648, όταν
υπεγράφη η συµφωνία της Βεστφαλίας, µετά τους θρησκευτικούς πολέµους στο
διεθνές δίκιο εγκρίθηκε η ενιαία αρχή της µη επέµβασης του ενός κράτους στις
εσωτερικές υποθέσεις του άλλου κράτους, στις υποθέσεις ενός ανεξάρτητου,
κυρίαρχου κράτους. Η αρχή αυτή σήµερα παραβιάζεται κατάφωρα. Και οι ΗΠΑ
έχουν έναν στρατιωτικό προϋπολογισµό που αποτελεί το 40% του προϋπολογισµού
όλων των υπόλοιπων χωρών, ξεπερνά κατά 2 φορές τον προϋπολογισµό των πιο
ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερµανίας,
της Ισπανίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ξεπερνά κατά 10 φορές τον στρατιωτικό
προϋπολογισµό της Ρωσίας και της Κίνας. Και µε την αύξηση κατά 48
δισεκατοµµύρια δολάρια που πήρε πέρυσι ο Πρόεδρος Μπους ο προϋπολογισµός
ανήλθε σε 379 δισεκατοµµύρια δολάρια. Είναι µια καταστρεπτική στρατιωτική
δύναµη, η οποία σήµερα, µετά την κατάρρευση της αντίθετης ανασταλτικής δύναµης,
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επιβάλλει τη θέλησή της. Αν µε τη βοήθεια αυτής της
δύναµης λαµβάνονταν σοφές και δίκαιες αποφάσεις, αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει
στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη και την ελευθερία. Αν οι αποφάσεις είναι
εσφαλµένες, δεν λαµβάνονται στη βάση αυτών των αρχών, τότε εντείνονται η
ανησυχία και οι φόβοι όλης της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Οι ΗΠΑ αντικατέστησαν
το δόγµα της αποτροπής στην οποία στηριζόταν η ∆ύση την εποχή του ψυχρού
πολέµου. Το δόγµα της αποτροπής είναι το δόγµα της απόκρουσης για να εµποδίσεις
τον αντίπαλό σου να αναπτύξει τη στρατηγική του σε άλλες χώρες. Σήµερα, σύµφωνα
µε τη δήλωση του υπουργού άµυνας των ΗΠΑ, ο αµερικάνικος στρατός πρέπει να
είναι σε θέση µέσα σε µια ώρα να επεµβαίνει σε διάφορες υποθέσεις σε οποιοδήποτε
σηµείο του πλανήτη. Να σε τι συνίσταται σήµερα η τεράστια ισχύ των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ
ελέγχουν ταυτόχρονα όλους τους τοµείς: τον οικονοµικό, τον πολιτικό, τον
στρατιωτικό και τον πολιτιστικό. Στις συνθήκες αυτές πολλοί συνειδητοποιούν ότι
στο σύγχρονο κόσµο πρέπει να υπάρχουν αντικρουόµενες δυνάµεις. Οι άνθρωποι που
θέλουν να βοηθήσουν τον κόσµο να ακολουθήσει το δρόµο της ειρήνης και της
δικαιοσύνης, πρέπει να είναι σε θέση να συσπειρωθούν και να συντονίσουν τις
ενέργειές τους. Θεωρούµε σηµαντικό παράγοντα την κίνηση των ακτιβιστών που
ξεκίνησε από το Σιάτλ, που εκδηλώθηκε ακόµη µια φορά στη Θεσσαλονίκη. Πριν
από µια εβδοµάδα µε την ευκαιρία της Συνάντησης Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και παρουσία των αρχηγών των κυβερνήσεων των 25 χωρών (15 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης +10 καινούρια µέλη, µεταξύ των οποίων είναι και η Λιθουανία,
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και η Κύπρος, οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα µέλη της οργάνωσής µας).
Θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι προχτές στην Καλιφόρνια έγινε µια
µεγάλη διαδήλωση κάτω από το σύνθηµα «∆ώστε τροφή στους φτωχούς και όχι
στους πλούσιους». Οι διαδηλωτές διαδήλωσαν κατά των υπερεθνικών εταιρειών.
Χιλιάδες Αµερικανοί στο Σακραµέντο της Καλιφόρνιας ζήτησαν ο κόσµος να γίνει
πιο δίκαιος, πιο ανθρώπινος. Ό,τι έχει σχέση στη συνείδηση των ανθρώπων µε τα
µέτρα ενίσχυσης της ειρήνης, αποκλείει τον πόλεµο και προωθεί την κοινωνική
δικαιοσύνη έχει τεράστια σηµασία για µας. Τεράστια σηµασία για µας έχουν επίσης
οι χριστιανικές µας αρχές.
Θα θέλαµε να τις σέβονται εκείνοι που είναι υποχρεωµένοι τουλάχιστον να τις
σέβονται και λυπούµαστε που στο σχέδιο του Συντάγµατος που πρόσφατα
υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής τον πρώην Πρόεδρο της
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Β. Ζισκάρ ντ’ Εστέν έχει διαγραφεί η αναφορά στο
Χριστιανισµό ως θεµελιώδη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ο ίδιος ο Ζισκάρ ντ’
Εστέν επιδίδοντας το σχέδιο του Συντάγµατος δήλωσε ότι η προσωπική του άποψη
είναι ότι πρέπει να περιληφθεί αυτή η αναφορά, υπέρ της οποίας τάχθηκε και ο
Ιωάννης Παύλος ο Β΄ και ο Χριστόδουλος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδας και πολλοί άλλοι πέρα απ’ αυτούς, αλλά ως αποτέλεσµα της ψηφοφορίας η
πλειοψηφία της Συνέλευσης απέρριψε την πρόταση αυτή. Είναι τραγικό, αν σκεφτεί
κανείς πως οι συνάδελφοί µας από τις χώρες, όπου ο Χριστιανισµός ιστορικά επί
2000 χρόνια έχει αφήσει την ανεξίτηλη σφραγίδα του, λησµονούν ακριβώς αυτό το
γεγονός, άλλωστε κανείς δεν τους καλεί να γίνουν χριστιανοί, τους κάλεσαν να
αναγνωρίσουν εκείνο που είναι γνωστό σε όλους. Και λυπάµαι, όµως η µία από τις
παραγράφους του άρθρου 51 του σχεδίου δείχνει ότι οι συντάκτες του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος βλέπουν ευνοϊκά εκείνο που είχαµε εξαιρέσει στη διάρκεια των
προηγούµενων συνελεύσεων µας. Είναι η ανεκτικότητα απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχει µια αναφορά πως η Ένωση δεν παραβιάζει τα
εθνικά δικαιώµατα σε σχέση µε τις θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά υπάρχει άλλη µια
φράση µετά απ’ αυτό ότι η Ένωση σέβεται επίσης τη θέση των φιλοσοφικών και µη
φιλοσοφικών οµολογιακών οργανώσεων, κατά πάσα πιθανότητα, είναι οι
επονοµαζόµενες θρησκευτικές αιρέσεις, µε τις οποίες δεν µπορούν να συµφωνήσουν
ο πολιτισµός µας, οι πεποιθήσεις και η πολιτική µας συνείδηση, τα µυαλά µας.
Λυπάµαι επειδή ορισµένα κινήµατα στον κόσµο µας επιδεινώνουν ακόµη πιο πολύ
εκείνο που στην αρχή της οµιλίας µου είπα νέα βαρβαρότητα. Τον τελευταίο χρόνο
γινόµαστε µάρτυρες της τραγωδίας του παλαιστινιακού λαού. Ελπίζουµε πως,
επιτέλους, ο επονοµαζόµενος αυτός οδικός χάρτης του κόσµου θα γίνει δεκτός και
απαιτούµε από κείνους που έχουν τη δύναµη στα χέρια τους να το επιβάλουν και
ξέρουµε ποιος µπορεί να ασκήσει πίεση στο κράτος του Ισραήλ.
Ολοκληρώνω την οµιλία µου, τονίζοντας την ανησυχία µας για τον κόσµο, ο
οποίος έχει τις προϋποθέσεις να θρέψει τους πεινασµένους και να θεραπεύσει τους
ασθενείς.
Ενώ οι καινούριες τεχνολογίες φτάνουν σε απίθανα ύψη, εξηγούν το ανθρώπινο
γονιδίωµα, η καταγραφή των βασικών στοιχείων του ανθρώπινου γονιδιώµατος
ανοίγει καινούριους ορίζοντες και για την οικονοµία, και για την παραγωγή σε
διάφορες κατευθύνσεις, ταυτόχρονα όµως εντείνει τους ανθρώπινους φόβους πως οι
νεότατες ανακαλύψεις θα χρησιµοποιηθούν όχι στο όνοµα του καλού, αλλά µε κακές
προθέσεις.
Ολοκληρώνω την οµιλία µου διαβάζοντας ένα απόσπασµα από τον Έλιοτ, έναν
πολύ συναισθηµατικό ποιητή των αρχών και της µέσης του περασµένου αιώνα. Ο
κόσµος κάνει πειράµατα, γράφει ο Έλιοτ και τότε και τώρα µέσα απ’ αυτά τα
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πειράµατα προσπαθεί να διαµορφώσει µια πολιτισµένη, αλλά όχι χριστιανική
νοοτροπία. Το πείραµα θα αποτύχει, θα καταρρεύσει, λέει σωστά ο Έλιοτ, αλλά
πρέπει να δείξουµε υποµονή, αναµένοντας την αποτυχία του πειράµατος, δηλαδή την
κατάρρευση µιας πολιτισµένης, αλλά εξωθρησκευτικής κοινωνίας και στο µεταξύ
πρέπει να διατηρήσουµε την πίστη µας ζωντανή µέσα στους σκοτεινούς αιώνες που
έρχονται για να αναγεννήσουµε και να αποκαταστήσουµε τον πολιτισµό και να
σώσουµε τον κόσµο από την αυτοκτονία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Ευχαριστώ, κύριε Παπαθεµελή. Όπως πάντα, µας εφοδιάσατε
µε καινούριες γνώσεις, τις οποίες θα αξιοποιήσουµε στη δουλειά µας στα
κοινοβούλια. Συνάδελφοι, έχουν µείνει 45 λεπτά ή ακόµη λιγότερα ως το διάλειµµα.
Μήπως τώρα, σύµφωνα µε το πρόγραµµά µας, θα µπορούσαµε να δώσουµε το λόγο
στην Πρόεδρο της επιστηµονικής Επιτροπής Βιοηθικής της ∆ΣΟ καθηγήτρια του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κυρία Κριάρη; ∆εν είναι στην αίθουσα; Καλώς. Σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη, το επόµενο θέµα είναι ο οικονοµικός απολογισµός γι’ αυτή
την περίοδο και η παρουσίαση του προϋπολογισµού για τον επόµενο χρόνο από τον
ταµία της ∆ΣΟ, µέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆ΣΟ κ. ∆ηµήτρη
Γεωργακόπουλο. Του δίνουµε το λόγο.
∆. Γεωργακόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζουµε, οι άνθρωποι που
µιλούν για τα οικονοµικά ζητήµατα, δεν κάνουν τόσο βαθυστόχαστους συλλογισµούς
και εντυπωσιακές σκέψεις, όπως εκείνοι που διατυπώθηκαν στις οµιλίες του
Προέδρου κ. Β. Ζόρκαλτσεφ και του Γενικού Γραµµατέα κ. Σ. Παπαθεµελή.
∆υστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να αρχίσω από τον οικονοµικό απολογισµό που
ετοιµάστηκε από την οµάδα ελεγκτών, σύµφωνα µε την απόφασή µας που λάβαµε
στο Βουκουρέστι. Ο απολογισµός αυτός καταρτίζεται από τον ελεγκτή όταν
διενεργείται έλεγχος της οικονοµικής µας δραστηριότητας. Ο απολογισµός που θα
διαβάσω αρχίζει από τη στιγµή, µε την οποία τελειώνει ο προηγούµενος απολογισµός
που είχε ετοιµαστεί από τους προηγούµενους ελεγκτές. Επειδή µετά τη Συνέλευση
του Βουκουρεστίου αποφασίστηκε να ετοιµάσουµε ένα γενικό απολογισµό για τα
τελευταία 4 χρόνια, έχει γίνει ένας τέτοιος απολογισµός. Εγκρίθηκε από την
Γραµµατεία στη συνεδρίασή της. Και ο σηµερινός απολογισµός αρχίζει από την 1η
Οκτωβρίου 2000 και είναι ως το 2004. Θα διαβάσω τον απολογισµό του λογιστικού
ελέγχου. Αυτό το έγγραφο της 19 Μαΐου του 2004 υπογράφεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Συνέλευσής µας κ. Παπαθεµελή. Κατόπιν δικής µας παράκλησης
διενήργησαν έλεγχο της δράσης της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
Η εσωτερική πράξη για την ίδρυση της Συνέλευσης υπογράφηκε το 1994 και τότε
εκπονήθηκαν οι βασικές αρχές. Εµείς, οι ελεγκτές, στο πλαίσιο των γενικών αρχών
του λογιστικού ελέγχου, διενεργήσαµε έναν έλεγχο έχοντας στη διάθεσή µας
δεδοµένα και έγγραφα, τα οποία περιλάµβαναν µια λεπτοµερή περιγραφή της
οικονοµικής δραστηριότητας και τα έξοδα. Τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από τον
Γενικό Γραµµατέα της ∆ΣΟ κ. Παπαθεµελή. Τα έξοδα της ∆ΣΟ αφορούν τη δράση
της Συνέλευσης, όπως περιγράφεται. Είναι οι συνεδριάσεις της Γραµµατείας, οι
συνεδριάσεις διαφόρων επιτροπών και άλλου είδους έξοδα. Η δράση της ∆ΣΟ, στο
πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκαν τα έξοδα µε τη χρήση των λογαριασµών µας
στην Ελληνική τράπεζα από τον Οκτώβριο του 2002 ως το 2003 είναι τα εξής: η
συνεδρίαση της Γραµµατείας στα Τίρανα(Αλβανία) από τις 18 ως τις 20 Νοεµβρίου
2002, η επίσκεψη στο Οικουµενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, η
συνεδρίαση της Γραµµατείας στην Αυστραλία από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τις 10
Μαρτίου 2003, η προπαρασκευαστική συνάντηση των εµπειρογνωµόνων της
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Επιτροπής παιδείας στη Θεσσαλονίκη στις 17 Μαρτίου 2003, η συνεδρίαση της
Επιτροπής οικονοµικών στη Λάρνακα(Κύπρος) στις 16 Απριλίου 2003, η συνάντηση
των µελών της επιστηµονικής Επιτροπής Βιοηθικής στην Αθήνα στις 16 Μαίου 2003.
Για την πραγµατοποίηση αυτών των συνεδριάσεων στο πλαίσιο της ∆ΣΟ και τα
έξοδα της Γραµµατείας έχουν γίνει οι εξής πληρωµές. Η συνεδρίαση της
Γραµµατείας στα Τίρανα(Αλβανία): 15 χιλιάδες ευρώ για το ξενοδοχείο, 10 χιλιάδες
ευρώ για τα γεύµατα, 9.527 ευρώ – τα µεταφραστικά έξοδα, 3700 ευρώ – η αίθουσα,
λοιπά έξοδα –760 ευρώ. Το συνολικό ποσό –43700 ευρώ. Αφαιρώντας την
προκαταβολή, µένουν 27 χιλιάδες. Η φθινοπωρινή επίσκεψη στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης – 1555 ευρώ – τα εισιτήρια, 1700 ευρώ – το
ξενοδοχείο, 708 ευρώ – τα µεταφραστικά έξοδα, λοιπά έξοδα – 299 ευρώ, το σύνολο
των δαπανών – 6 χιλιάδες ευρώ. Η συνεδρίαση της Γραµµατείας στην Αυστραλία: τα
εισιτήρια – 46 χιλιάδες ευρώ, το ξενοδοχείο –13.300 ευρώ, τα γεύµατα – 6.330 ευρώ,
τα µεταφραστικά έξοδα –2600 ευρώ, η αίθουσα συνεδριάσεων – 23 χιλιάδες ευρώ, τα
λοιπά έξοδα –4.827 ευρώ, το σύνολο των δαπανών –97300 ευρώ. Τέταρτον, η
προπαρασκευαστική συνάντηση των εµπειρογνωµόνων της επιστηµονικής Επιτροπής
παιδείας της ∆ΣΟ στη Θεσσαλονίκη: τα εισιτήρια – 1.180 ευρώ, τα γεύµατα –495
ευρώ, τα έξοδα διαµονής – 1678 ευρώ, τα γεύµατα συνολικού κόστους 620 ευρώ
καλύφθηκαν από ένα µέρος της προκαταβολής. Το υπόλοιπο της προκαταβολής –
5300 ευρώ – µένει υπό ερωτηµατικό. Πέµπτο, η συνεδρίαση της Επιτροπής
οικονοµικών στη Λάρνακα της Κύπρου. Τα εισιτήρια – 642 ευρώ, τα έξοδα διαµονής
και διατροφής καλύφθηκαν από την Κυπριακή βουλή. Έκτο, η συνάντηση της
επιστηµονικής Επιτροπής βιοηθικής στην Αθήνα. Τα εισιτήρια – 1532 ευρώ, το
ξενοδοχείο – 800 ευρώ, τα γεύµατα – 230 ευρώ. Το σύνολο των δαπανών – 2562
ευρώ. Τα έξοδα της Γραµµατείας: 1000 ευρώ – διάφορα έξοδα της Γραµµατείας.
Λειτουργικά έξοδα – 11 χιλιάδες 603 ευρώ. Συν η προκαταβολή του Ιουνίου. Μένουν
8 χιλιάδες 668 ευρώ. Έκδοση πρακτικών της 9ης Γενικής Συνέλευσης στο
Βουκουρέστι – 5310 ευρώ. Αγορά υπολογιστή για τις ανάγκες της Γραµµατείας –
3300 ευρώ. Λογιστικός έλεγχος του προηγουµένου χρόνου – 1308 ευρώ. Η
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο – 3500 ευρώ. Το σύνολο των δαπανών – 43181 ευρώ.
Επιπρόσθετες δαπάνες: προκαταβολή για την πραγµατοποίηση της 10ης ετήσιας
Συνέλευσης της ∆ΣΟ στο Βίλνιους από τις 26 ως τις 29 Ιουνίου – 50 χιλιάδες ευρώ.
Το σύνολο των πληρωµών αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου 2002 ως την 1η Μαΐου,
για όλα αυτά τα έξοδα υπάρχουν τα αντίστοιχα προβλεπόµενα παραστατικά. Όλα τα
έγγραφα υπογράφονται από τον ταµία κ. Γεωργακόπουλο.
Τώρα σ’ ό,τι αφορά τα έσοδα από τις συνδροµές των µελών της ∆ΣΟ. ∆εν
υπήρχαν την περίοδο του λογιστικού ελέγχου. Το ισοζύγιο πληρωµών και τα
εισοδήµατα µε βάση τον απολογισµό από την τράπεζα έχουν ως εξής. Το Σεπτέµβρη
του 2002 στην Τράπεζα της Ελλάδας στο λογαριασµό 0542960-54 είχαµε 220
χιλιάδες ευρώ. Κάλυψη των δαπανών – 174.824 ευρώ, το επιτόκιο που πήραµε –
1300 ευρώ. Το υπόλοιπο στην τράπεζα στον λογαριασµό αυτό – 28.685 ευρώ. Εκτός
απ’ αυτό, στο λογαριασµό δολαρίων 0546114 στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδας τον
Οκτώβρη 2002 είχαµε 477 χιλ. δολάρια. Απ’ αυτά πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές, το
σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 46 χιλ. δολάρια, συν το επιτόκιο – 408 δολάρια. Το
υπόλοιπο – 430 χιλ. δολάρια. Όλα αυτά τα υπόλοιπα των λογαριασµών
επιβεβαιώνονται µε τις επιστολές των τραπεζών. Απ’ όλα αυτά προκύπτει πως τα
τιµολόγια συµπίπτουν απόλυτα µε τα έξοδα της ∆ΣΟ. Ολοκληρώνοντας την οµιλία
µου, θα ήθελα να πω πως είµαι στη διάθεσή σας για να σας δώσω επιπρόσθετες
πληροφορίες.
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Αγαπητοί συνάδελφοι! Αυτά είναι τα αποτελέσµατα του λογιστικού ελέγχου.
Είναι ο δεύτερος απολογισµός των ελεγκτών που καλύπτει όλα τα έξοδα ως τις 31
Μαϊου του 2003. Έχουµε συµφωνήσει, επειδή πραγµατοποιούµε τη Συνέλευση τον
Ιούνιο ότι καλό θα ήταν να έχουµε τον απολογισµό των ελεγκτών πριν από την
έναρξη της Συνέλευσης, να διενεργούµε λογιστικό έλεγχο αρχίζοντας από την 1η
Ιουνίου κάθε χρόνου. Τώρα θέλω να σας πω µερικά λόγια σχετικά µε τον
προϋπολογισµό αρχίζοντας από την 1η Ιουνίου 2000 ως τις 5 Μαϊου 2004. Μπορώ να
µιλήσω εκτενώς, µπορώ όµως να µιλήσω και σύντοµα. Υπάρχουν αντίστοιχα υλικά.
Είναι τα έξοδα που προβλέπονται και που θα πραγµατοποιηθούν ανάλογα µε τα
έσοδα για το 2003-2004. Για την Γραµµατεία – 90.300 ευρώ, για τα σεµινάρια –
85.700 ευρώ, για τη Συνέλευση – 119.170 ευρώ, για την έκδοση του δελτίου – 11
χιλιάδες, για τη δηµοσίευση των υλικών της 10ης Συνέλευσης – 2,5 χιλ.ευρώ, για την
Γραµµατεία – 24 χιλ.ευρώ. Τα έξοδα της Γραµµατείας – 8 χιλ.ευρώ. Η ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο – 1500 ευρώ. Έχει χορηγηθεί το κεφάλαιο των 15.000 ευρώ που
βρίσκεται στη διάθεση του Γενικού Γραµµατέα και του Προέδρου της Συνέλευσης
και το ποσό των 48 χιλ.ευρώ για διάφορες πρωτοβουλίες της Γραµµατείας. Το
συνολικό ποσό – 474.700 ευρώ. Αυτός είναι ο προϋπολογισµός που καλείστε να
εξετάσετε. Μπορείτε να τον αλλάξετε.
Τώρα σ’ ό,τι αφορά τα έσοδα. Έσοδα για το 2003-2004. Έχουµε πάρει
πληροφορίες από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ότι θα καταβάλει τη συνδροµή των 30
χιλ. δολαρίων. Η Ρωσική Οµοσπονδία έχει ήδη καταβάλει το ποσό των 130 χιλ.
δολαρίων. Είναι 160 χιλ. ευρώ. Μας έχουν πει ότι θα µας δώσουν το ποσό των 150
χιλ. δολαρίων και αναµένουµε την απάντηση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων. Από τις τρεις αυτές συνδροµές έχουµε 310 χιλ. δολάρια. Πέρυσι η
Ουκρανία κατέβαλε 10 χιλ. δολάρια, αλλά µας είπαν ότι είναι η συνδροµή για το
2003. Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι συνάδελφοι, αν εγκρίνουµε το σχέδιο του
προϋπολογισµού για το 2003-2004, λαµβάνοντας υπόψη τα έσοδα των 310 χιλ.
δολαρίων, µένει το ζήτηµα των 54 χιλ. δολαρίων. Αν εγκρίνουµε αυτό το σχέδιο του
προϋπολογισµού, τότε πρέπει να ξοδέψουµε και να προσθέσουµε το επιπρόσθετο
ποσό των 150 χιλ. δολαρίων από το απόθεµά µας. Έχουµε 430 χιλ. δολάρια στο
αποθεµατικό µας κεφάλαιο. Αυτός είναι ο απολογισµός για τα 2002-2003. Και αυτό
είναι το σχέδιο προϋπολογισµού για το 2003-2004. Θα παρακαλούσα να µε
απαλλάξει η Γενική Συνέλευση από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση των οικονοµικών
και να εγκρίνει ή να τροποποιήσει, αν δεν συµφωνείτε, το σχέδιο προϋπολογισµού
για το 2003-2004. Αν, φυσικά, επιθυµείτε, έχουµε τις λεπτοµερείς περιγραφές των
εξόδων για την κάθε εκδήλωση. Υπάρχει µια λεπτοµερής ανάλυση σχετικά µε τα
σεµινάρια, την Γενική Συνέλευση, την ετήσια µας Συνέλευση, τη δουλειά της
Γραµµατείας, σχετικά µε τον προβλεπόµενο αριθµό των συνέδρων σε κάθε
συνεδρίαση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ∆ΣΟ. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Αν υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους, είµαι στη διάθεσή τους για να δώσω
διευκρινήσεις, για να µην υπάρχει καµιά αµφιβολία.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Σας ευχαριστώ για την παρέµβασή σας. Ποιος έχει ερωτήσεις;
∆εν υπάρχουν ερωτήσεις. Έχετε κάποιες προτάσεις; Να εγκρίνουµε τον
προϋπολογισµό για τον προηγούµενο χρόνο; Υπάρχουν άλλες προτάσεις; Παρακαλώ.
Ποιος έχει προτάσεις;
Β.Σ. Μεντβέντιεφ: Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Επιτροπή Οικονοµικών
της Γραµµατείας µας τον Απρίλιο πραγµατοποίησε µια συνεδρίαση στην Κύπρο,
όπου εξέτασε προκαταρκτικά όλα τα ζητήµατα, στα οποία αναφέρθηκε τώρα ο κύριος
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Γεωργακόπουλος και µελέτησε τα προβλήµατα που απασχόλησαν την περσινή µας
Συνέλευση. Πράγµατι εξετάσαµε και µελετήσαµε τα προγράµµατα και τους
απολογισµούς των ελεγκτών, και η Επιτροπή Οικονοµικών συνέστησε να εγκριθεί ο
παρών απολογισµός και τα προγράµµατα που σας παρουσιάστηκαν. Νοµίζω πως και
η Συνέλευσή µας θα αναθέσει στην Επιτροπή Οικονοµικών και τον κύριο
Γεωργακόπουλο ως ταµία µας να εκτελούν και στο εξής αυτά τα καθήκοντα.
Ευχαριστώ.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Συνάδελφοι, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του κύριου
Γεωργακόπουλου και τις πληροφορίες της Επιτροπής Οικονοµικών και του προέδρου
της Βλαντίµιρ Μεντβέντιεφ υποβάλλεται πρόταση να εγκριθεί ο απολογισµός για τον
προηγούµενο χρόνο. Έχει κανείς αντίρρηση; Είναι κανείς κατά; Όχι; Ας θεωρήσουµε
ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί. Πρέπει επίσης να εγκρίνουµε τις δράσεις για τον
επόµενο χρόνο λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έκανε ο Γεωργακόπουλος. Αν
υπάρξουν αλλαγές ή αυξηθούν οι συνδροµές, θα αυξήσουµε τα έξοδά µας. Αν δεν
υπάρξουν συνδροµές, θα τα µειώσουµε. Έχει κανείς αντίρρηση; Όχι. Το δέχεστε και
αυτό. Και τώρα ο λόγος δίνεται στον Γενικό Γραµµατέα κύριο Παπαθεµελή, ο οποίος
θα µας παρουσιάσει το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων µας για το επόµενο έτος στο
πλαίσιο της ∆ΣΟ.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Πρέπει να κάνουµε έναν απολογισµό. Θα σας παρουσιάσω
ορισµένες σκέψεις µου σχετικά µε το επόµενο έτος. Μετράµε τα χρόνια µε τις ετήσιες
συνελεύσεις µας. Όταν αρχίζαµε τη δράση µας, τα πράγµατα ήταν λίγο διαφορετικά.
Σήµερα όλα έχουν αλλάξει και πρέπει να ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις και τις
ανάγκες των λαών µας. Μέσα στο προηγούµενο χρόνο η Γραµµατεία µας συνεδρίασε
µια φορά στην Αυστραλία, ήταν πολύ ευχάριστο για µας να βρεθούµε µε τους
συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ. Ο συνάδελφός µας κύριος Σάµιος είχε την
ευθύνη της συνάντησης αυτής, όπως και το πανεπιστήµιο Λατρόµπ, πρόεδρος του
οποίου είναι ο κύριος Γκάµι, καθηγητής ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι εργάστηκαν
για να στεφθούν µε επιτυχία οι συναντήσεις µας εκεί. Είχαµε τη δυνατότητα να
συναντηθούµε στην πρωτεύουσα της χώρας Καµπέρα µε τους επιφανείς
εκπροσώπους του πολιτικού κόσµου αυτής της χώρας, είχαµε την ευκαιρία στο
πανεπιστήµιο Λατρόµπ να παρακολουθήσουµε το επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα
«Πολιτική πτυχή της ορθοδοξίας» όπου οι συνεργάτες µας κάλεσαν καθηγητές και
άλλους ειδικούς απ’ όλη την Αυστραλία, οι οποίοι εξέτασαν διάφορα ζητήµατα. Είναι
µια εµπειρία πολύ χρήσιµη για µας. Μας άκουσαν. Μας δόθηκε µια υπέροχη
δυνατότητα να συναντηθούµε µε τις ορθόδοξες κοινότητες σε διάφορες πόλεις που
επισκεφθήκαµε, µε τη ρωσική κοινότητα, στη συνάντηση µε την οποία έλαβαν µέρος
πολίτες διαφορετικής εθνικής καταγωγής, µε την ελληνική κοινότητα κτλ. Γενικώς το
ταξίδι αυτό πήγε πολύ καλά και αυτό οφείλεται στη στενή συνεργασία µε τους
συναδέλφους, µέλη της Γενικής µας Συνέλευσης.
Πραγµατοποιήθηκε µια συνεδρίαση της Γραµµατείας στα Τίρανα (Αλβανία),
πολύ ωφέλιµη και ενδιαφέρουσα. Ως αποτέλεσµα της ουσιαστικής συµµετοχής των
συναδέλφων µας, των βουλευτών εκείνης της χώρας, καταφέραµε να συναντηθούµε
µε την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας και, φυσικά, µε τον Αρχιεπίσκοπο της Αλβανίας
Αναστάσιο, το έργο του οποίου γνωρίσαµε. Στις 30 Νοεµβρίου πέρυσι
πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη στην
Κωνσταντινούπολη. Μας ευλόγησε. Είχα τη δυνατότητα να τον συναντήσω µερικές
φορές ακόµη και διαπίστωσα ότι έχει πολύ ζεστές αναµνήσεις για τις συναντήσεις
αυτές και τη συνεργασία του µε το προεδρείο της οργάνωσής µας και αυτό φαίνεται
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από τα ζεστά χαιρετιστήρια µηνύµατα που µας αποστέλλει κάθε χρόνο ο
Οικουµενικός Πατριάρχης.
∆ραστηριοποιήθηκαν και δύο επιστηµονικές επιτροπές. Η µία υπό την προεδρία
της κυρίας Κριάρη, η οποία παρευρίσκεται εδώ και το απόγευµα θα µας µιλήσει για τα
ζητήµατα της βιοηθικής. Το θέµα αυτό έχει τεράστια σηµασία. Ιδιαίτερα µετά τις
προσπάθειες να αποκρυπτογραφηθεί το ανθρώπινο γονιδίωµα. Η δεύτερη
επιστηµονική επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε µε τη θρησκευτική αγωγή στις χώρες µας
υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Κώστα ∆εληκωνσταντή και µε τη συµµετοχή του
Ρώσου και του Ρουµάνου συναδέλφων έχει ήδη κάνει µια σοβαρή δουλειά. Μας
δίνεται η δυνατότητα να ενηµερωθούµε για τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια
µιας άλλης συνάντησής µας. Σας υπενθυµίζω, σ’ ό,τι αφορά το θέµα της θρησκευτικής
αγωγής, υπάρχουν στοιχεία απ’ όλο τον κόσµο, κυρίως από τη Γαλλία, όπου το
βασικότερο ρόλο παίζει ο γνωστός καθηγητής και συγγραφέας Ρεζίς Ντεµπρέ. Πριν
από µερικές εβδοµάδες έγινε η κοινή δήλωση του Γάλλου υπουργού παιδείας Λουκά
Φελί, του πρώην υπουργού παιδείας Ζακ Αργκ και του Ρεζίς Ντεµπρέ, στην οποία
υπογραµµίστηκε πόσο αδύναµη είναι η διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία
σήµερα και η ανάγκη να δοθεί καινούρια δυναµική σ’ αυτή την εκπαίδευση. Όταν
αρχίσαµε, οι 25 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασµένη εβδοµάδα στη
διάρκεια της Συνάντησης Κορυφής αντάλλασσαν σκέψεις και απόψεις, δεν µπορούµε
όµως να πούµε πως όλα όσα είπαν είναι για το καλό της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής
κοινότητας. Αυτό, φυσικά, είναι αποτέλεσµα της κατανόησης και των συµβιβασµών
τους. Πολλοί παρατηρητές λένε ότι δεν ασχολήθηκαν µε τα ζητήµατα της πολιτικής
στον τοµέα της απασχόλησης των εργαζοµένων, της καταπολέµησης της ανεργίας, της
φτώχειας, τα προβλήµατα που εξετάζουµε σήµερα εδώ. Ακόµη και το ίδιο το σχέδιο
του Συντάγµατος σ’ ό,τι αφορά τα ζητήµατα της ελευθερίας και της προστασίας των
κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωµάτων έχει φανερά ελαττώµατα. Είναι όµως
ζητήµατα που θα συζητηθούν στο µέλλον.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σύντοµα θα πραγµατοποιηθεί η
συνεδρίαση της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής και από το φθινόπωρο θα αρχίσει η
συζήτηση αυτών των σχεδίων. Εµείς στη Συνέλευσή µας αρχίσαµε από τις χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έχουν ορθόδοξους πληθυσµούς και κάναµε
ανοίγµατα προς διάφορους λαούς του κόσµου. Και σήµερα µπορούµε να πούµε ότι,
τουλάχιστον, ήδη γνωρίζουµε τους συναδέλφους µας στα κοινοβούλια όλου του
κόσµου στο βαθµό που µας έχετε βοηθήσει, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή εγώ ως
Έλληνας είχα τη δυνατότητα να βρω βουλευτές ελληνικής καταγωγής µε τη βοήθεια
της υπηρεσίας µας, µε τη βοήθεια των πρεσβειών µας, βρήκαµε ανθρώπους
διαφορετικής εθνικής καταγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αµερική και τον τελευταίο
καιρό και στη Λατινική Αµερική. Ελπίζω πως γνωρίζουµε περίπου ποιοι είµαστε και
ξέρουµε ότι έχουµε δική µας, ειδική αποστολή, ειδικό καθήκον, ειδική ευθύνη.
Συνειδητοποιούµε αυτή την ευθύνη. Για µας η αλήθεια είναι η ορθόδοξη παράδοσή
µας, η δύναµη και οι αξίες της. Και αισθανόµαστε εκείνο για το οποίο έγραψε ο
Έλληνας ποιητής, βραβευµένος µε το βραβείο Νόµπελ Γιάννης Ρίτσος, ότι η αγιότητα
και ο ηρωισµός είναι χαρακτηριστικοί για όλους τους ανθρώπους. Μας απασχολεί αν
τα ζητήµατα που εξετάζουµε και για τα οποία παίρνουµε αποφάσεις στις πολιτικές
και επιστηµονικές µας επιτροπές µπορούν να αξιοποιηθούν από τα κοινοβούλια και
τις κυβερνήσεις µας. Είναι ένα τεράστιο ζήτηµα. Ασχοληθήκαµε µε ζητήµατα που
είναι πολύ σοβαρά για τους λαούς µας: τα ζητήµατα των θρησκευτικών ελευθεριών,
τις σχέσεις µεταξύ των κρατών και των Εκκλησιών. Ο καθένας από µας πρέπει να το
µεταφέρει και ως εµπειρία και ως επιλογή και ως µοντέλο στη χώρα που ζει και
δραστηριοποιείται. Πρέπει να µας απασχολούν και τα τρέχοντα προβλήµατα, η
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συνεχής αποδυνάµωση του κοινοβουλευτισµού στο πλαίσιο της δηµοκρατίας δυτικού
τύπου, η εξασθένιση των παραδοσιακών δυνάµεων που τάσσονται κατά της εξουσίας.
Είναι τα κόµµατα, τα συνδικάτα, τα κοινοβούλια. Η επέµβαση των ΜΜΕ της
αµερικάνικης προέλευσης, κυρίως στην Ευρώπη, στις χώρες µας, είναι µια µέθοδος
που υπονοµεύει τη λειτουργία της δηµοκρατίας από τα µέσα ή ακόµη και στερεί τη
δηµοκρατία από την ουσία της. Όλα αυτά παράλληλα µε την αποδυνάµωση των
συνδικάτων, όλων των παραδοσιακών δυνάµεων που τάσσονται κατά της εξουσίας,
οι οποίες, µάλλον, κουράστηκαν και συχνά υποκαθίστανται από καινούριους τρόπους
αντίστασης. Νοµίζω πως οι ακτιβιστές που οργανώνουν διαδηλώσεις διαµαρτυρίας,
όταν οι οκτώ χώρες συγκεντρώνονται στο Νταβός, δεν θα εξέφραζαν τέτοιες θέσεις
σε µας. Ο καπιταλιστής Τζορτζ Σόρος, ο οποίος πριν από τρεις µέρες έδωσε
συνέντευξη σε ένα ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι, αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε
ξαφνικά ότι τα προβλήµατα της ανοιχτής κοινωνίας, υπέρ της οποίας είχε ταχθεί ως
µαθητής του Καρλ Πόππερ και, όπως έλεγε, ξόδεψε 5 δισεκατοµµύρια δολάρια σε
όλο τον κόσµο παρέχοντας βοήθεια σε διάφορες χώρες, ότι η αµερικανική του
κοινωνία δεν είναι καθόλου ανοιχτή και πρέπει να ασχοληθεί µε τη χώρα του και να
µετατρέψει την αµερικάνικη κοινωνία σε µια ανοιχτή κοινωνία. Θεωρεί το δόγµα των
προληπτικών πολέµων, το δόγµα του Μπους επικίνδυνο για όλο τον κόσµο και τη
σταθερότητα στον κόσµο. Είµαστε απ’ αυτούς που παρακολουθούν τα γεγονότα, την
κίνηση των ιδεών στον κόσµο και την πραγµατική πολιτική, έτσι όπως εκδηλώνεται
καθηµερινά. Θα αλλάξουµε τον κόσµο, επιθυµούµε εκείνο που έλεγε ο άγιος
Γρηγόριος Θεολόγος – µια αλλαγή προς το καλύτερο στον κόσµο. Γνωρίζουµε ότι
µας περιµένει ένας δύσκολος αγώνας. Πρέπει να αρχίσουµε από τον εαυτό µας, από
την ίδια µας τη χώρα. Και, όταν συναντιόµαστε σ’ αυτές τις διεθνείς συνελεύσεις, µε
όλη µας την καρδιά και µε όλο µας το µυαλό πρέπει να προσφέρουµε τη συµβολή µας
και να δηµιουργούµε την κατάλληλη ατµόσφαιρα για τον περαιτέρω αγώνα. Αυτά
ήθελα να σας πω. Θα έχουµε τη δυνατότητα να αρχίσουµε τη συζήτηση σήµερα το
απόγευµα και να τη συνεχίσουµε αύριο. Και σχετικά µε τα ζητήµατα τι πρέπει να
κάνει η ∆ΣΟ και ποια µπορεί να είναι η συνεισφορά του καθενός.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Πριν την συζήτηση και την αποδοχή του προγράµµατος των
δραστηριοτήτων για τον επόµενο χρόνο, που κατέθεσε στο σώµα η Γραµµατεία,
πρέπει η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τον τόπο διεξαγωγής του της επόµενης
Γενικής Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2004, όπως επιβάλει η παράγραφος 1β του
άρθρου 5 της ιδρυτικής µας πράξης. Επί του θέµατος ο Γενικός Γραµµατέας κ.
Παπαθεµελής έχει τον λόγο.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Γραµµατεία
έχει συζητήσει και έχει εξαντλήσει το θέµα µια υπήρξαν τρείς προτάσεις: µια για το
Κίεβο, η άλλη για το Μίνσκ και η τρίτη για τα Τίρανα. Θεωρεί και τις τρεις προτάσεις
πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά επισηµάνει πως η Ουκρανία είναι µια µεγάλη χώρα µε
πολλούς ορθόδοξους κατά το θρήσκευµα κατοίκους, είναι η γενέτειρα της Ρωσικής
Ορθοδοξίας και επιπλεόν, η συνάδελφος κ. Σαµοίλυκ επί σειρά ετών
δραστηριοποιείται ενεργά στην ∆.Σ.Ο. Μας έχει προτείνει από το 2002 το Κίεβο και
η Γραµµατεία φέτος αξιολόγησε ως πολύ θετική την πρότασή της. Έτσι κ. Πρόεδρε, η
πρόταση της Γραµµατείας για την Συνέλευση του 2004 είναι η πόλη του Κιέβου.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Ακούσατε την πρόταση του Γραµµατέα. Αν θέλει κάποιος
σύνεδρος να τοποθετηθεί επί αυτής........∆εν υπάρχουν τοποθετήσεις. Ούτε άλλη
πρόταση Καλώ την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση της Γραµµατείας για
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την διεξαγωγή της επόµενης Συνέλευσης στο Κίεβο. Παρακαλώ το σώµα να ψηφίσει.
Από ότι διαπιστώνω, η πρόταση γίνεται παµψηφεί αποδεκτή.
Ευχαριστώ, κύριε Παπαθεµελή! Λοιπόν, συνάδελφοι, ολοκληρώνουµε τη δουλειά
µας. Αλλά, προτού πάµε για διάλειµµα, θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις. Πριν
απ’ όλα, η αναχώρηση µε το λεωφορείο είναι στις 13.30. Σας παρακαλώ να µην
αργήσετε. Στις 14.00 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα µας παραθέσει ένα γεύµα.
Και πρέπει να επιδείξουµε καλή οργάνωση. ∆εύτερο, επειδή οι εισηγήσεις έγιναν,
µετά το διάλειµµα θα ανταλλάξουµε απόψεις. Σας παρακαλώ να γραφτείτε για
παρεµβάσεις για να µπορέσουµε να προγραµµατίσουµε το χρόνο µας. Τώρα κηρύττω
το διάλειµµα για να µαζευτούµε και στις 13.30 κάτω αναχωρούµε µε τα λεωφορεία
για το Κοινοβούλιο.
Μετά το διάλειµµα.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Προτού αρχίσουµε τη συζήτηση των προβληµάτων µας θα
ήθελα να κάνω µια ευχάριστη ανακοίνωση. Οι τάξεις µας συµπληρώνονται. Τώρα
έχουµε πια 22 βουλευτές. Ήρθε ο καλός µας φίλος, ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου
της Ρουµανίας Βλαντ Ναντέζντε. Είναι ο βουλευτής, ο οποίος την προηγούµενη φορά
είχε οργανώσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τις εργασίες της Συνέλευσης στο
Βουκουρέστι. Ας τον χαιρετίσουµε. Οι Λευκορώσοι ήρθαν εδώ, έκαναν δύο µέρες για
να περάσουν από τα σύνορά τους, ήρθαν από κει µε τα πόδια. Γι’ αυτό και άργησαν.
Χαιρετίζουµε και τους Λευκορώσους! Μου λέει ο Νικολάι Νικολάγιεβιτς
Μεντβέντιεφ ότι το βράδυ θα έρθει και ο εκπρόσωπος της Ουγκάντα. Γι’ αυτό θα
έχουµε την πιο αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση καθ’ όλη τη δεκαετία
λειτουργίας της Ε∆ΣΟ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Καλωσορίζουµε τους κυρίους που ήρθανε.
Καλωσορίζουµε ιδιαίτερα τον Βλαντ Ναντέζντε από τη Ρουµανία µε την ευχή να
είναι γερός τετράκις από εδώ και πέρα και να µην έχει κανένα πρόβληµα υγείας. Να
ξεκινήσω από την ανάγνωση µηνύµατος, το οποίο έχει στείλει ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος.
«Αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή και χαρά που απευθύνοµαι σε σας, τους
συµµετέχοντες στην 10η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας και επιθυµώ
µέσα από την καρδιά µου να σας συγχαρώ γι’ αυτή σας τη σύναξη στο όνοµα της
ανεκτίµητης πνευµατικής κληρονοµιάς των χωρών µας που ονοµάζεται Ορθοδοξία.
∆ηλαδή, «ορθή δόξα», γνώµη για τη Θεία διδασκαλία, αυθεντική όπως έρχεται σε
µας σήµερα από την αποστολική εποχή και την παράδοση των Αγίων και Θεοφόρων
πατέρων µας. Εµείς, οι Ορθόδοξοι λαοί, έχουµε το εξαιρετικό και ύψιστο προνόµιο
ότι κρατήσαµε στο πέρασµα των αιώνων και παρά τις ποικίλες αντίξοες συνθήκες,
ανόθευτη και ακέραιη την Αγία αυτή πίστη.
Στον Ορθόδοξο Ανατολικό κόσµο, η πίστη των αποστόλων, των πατέρων, των
τοπικών και των οικουµενικών Συνόδων διατηρήθηκε διαπεραστικά και αµόλυντη
τόσο από τις παπικές, όσο και από τις προτεσταντικές κοσµικού τύπου καινοτοµίες.
Και το σπουδαιότερο είναι ότι παρά τα δεινά των εχθρών της πίστεως, η καλή ζύµη
παρέµεινε και το φως δεν σβήστηκε. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι µόνο παρελθόν και
µια αγαθή ανάµνηση. Τα δόγµατα δεν είναι ξερά απολιθώµατα. Είναι η ζωντανή
πείρα και η εµπειρία ολοκλήρου του σώµατος των πιστών. Η Ορθοδοξία ως κοινωνία
εν Χριστώ και ως εκκλησία Χριστού ενεργοποιείται µυστηριακώς και λειτουργικώς
και σήµερα. Και τούτο, διότι υπάρχει και ενεργεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
Τριάδος, το Άγιο Πνεύµα. Αυτό φωτίζει και µας εµπνέει σήµερα.
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Μ’ αυτές τις θεολογικές σκέψεις σε εισαγωγικά θα ήθελα να χαιρετίσω τη
σύναξή σας που έχει φέτος θέσει ένα τόσο σπουδαίο θέµα, ως αυτό του πολέµου και
της φτώχειας. Για το πρώτο θέµα, η άποψη της Ορθοδοξίας είναι το αντί πολέµου
ειρήνη και αδελφοσύνη µεταξύ των λαών και για αυτό το µέγα αγαθό, την ειρήνη,
διηνεκώς εύχεται και προσεύχεται σε κάθε λειτουργία η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία.
Για το δεύτερο θέµα, αυτό της φτώχειας, το διαχρονικό κήρυγµα της Ορθόδοξης
διδασκαλίας είναι αυτό που θεµελιώνεται στα λόγια του Χριστού: «Αγαπάτε
αλλήλους». Λόγια που έγιναν πράξη από τους Αποστόλους, µε τις περίφηµες αγάπες
των πρώτων αιώνων και µε τα έξοχα και απαράµιλλα έργα αγάπης και φιλανθρωπίας
των Οσίων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας µας.
Το δράµα του πολέµου και το σκάνδαλο της φτώχειας είναι δύο καρκινώµατα στο
σώµα της ανθρώπινης κοινωνίας που δοκιµάζουν ωστόσο την ηθική µας υπόσταση
και συνείδηση. Αντί να διεξάγουµε πολέµους κατά των λαών και των συνανθρώπων
µας και οποιωνδήποτε λαών και οποιωνδήποτε προσώπων που είναι εικόνες Θεού, να
κάνουµε πολέµους εναντίον της φτώχειας, του υποσιτισµού, της πείνας και της
αθλιότητας.
∆εν µπορεί, από τη µια πλευρά, να ποζάρουν χαµογελαστοί οι καλοταϊσµένοι του
κόσµου και, από την άλλη, να βλέπουµε τις φωτογραφίες των παιδιών µε τις
ισοπεδωµένες κοιλίες, τα βαθουλωµένα τους µάτια και τα προεξέχοντα γόνατα των
σκελετωµένων ποδιών τους.
Αλλά ο Θεός βλέπει και κρίνει. Εµείς, οι Ορθόδοξοι, ας επιτελέσουµε το χρέος
µας. Ιερό χρέος, ευθυνοφόρο, για ειρήνη και καταλλαγή µεταξύ των λαών και η
αγάπη και αδελφοσύνη για µοίρασµα του πλούτου, για δικαιοσύνη και εξυπηρέτηση
των συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη. Η Ορθοδοξία αυτό θεωρεί δύναµη, τη
διακονία στην ειρήνη και στην αγάπη.
Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία στην αξιόλογη αυτή Συνέλευσή σας, στην ωραία πόλη
του Βίλνιους, της χώρας της Λιθουανίας. Σας σφίγγω το χέρι µε πολλές ελπίδες και
προσδοκίες και σας στέλνω τις πλέον εγκάρδιες ευχές µου,
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χριστόδουλος».
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Νοµίζω πως τώρα µπορούµε να καλέσουµε
την κ. Κριάρη, Πρόεδρο της επιστηµονικής Επιτροπής Βιοηθικής, να εκθέσει τα
συµπεράσµατα της πολύτιµης δουλειάς που έκανε αυτή η οµάδα. Κυρία Κριάρη.
Ι. Κριάρη: Σεβασµιότατοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραµµατέα, κύριοι εκπρόσωποι
της Βουλής της Λιθουανίας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
τιµή που µου κάνατε, να µε καλέσετε στη Συνέλευση αυτή, η οποία είναι και
ιωβηλαίο και χαίροµαι που είµαι στη Λιθουανία, µια χώρα που έχει µια πλούσια
πολιτική ιστορία και ιδιαίτερα σηµαντική νοµοθεσία στον τοµέα της υγείας.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι ένα από τα µέλη της Επιτροπής µας είναι καθηγητής
της Γενετικής του Πανεπιστηµίου του Βίλνιους, ο κ. Αλγίµαντας Παουλάουσκας, ο
οποίος επρόκειτο σήµερα να έρθει και να αναφέρει εκείνος τη δουλειά που κάναµε
στο χώρο της ευθανασίας, όµως οι επαγγελµατικές του υποχρεώσεις τον εµπόδισαν.
Τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής µας είναι ο κ. Μάριος Καριόλου, γενετικός από την
Κύπρο, ο πατήρ ∆ηµήτριος Σµιρνόφ από το Πατριαρχείο της Μόσχας, ο πατήρ
Νικόλαος Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της
Εκκλησίας της Ελλάδος και ο κ. Στοϊτσέσκου, ο οποίος είναι γιατρός και Πρόεδρος
της Επιτροπής Βιοηθικής στο Βουκουρέστι.
Το θέµα, το οποίο πραγµατευτήκαµε είναι το θέµα της ευθανασίας, ένα θέµα
ιδιαιτέρως επίκαιρο, όχι µόνο λόγω της πρόσφατης απόφασης του Συµβουλίου της
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Ευρώπης και της νοµοθεσίας, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγµή στο Βέλγιο και την
Ολλανδία, αλλά και διότι το θέµα αυτό συζητείται τώρα στο Συµβούλιο της Ευρώπης
και πρόκειται να ψηφιστεί µια σχετική σύσταση. Βέβαια, το θέµα της ευθανασίας δεν
είναι νέο. Εµφανίζεται, όµως, τώρα µε ιδιαίτερη οξύτητα για δύο κυρίως λόγους.
Πρώτον, διότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης στη ζωή του ανθρώπου, µέσω της
συνδέσεώς του µε µηχανική υποστήριξη και δεύτερον, διότι γίνεται αισθητή, κάθε
µέρα και περισσότερο, µια οικονοµική αντίληψη σχετικά µε τη σηµασία της ζωής του
ανθρώπου, σχετικά µε το κόστος, που µπορούν να επωµίζονται τα ασφαλιστικά
ταµεία και σχετικά µε τις προτεραιότητες που θέτουν οι διάφορες κοινωνίες.
Θα ήθελα να σας κάνω µια µικρή παρουσίαση της καταστάσεως όπως έχει
διαµορφωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Το πιο σηµαντικό γεγονός είναι µια πρόσφατη
απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε το αίτηµα µιας Αγγλίδας, η οποία
ζήτησε, αφ’ ενός, να τη βοηθήσει ο άντρας της να αυτοκτονήσει, δεύτερον, όµως να
µην διωχθεί ποινικά, όπως προβλέπει το αγγλικό δίκιο. Το Συµβούλιο της Ευρώπης,
το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην απόφασή του γνωµοδότησε ότι το
άτοµο δεν έχει την εξουσία να επιλέγει το θάνατο αντί της ζωής είτε µέσω ενός
τρίτου προσώπου είτε µε τη βοήθεια µιας δηµόσιας αρχής. Επιπλέον, το δικαστήριο
αρνήθηκε ότι υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ µέρους των κρατών σε σχέση µε τη
βοήθεια προς αυτοκτονία. Η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ σηµαντική, διότι θέτει το
γενικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα πρέπει να κινείται η νοµοθεσία των κρατών, τα
οποία είναι µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη, ρυθµίζουν το θέµα της ευθανασίας µε τρόπους
αρκετά διαφορετικούς, ανάλογα µε τις αξίες τους και µε τις νοµικές τους αρχές. Ο
βασικός κανόνας είναι ότι οποιαδήποτε αφαίρεση ζωής θεωρείται έγκληµα και
τιµωρείται. Κατά τα τελευταία έτη όµως εµφανίζεται µια ανοχή σχετικά µε την
παθητική ευθανασία, κατά την οποία ο γιατρός διακόπτει την παροχή τροφής και
ενυδατώσεως σε ασθενείς, που βρίσκονται σε χρόνια φυτική κατάσταση, µετά από
αίτηµα των συγγενών τους ή εάν οι ίδιοι έχουν εκφράσει σχετική άποψη προ της
επιδεινώσεως της υγείας τους. Η κοινή γνώµη, όµως, και ο νοµικός και ιατρικός
κόσµος είναι αντίθετοι στις περισσότερες χώρες µε την περίπτωση της ενεργητικής
ευθανασίας, κατά την οποία ο ιατρός παρέχει στον ασθενή το κατάλληλο φάρµακο
για να αυτοκτονήσει ή το χορηγεί ο ίδιος. Οι λόγοι είναι προφανείς. Το σύστηµα
υγείας δεν µπορεί να θεραπεύσει τον πόνο ή να διαγνώσει ή να θεραπεύσει την
κατάθλιψη. Για το λόγο αυτό θα ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τους ασθενείς να
νοµιµοποιηθεί µέσω ιατρών η βοήθεια σε αυτοκτονία. Και ο κίνδυνος αυτός είναι
ακόµα µεγαλύτερος για τους ηλικιωµένους και τους φτωχούς ή τους ανθρώπους που
είναι σε κοινωνικά άσχηµη κατάσταση, ή για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στο
σύστηµα υγείας. Και σε αυτό το σηµείο εντοπίζεται και ο κίνδυνος. Μήπως από το
δικαίωµα στο θάνατο που επικαλούνται οι σχετικές νοµοθεσίες, ολισθήσει η κοινωνία
στο καθήκον στο θάνατο. Το να θεσµοποιηθεί η βοήθεια στην αυτοκτονία, θα
ισοδυναµούσε µε την αναγνώριση ενός δικαιώµατος στο θάνατο, ενώ το µόνο
δικαίωµα που µπορεί να διεκδικήσει κανείς είναι το δικαίωµα να υπερασπίζεται τη
σωµατική του ακεραιότητα έναντι προσβολών από τρίτα µέρη και να εξασφαλίσει
στον εαυτό του τη δυνατότητα να πεθάνει από φυσικό θάνατο.
Στα περισσότερα κράτη γίνεται ανεκτή η παθητική ευθανασία. Πρόσφατα, όµως
το Βέλγιο και η Ολλανδία ψήφισαν νόµους, µε τους οποίους προβλέπουν υπό
προϋποθέσεις και την ενεργητική ευθανασία, κατά την οποία δηλαδή είναι δυνατόν ο
ιατρός να χορηγήσει το κατάλληλο φάρµακο ο ίδιος στον ασθενή ή να του το δώσει
ούτως ώστε να αυτοκτονήσει. Και οι δύο αυτές νοµοθεσίες έχουν προκαλέσει σωρεία
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από αντιδράσεις. Τώρα όµως υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσει τον ίδιο δρόµο και
η Ελβετία.
Θα πρέπει, πάντως, να επισηµάνουµε, ότι τα βασικά στοιχεία της συζητήσεως
στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών είναι τα εξής:
1) επιδιώκεται να ληφθούν µέτρα µετά από διαδικασίες διαφάνειας, ούτως ώστε
να διαφυλαχθεί η σχέση ιατρού-ασθενούς,
2) καταβάλλεται προσπάθεια να τεθούν όροι, σύµφωνα µε τους οποίους οι
σχετικές αποφάσεις θα λαµβάνονται είτε από δικαστήρια είτε βάση νοµοθεσίας, διότι
όπως γράφει και µία σχετική ιρλανδική απόφαση, πρόκειται για «θέµατα
αρµοδιότητας του Κοινοβουλίου, το οποίο και µόνο πρέπει να λάβει τις σχετικές
αποφάσεις»,
3) καταβάλλεται µια προσπάθεια να ακουστούν οι απόψεις όλων των
ενδιαφεροµένων, δεδοµένου ότι ζούµε σε προαστιακές κοινωνίες και αναφέρω
χαρακτηριστικά ότι στο Βέλγιο κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή κατατέθηκαν
περίπου 600 τροπολογίες,
4) καταβάλλεται µια προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η αναλγητική φροντίδα
και να διευκολύνονται επίσης και οι ασθενείς κατά την παραµονή τους στις
τελευταίες ώρες του συγγενούς τους.
Προσπαθήσαµε κατά τη διατύπωση των όρων που θα πρέπει να διέπουν την
αγωγή τις τελευταίες στιγµές του ανθρώπου να λάβουµε υπ’ όψιν µας τη συζήτηση, η
οποία έχει γίνει στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως επίσης και τη συζήτηση στην Αµερική
και έτσι συντάξαµε αυτό το κείµενο αρχών, το οποίο ενδεχοµένως έχετε ήδη πάρει.
Στα πρώτα άρθρα αναφερόµαστε γενικά στα προβλήµατα και τους κινδύνους που
είναι συναφείς µε µία άµεση νοµιµοποίηση της ευθανασίας. Στο άρθρο 5 αναφέρουµε
ότι κάθε απόπειρα καθορισµού των ορίων της ζωής, µε βάση την ανθρώπινη θέληση,
απόφαση ή ικανότητα, απογυµνώνει τη ζωή από την ιερότητά της. Στο άρθρο 6 και 7
αναφερόµαστε στις υποχρεώσεις των ιατρών, οι οποίες βασίζονται στον όρκο του
Ιπποκράτη, λαµβάνουµε όµως υπ’ όψιν µας και την περίπτωση, κατά την οποίαν δεν
έχουµε πλέον µία προσπάθεια και µία φροντίδα για τη ζωή του ανθρώπου, αλλά µία
παρεµπόδιση της διαδικασίας του θανάτου. Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν
ανταποκρίνεται στη θεραπεία, θα πρέπει να επιδιώκεται µε κάθε τρόπο η ανακούφισή
του, ακόµα και εάν αυτό περιλαµβάνει τον κίνδυνο επίσπευσης της διαδικασίας
θανάτου. Η παράλληλη παρηγορητική φροντίδα και η χρήση κάθε µέσου για έλεγχο
του πόνου είναι απαραίτητη. Επίσης στο άρθρο 7 αναφέρουµε ότι η τεχνητή
παράταση της ζωής δεν θα πρέπει πάντοτε να θεωρείται ως υποχρεωτικός και
επιθυµητός στόχος της ιατρικής. Σε µερικές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να
παραταθεί η ζωή, αλλά απλώς παρεµποδίζεται η φυσική διαδικασία θανάτου,
αυξάνοντας την ταλαιπωρία του ασθενούς. Επίσης στο άρθρο 8 και 9 αναφερόµεθα
στις υποχρεώσεις των ιατρών, κάθε ιατρός που ενθαρρύνει αποφάσεις τερµατισµού
του βίου, θα πρέπει να θεωρείται παραβάτης του όρκου του, η αντίρρηση κάθε ιατρού
στο επίµονο αίτηµα του ασθενούς για ευθανασία είναι ανεκτίµητη. Το λεγόµενο
δικαίωµα στον αξιοπρεπή θάνατο, το οποίο έχει διατυπωθεί σε ορισµένες χώρες, δεν
µπορεί να οδηγεί τους ασθενείς στο αίτηµα δολοφονίας τους από τους θεραπευτές
τους. Στο άρθρο 9 αναφερόµεθα στο δικαίωµα προστασίας της ζωής, το οποίο
υπάρχει και κατοχυρώνεται σε όλα τα Συντάγµατα, ανεξάρτητα από την ποιότητα
αυτής της ζωής. Παράλληλα όµως, προστατεύεται η αυτονοµία και η αξιοπρέπεια του
ατόµου. Υπό το φως αυτών των αρχών, οι ιατροί θα πρέπει να επιδεικνύουν
εξαιρετική φροντίδα, επαγγελµατισµό και ευαισθησία στην αµφιταλάντευση, που
συνεπάγονται οι διαδικασίες απόφασης, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν και τους
συγγενείς του ασθενούς. Στις σπάνιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει ελπίδα
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ανάρρωσης και ο ασθενής βιώνει µόνο παράταση του πόνου και αιχµαλωσία του
σώµατος από τεχνολογικές παρεµβάσεις, συνιστώνται διαβουλεύσεις µε
διεπιστηµονική επιτροπή. Στις περιπτώσεις ασθενών µε απουσία συνείδησης, η
συνείδηση του ιατρού και των συγγενών θα µπορούν να υποκαθίστανται στη
συνείδηση του ασθενούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις εάν ο ιατρός, βασισµένος στη
γνώση, εµπειρία και αγάπη του προς τον ασθενή, καθώς και την πίστη στο Θεό,
αποφεύγει τη χρήση παρεµβατικών µέσων, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ανήθικο.
Στο άρθρο 10 αναφερόµαστε στην ανάγκη να θεσµοθετηθεί η παρουσία των
συγγενών του ασθενούς τις τελευταίες στιγµές, σύµφωνα µε το σύστηµα, το οποίο
έχει ήδη υιοθετήσει η Γαλλία, η οποία χορηγεί βάσει νόµου άδειες άνευ αποδοχών
στους ασθενείς για τις τελευταίες ηµέρες των συγγενών τους. Επίσης στο άρθρο 11
αναφερόµαστε στην ανάγκη δηµιουργίας κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, τα οποία θα
συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων νοσηλείας και θα
αποσυµφορήσουν τις ιατρικές µονάδες θεραπείας. Η σηµασία του εθελοντικού έργου
θα πρέπει να είναι σαφής και οι εκκλησίες να ενθαρρύνουν την οργάνωση οµάδων
εθελοντών για την υποστήριξη αυτών που υποφέρουν. Τέλος, στο άρθρο 12
αναφερόµαστε στη φροντίδα των ανθρώπων που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους,
η οποία απαιτεί ικανότητες, ηθική ευαισθησία και δύναµη συναισθηµάτων από
πλευράς ιατρών και θεραπευτών. Οι ιατρικές σχολές θα πρέπει να δώσουν µεγάλη
σηµασία στα προγράµµατα ανακουφιστικής φροντίδας, ούτως ώστε οι ιατροί να
µπορούν να ανταποκριθούν σ’ αυτή την πρόκληση. Τέλος, στα άρθρα 14 και 15
αναφερόµαστε, πρώτον, στην υποχρέωση των ιατρικών συλλόγων να καταθέτουν τις
απόψεις τους και να συµβάλλουν στη συζήτηση σχετικά µε τα θέµατα αυτά,
δεδοµένου ότι οι σχετικές επιλογές των ιατρών, συνδέονται πολλές φορές µε
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τα µέλη τους. Τέλος, στο άρθρο 15
αναφερόµαστε στις υποχρεώσεις που έχουν τα µέλη των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, τα οποία θα πρέπει να προσεγγίζουν τους ασθενείς, τις οικογένειές τους
και τους ιατρούς µε σεβασµό και γνώση των ειδικών προβληµάτων. Οι αναφορές
εντυπωσιασµού προκαλούν µόνο σύγχυση. Είναι σαφές ότι αυτή η Γενική ∆ιακήρυξη
Αρχών αποτελεί µόνο ένα πάρα πολύ γενικό πλαίσιο, το οποίο απλώς δίνει µία µορφή
προσέγγισης σε ένα πολύ σύνθετο και αρκετά ευαίσθητο θέµα. Ένας Έλληνας
συγγραφέας έχει πει: «Οι νεκροί είναι αγαθοί. ∆εν επεµβαίνουν στη ζωή µας και µας
βοηθούν να τους λησµονήσουµε». ∆εν θα πρέπει, όµως, ο δικός τους θάνατος να
γεµίσει τύψεις τη δική µας ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε την κυρία Κριάρη γι’ αυτή τη
διαφωτιστική εισήγηση, γι’ αυτό το µείζονος ενδιαφέροντος θέµα, το οποίο δεν θα
παύσει να µας απασχολεί από εδώ και πέρα ίσως και περισσότερο απ’ ό,τι µέχρι
τώρα. Νοµίζω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε στην έναρξη του διαλόγου. Έχουµε
δύο θέµατα. Το ένα αφορά τις παρεµβάσεις των µελών στο κεντρικό ζήτηµα του
συνεδρίου αυτού «Φτώχεια και πόλεµος» και το άλλο αφορά τις παρεµβάσεις στον
απολογισµό και την προοπτική. Η αίσθησή µου είναι να αρχίσουµε από τη
συνεισφορά σας στο κεντρικό θέµα «Πόλεµος και φτώχεια». Και αν µας µείνει
χρόνος, απόψε θα µπούµα και στο δεύτερο θέµα. Αλλιώς, θα µπούµε αύριο στο
δεύτερο θέµα. Έχει ζητήσει το λόγο η κα Κρούσκα από την Γιουγκοσλαβία. Μπορεί
να τον έχει αν είναι εδώ, βεβαίως.
Μ. Κρούσκα: Θα µιλήσω επί του κεντρικού θέµατος και θα τοποθετηθώ επί της
απόψεως των Ορθοδόξων για τα θέµατα του πολέµου και της φτώχειας. Το πρόβληµα
της στάσης της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας απέναντι στον πόλεµο και τη
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φτώχεια δεν είναι πρόβληµα που µπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά από την
Ορθοδοξία. Ούτε µπορεί ή πρέπει να το λύσει µόνη της η Ορθοδοξία.
Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε πως σε καµιά περίπτωση δεν είναι αρκετό να
εξετάζουµε τα ζητήµατα που αναφέραµε χωριστά, χωρίς να λάβουµε υπόψη µας τη
σχέση της αιτίας/αποτελέσµατος µεταξύ τους, όπως, άλλωστε, και µε τα
προηγούµενα φαινόµενα, τις συνέπειες τους και όλα τα ζητήµατα που ούτως ή άλλως
σχετίζονται µ’ αυτά.
Η ιστορική µοίρα σε συνδυασµό µε τις πολυάριθµες άλλες περιστάσεις επηρέασε
την «πληµµύρα» της Ορθοδοξίας διαµέσου των περιοχών και εθνών που βρίσκονται
µέσα στην «καρδιά» της µεγάλης ευρασιατικής ηπείρου. Πρέπει να σας
υπενθυµίσουµε το ρητό που λέει «όποιος κυβερνάει την καρδιά αυτής της
«υπερηπείρου», κυβερνάει τον κόσµο» βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην αλήθεια απ’
ό,τι µπορούµε καν να φανταστούµε.
Στις παντοτινές δυστυχίες των χωρών αυτών σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει δύο
γεγονότα: πρώτον, η Ορθοδοξία επιβίωσε και άντεξε στις συνεχείς πιέσεις του
καθολικισµού από τη ∆ύση και του ισλαµισµού από την Ανατολή και, δεύτερον, οι
ορθόδοξες χώρες που βρίσκονται στην περιοχή του «σταυροδρόµιου του κόσµου»
έγιναν το δόλωµα και η πιθανή αµοιβή για όλους εκείνους που στην αναζήτηση της
αιωνιότητας, χρησιµοποιώντας το µέσο της εξουσίας, προχώρησαν για να
κατακτήσουν τον κόσµο.
Κατά τον τρόπο αυτό, µε βάση αυτά τα γεγονότα, µπορούµε να διαπιστώσουµε
πως η στάση των ορθοδόξων κρατών απέναντι στο ζήτηµα του πολέµου
προσδιοριζόταν και ακόµη προσδιορίζεται από όλα τα προαναφερθέντα ειδικά
χαρακτηριστικά της θέσης των ορθοδόξων χωρών στον κόσµο. Θα πρέπει επίσης να
υπογραµµίσουµε πως το ζήτηµα της επιβίωσης ήταν πάντοτε κυρίαρχο σε σχέση µε
όλα τα άλλα.
Ύστερα από πολύ καιρό η Ορθοδοξία αντιµετώπισε µια σοβαρή απειλή των
πολέµων στην τελευταία δεκαετία του 20ού αι. Η πτώση της κοµµουνιστικής
εξουσίας, η αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας και η φοβερή µάχη, το
µίσος και η βία ήταν το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα των πολέµων αυτών.
Όλες οι εκκλησίες στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας επέκριναν επίσηµα
τη βία και το έγκληµα. Ο Χριστιανισµός δεν περιλαµβάνει τίποτε που θα µπορούσε
έστω να µοιάσει µε τη µη ανεκτικότητα, το µίσος και τον πόλεµο. Αν ο πόλεµος
εξαρτιόταν από τη χριστιανική ηθική, δεν θα υπήρχαν ποτέ πόλεµοι.
Πρόσφατα, στις αρχές Ιουνίου, στο Βελιγράδι πραγµατοποιήθηκε ένα συνέδριο
µε θέµα «Σερβία χωρίς φτώχεια» που οργανώθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυµα της
Σερβικής ορθόδοξης εκκλησίας «Φιλανθρωπία» και την υπηρεσία ανακούφισης της
καθολικής εκκλησίας. Οι εκκλησίες, τόσο η ορθόδοξη, όσο και η καθολική,
ενώθηκαν στο ανθρωπιστικό τους έργο και ίσως αυτός είναι ο τρόπος, µε τον οποίο οι
δύο εκκλησίες µπορούν αυτή τη στιγµή να εργαστούν µαζί στις περιοχές που
πλήττονται από τους πολέµους. Αυτό µπορεί επίσης να είναι και το µονοπάτι προς τη
µεγαλύτερη κατανόηση, προς την ανάπτυξη της ανεκτικότητας και των πραγµατικών
χριστιανικών αξιών µεταξύ των λαών που µέχρι πρόσφατα πολεµούσαν µεταξύ τους.
Αφού µετά τους πολέµους πάντοτε έρχεται η πείνα. ∆υστυχώς, καµιά πράξη, ούτε
ανθρωπιστική, ούτε πολιτική, δεν µπορεί να φέρει πίσω τις ανθρώπινες ζωές και αυτό
που µένει είναι οι κατεστραµµένες οικίες, οι πρόσφυγες, η ανεργία και η γενική
φτώχεια, η αθλιότητα και τα δάκρυα µέσα στις ψυχές.
Σύµφωνα µε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Σερβία πριν από το συνέδριο
υπάρχει θετική προσέγγιση απέναντι στη µεγαλύτερη συµµετοχή των κοινοτήτων
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στον αγώνα κατά της φτώχειας. Αναµένεται να προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους
φτωχούς, ανεξάρτητα από το θρήσκευµα ή την εθνική τους καταγωγή.
Η ορθόδοξη κοινότητα που υποβαθµίστηκε επί µια µακρά χρονική περίοδο, δεν
µπορεί ακόµη να επανακτήσει τη σηµαντική επιρροή που είχε στους πιστούς και
γίνεται αντιληπτή ως η κοινότητα µε την πλέον αδύναµη οργάνωση.
Θα πρέπει κανείς να υποδείξει πως ο µόνιµος και ασυµβίβαστος, αλλά συχνά
αφελής αγώνας για την προστασία των εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και
οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της ταυτότητας των ορθόδοξων λαών έχει κάνει τους
λαούς αυτούς «απροσάρµοστους» και «ακατάλληλους» για όλα τα συστήµατα που
ξεφύτρωσαν από τα συστήµατα των ίδιων τους των χωρών. Ως αποτέλεσµα
αντιµετωπίζουµε την «εξωστρέφεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σφοδρή
έλλειψη εµπιστοσύνης των οργανώσεων αυτών απέναντι στις χώρες της ευρωπαϊκής
Ορθοδοξίας. Παρά τις οµοιότητες, οι διαφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ανατολής και
της ∆ύσης είναι ακόµη βαθιές και ουσιώδεις και για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να
ξεπεραστούν.
∆υστυχώς, αυτό µας βάζει σε µια κατάσταση όπου, αντί να βρούµε την
αλληλοκατανόηση µε τις «δυτικές» χώρες, από τη µία, και να προσδιορίσουµε τα
ουσιώδη συµφέροντα που θα µπορούσαν να φέρουν τις ορθόδοξες χώρες µαζί, από
την άλλη, όλοι µας τρέχουµε αλόγιστα προς την ολοκλήρωση µε το δυτικό σύστηµα,
παρά την έλλειψη συντονισµού που υπάρχει και τις συνέπειες που µπορούν να
προκύψουν απ’ αυτό.
Φυσικά, είναι απαραίτητο να διατηρήσουµε το διάλογο. Εκεί µπορεί να προκύψει
το ερώτηµα πώς η ∆ύση αποδέχεται την Ανατολή και πόσο ανοιχτή είναι στην
πραγµατικότητα. Το ζήτηµα που χρειάζεται συλλογισµό είναι το πρόσφατο µήνυµα
του Πατριαρχείου της Μόσχας, όπου εκφράζεται η ελπίδα ότι η ορθόδοξη
χριστιανική κληρονοµιά θα ενσωµατωθεί στο Σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προειδοποίηση που έρχεται από τον ορθόδοξο κόσµο υπογραµµίζει την ανάγκη
να ελέγχει κανείς τις υλικές δαπάνες που δεν υπηρετούν πια το καλό των ανθρώπων,
αλλά τα συµφέροντα των µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Πίσω από την απανταχού
παρούσα παγκοσµιοποίηση κρύβεται συχνά το συµφέρον που επιβάλλεται από ένα
κέντρο της εξουσίας που δεν θα σταµατούσε να καταναλώνει τους φυσικούς πόρους
ούτε µε το κόστος της καταστροφής του πλανήτη.
Ίσως θα ήταν άτοπο να αναφέρουµε µε την ευκαιρία αυτή τα παρακάτω, δεν
πρέπει όµως να παραγνωρίζουµε το γεγονός πως υπάρχει µια «σιωπηλή»
περιφρόνηση της ∆ύσης απέναντι στις ορθόδοξες χώρες και, από την άλλη, υπάρχει
µια σχεδόν αµαρτωλή επιείκεια των χωρών µας σε σχέση µε τη ∆ύση.
Μπορεί να µην είναι συµπτωµατικό, αλλά είναι γεγονός πως µετά την
κατάρρευση του κοµµουνιστικού καθεστώτος ο πόλεµος έπληξε κυρίως εκείνες τις
κοινωνίες όπου κυρίαρχη θρησκεία είναι η ορθόδοξη, για την ακρίβεια, τις χώρες της
σλαβικής Ορθοδοξίας. Η επιµονή στην ανεκτικότητα που υπογραµµίζουµε, η οποία
εµφανίζεται σαν µάθηµα που πρέπει να ακούσει και να πάρει κανείς από τη ∆ύση,
προβάλλει στην ουσία της τη µη ανεκτικότητα απέναντι στην ορθόδοξη παράδοση
και ειδικά σ’ ό,τι αφορά τα ζητήµατα που δεν επηρεάζουν κανένα, όπως η αποδοχή
του Ιουλιανού ηµερολογίου ή η αναγνώριση των ανώτατων ορθόδοξων θεσµών. Η
επιµονή στην ανεκτικότητα µεταβάλλεται στην ιδέα πως είναι πολιτικά ορθό να
κρατούµε µια κάπως περιφρονητική στάση απέναντι στην ορθόδοξη κληρονοµιά και
να δώσουµε πλεονέκτηµα σε άλλες θρησκείες. Το δυστύχηµα του πολέµου, της
φτώχειας και της πείνας δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για την πίεση που ασκούν οι
πλούσιοι για να απορρίψουµε την πίστη µας. Η παλιά παροιµία «µην πουλάτε την
πίστη σας για ένα γεύµα» εκφράζει µία από τις αρχές της Ορθοδοξίας - να
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αντιστέκεται και να αντέχει στους πειρασµούς. Αυτό δεν σηµαίνει πως στόχος µας
πρέπει να είναι η φτώχεια. Ούτε πρέπει να σηµαίνει πως στόχος µας είναι η υιοθεσία
των πολιτιστικών και πνευµατικών πραγµάτων που µας επιβάλλονται από τους
άλλους.
Ως χώρα που διέρχεται µια µεταβατική περίοδο δεν µπορούµε να αποφύγουµε τη
γραµµή της παγκόσµιας πολιτικής. Στο δύσκολο αυτό δρόµο πρέπει πάντοτε να
θυµόµαστε πως το να είσαι ένας φτωχός άνθρωπος δεν είναι το ίδιο πράγµα µε το να
είσαι ένα ρεµάλι. Πρέπει επίσης να αποδεχτούµε µια αρχή τόσο από τη ∆ύση, όσο και
από την Άπω Ανατολή – πρέπει πάντοτε να σεβόµαστε την παράδοση και τις ρίζες
µας, όποιος και να είναι ο δρόµος που θέλουµε ή είµαστε αναγκασµένοι να
επιλέξουµε.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Μάλιστα, η κα Σβετλάνα Οκρουζνάγια από
τη Λευκορωσία.
Σ. Οκρουζνάγια: Αξιότιµοι οργανωτές, σύνεδροι και καλεσµένοι της
Συνέλευσης! Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι! Όπως ποτέ άλλοτε σήµερα στην
κοινωνία τίθενται τα ζητήµατα του πολέµου και της ειρήνης, του πλούτου και της
φτώχειας, της ελεηµοσύνης και της αναισθησίας. Και ποιος γνωρίζει καλύτερα από
µας τους Λευκορώσους τις φρικτές συνέπειες τις εισβολής, της υποδούλωσης του
ενός λαού από τον άλλο.
Ο Κύριος µας έδωσε 10 υπέροχες εντολές, τηρώντας τις οποίες η ανθρωπότητα
θα µπορούσε να ζήσει εν ειρήνη και συναινέσει, δηµιουργώντας πνευµατικές και
υλικές αξίες. Ο κανόνας «ουκ φονεύσεις» είναι καθολικός – το δικαίωµα στη ζωή που
δόθηκε εξ αρχής στον άνθρωπο και η απαγόρευση του φόνου δεν εξαρτιόνταν ποτέ
από τη «βαρύτητα του εγκλήµατος». Ο Κάιν, ο πρώτος δολοφόνος στην ιστορία της
ανθρωπότητας που σκότωσε τον αδερφό του απευθύνεται στο Θεό που τον τιµώρησε
µε την απέλαση: «Θα είµαι ξενιτεµένος και περιηγητής στη γη και θα µε φονεύσει ο
καθένας που θα µε συναντήσει». Και τι ακούει σε απάντηση; «Και του είπε ο Κύριος:
ο καθένας που θα φονεύσει τον Κάιν θα τιµωρηθεί επτάκις».
Συνεπώς, η απαγόρευση του φόνου και της εκτέλεσης υπήρχε πολύ καιρό πριν
από την εντολή «ουκ φονεύσεις». Εντωµεταξύ ο Θεός φρόντισε ακόµη και να µην
τιµωρηθεί κανείς επτάκις. Ο Θεός δεν επέτρεψε το φόνο του αδελφοκτόνου και
εκείνος έζησε πολλά χρόνια ακόµη, έκανε παιδιά και «έχτισε ακόµη και πόλη και της
έδωσε το όνοµα του γιου του».
Έχοντας ένα τέτοιο παράδειγµα του ύψιστου ελέους, της αγάπης, της
ελεηµοσύνης, τι κάνουν οι άνθρωποι; Ο ένας µετά τον άλλον οι ισχυροί του κόσµου
εξαπολύουν πολέµους, σκοτώνουν γυναίκες, παιδιά, γέρους, σπέρνουν τρόµο και
θάνατο, βεβηλώνουν τα θρησκευτικά ιερά, καταστρέφουν τον πολιτισµό.
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάντοτε µαζί µε τον λαό της – από τη µάχη
στο πεδίο Κουλικόβο ως τις µέρες µας. Στις σελίδες της ιστορίας του Μεγάλου
Πατριωτικού πολέµου του λαού µας έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κατορθώµατα
των απλών ιερωµένων, παραδείγµατα πνευµατικής και υλικής βοήθειας. Με τα
χρήµατα που συγκεντρώθηκαν από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δηµιουργήθηκαν
η στρατιωτική µοίρα Αλεξάντρ Νέφσκι και η φάλαγγα Ντµίτρι Ντονσκόι. Είναι
µεγάλη η συνεισφορά που πρόσφεραν οι ορθόδοξοι άνθρωποι της πατρίδας µας µε τις
προσευχές, το έργο και τα πολεµικά τους ανδραγαθήµατα στην επίτευξη της νίκης
που την έφερναν πιο κοντά µαζί µε όλο µας το λαό, ο οποίος στην πάλη κατά του
εχθρού επέδειξε την αντοχή και τον ηρωισµό άνευ προηγουµένου, την ενότητα και τη
συσπείρωση.
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Μόνο στη Λευκορωσία ο πόλεµος πήρε 2 εκατοµµύρια 200 χιλιάδες ζωές –
σκοτώθηκε ο κάθε τρίτος κάτοικος της ∆ηµοκρατίας, στην περιοχή του Βίτεµπσκ, την
πατρίδα του πατέρα µου – ο κάθε δεύτερος. Μόνο το Μάιο του 1944 στο Βίτεµπσκ
καταστράφηκαν 8 εκκλησίες και ναοί – ο ναός της Αγίας Σκέπης, οι εκκλησίες της
Γέννησης του Χριστού, του Αγίου Ιωάννη, του Σωτήρα, των Αγίων Πέτρου και
Παύλου. Στις 23 Μαΐου στις 16.00 ο ιερωµένος Γαβριήλ Οµπερένκο πήρε
τηλεφωνικό µήνυµα από το διοικητή του Βίτεµπσκ. Εκεί διατυπωνόταν το αίτηµα να
βγάλει πράγµατα από το ναό της Αγίας Σκέπης, ο οποίος θα ανατιναζόταν στις 18.00.
Η διαταγή για την ανατίναξη του ναού εκπληρώθηκε αυθηµερόν. Οι φασίστες
εκτέλεσαν δεκάδες ιερωµένους επειδή βοηθούσαν τους αντάρτες, καλούσαν τους
ανθρώπους να αντισταθούν στους κατακτητές, ενέπνεαν στις καρδιές την ελπίδα για
τη σύντοµη σωτηρία από το φασιστικό ζυγό.
Οι θέσεις της ορθόδοξης εκκλησίας κατά τη µεταπολεµική περίοδο είναι η
ακούραστη ενεργός πάλη για την ειρήνη, για τη διατήρηση του ιερού χαρίσµατος της
ζωής. Αλλά στις αρχές του 21ου αι. η εύθραυστη, αλλά τόσο απαραίτητη για όλους
µας ειρήνη διαταράχθηκε και πάλι από τις εκρήξεις των πυραύλων και των
χειροβοµβίδων. Το 1999 – η Γιουγκοσλαβία, το 2003 – το Ιράκ… Ποιος θα είναι ο
επόµενος; Εντωµεταξύ ο πόλεµος στο Ιράκ ουσιαστικά ήταν ένας πόλεµος σε
ζωντανή µετάδοση, πράγµα που τον έκανε ακόµη πιο κυνικό. Όλη η ανθρωπότητα
παρακολουθούσε την πορεία των εχθροπραξιών στις οθόνες των τηλεοράσεων. Έτσι,
και στο ρεπορτάζ για τη συνάντηση των στρατιωτικών µε τους κατοίκους της
Βαγδάτης προβλήθηκε ένα επεισόδιο που εντυπώνεται στη µνήµη σου. Μια νέα
γυναίκα πλησίασε τους στρατιώτες µε ένα αντιαµερικάνικο σύνθηµα και τους
φώναξε: «Πηγαίνετε στο νοσοκοµείο και δέστε πώς θα σας υποδεχτούν οι
άνθρωποι!»
Ναι, ο πόλεµος, ακόµη και ο πιο σύγχρονος, µπορεί να είναι µόνο αιµατηρός και
καταστρεπτικός. Οι Ιρακινοί θα θυµούνται για πολύ καιρό τη ζεστή στάµπα του
πιεστηρίου του. Χιλιάδες νεκροί και τραυµατίες άµαχοι, µεταξύ των οποίων
υπάρχουν και πολλά παιδιά, τα κατεστραµµένα σπίτια, οι γέφυρες, οι συγκοινωνίες,
τα µεγάλα µνηµεία πολιτισµού, τα πανανθρώπινα ιερά.
Ο πόλεµος είναι ένας πέλεκυς που κόβει στα δύο την κοινωνία που βρίσκεται
κάτω από τη λεπίδα του. Και τώρα οι Ιρακινοί είναι διαιρεµένοι σ’ εκείνους που είναι
υπέρ της έλευσης των Αµερικανών και εκείνους που είναι εναντίον της. Μια τέτοια
αντιπαράθεση είναι µαγιά για έναν εµφύλιο πόλεµο και τις διώξεις των
αλλόθρησκων.
Ο πόλεµος είναι µια ανθρωπιστική καταστροφή. Οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετό
νερό, τρόφιµα, φάρµακα. Προσπαθώντας να επιβιώσουν πάση θυσία, προβάλλουν τις
χειρότερες ιδιότητές τους: το πλιάτσικο, την απανθρωπιά, είναι έτοιµοι να σπρώξουν
ακόµη και ένα παιδί και µια γριά µακριά από ένα µπουκάλι νερό ή ένα σακί αλεύρι
που τους δίνουν γενναιόδωρα από ένα φορτηγό οι εύποροι νικητές. Και πολύ
περισσότερο δεν µπορούν να κατανοήσουν οι Ιρακινοί ότι τους έφεραν τη
δηµοκρατία και την πιο προοδευτική οργάνωση του κράτους πάνω στις ξιφολόγχες.
Κανείς δεν µπορεί να το κατανοήσει. Αφού, όπως είπε ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι,
ακόµη και η πιο σωτήρια για τον άνθρωπο ιδέα δεν αξίζει ούτε ένα δάκρυ ενός
παιδιού. Καµιά νίκη δεν δικαιολογεί τα θύµατα. ∆εν υπάρχει τίποτα που να έχει
µεγαλύτερη αξία από τη ζωή του ανθρώπου και την ψυχή του. Αντιλαµβανόµαστε
όλες τις παγκόσµιες πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες στον κόσµο µε την καρδιά
και την ψυχή µας.
Οι οικουµενικές διαδικασίες διακρίνονται από ένα µεγάλο βαθµό της κεκτηµένης
ταχύτητας και του απέραντου απόλυτου. Το αποδεικνύει ο πόλεµος στο Ιράκ. Από τη
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µία, σ’ αυτόν συµµετέχει η µαχητική πρωτοπορία του αραβικού φονταµενταλισµού,
µέσα στις προθέσεις του οποίου είναι να εξαπλώσει την επιρροή του σε όλο τον
κόσµο, από την άλλη – η πρωτοπορία του τεχνοτρονικού πολιτισµού, η κοινωνία που
κυριεύεται από το πάθος της κατανάλωσης, την ιδέα της οργάνωσης ενός
καθηµερινού παραδείσου πάνω στη Γη.
Το πάθος, όµως, οδηγεί στο θάνατο. Και εµείς βλέπουµε πόσο ραγδαία
µειώνονται τα παγκόσµια αποθέµατα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων
ορυκτών. Πώς «καίγεται» από τη βιοµηχανική κάπνα το λεπτό προστατευτικό µας
περίβληµα – το στρώµα του όζοντος της ατµόσφαιρας. Και πάλι η Αµερική έχει
συνεισφέρει πάρα πολλά σ’ αυτό – µόνη της καταναλώνει το 40% των παγκόσµιων
αποθεµάτων ενέργειας. Η χώρα µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση κάθε χρόνο παράγει
µόνο όπλα µεγάλης ακριβείας αξίας 65 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Τα όπλα αυτά
πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Γι’ αυτό οι ιπτάµενοι πύραυλοι πετάνε στο όνοµα της
δηµοκρατίας.
Κατά πάσα πιθανότητα, ο πόλεµος µεταξύ της Αµερικής και του Ιράκ του 2003
ανοίγει µια ολόκληρη σειρά των πολέµων του 21ου αι. Των πολέµων που διαφέρουν
από κείνους που είχε βιώσει ο κόσµος τον περασµένο αιώνα. Των πολέµων για την
κατάκτηση της απόλυτης κυριαρχίας. (Όπως και κάθε άλλος πόλεµος, έχει την
πολιτική, την στρατιωτικο-τεχνική, την ανθρωπιστική, την εσωτερική πολιτική και τη
διεθνή του συνιστώσα).
Η επιχείρηση που ανέλαβαν οι σύµµαχοι στον πόλεµο κατά του Ιράκ το ΜάρτιοΑπρίλιο του 2003 «Σοκ και δέος» επιβεβαίωσε πολλές νοµοτέλειες των πολέµων του
20ου αι.
Πρώτη απ’ αυτές είναι η ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των
θυµάτων µεταξύ του άµαχου πληθυσµού. Ενώ τα χρόνια του Πρώτου παγκοσµίου
πολέµου (1914-1918) ανήλθαν στο 25% των απωλειών των εµπόλεµων πλευρών, στα
χρόνια του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου ήταν πια ήδη πάνω από το 50%, στον πόλεµο
των ΗΠΑ κατά του Βιετνάµ(1964-1975) – γύρω στο 80%, και στη σύγκρουση µεταξύ
ΝΑΤΟ-Γιουγκοσλαβίας του 1999 – πάνω από 80%.
Πολυάριθµα θύµατα συνόδευαν τα χτυπήµατα της συµµαχίας κατά των Ταλιµπάν
στο έδαφος του Αφγανιστάν τον Οκτώβριο –∆εκέµβριο του 2001, τότε όµως τα
δυτικά ΜΜΕ είδαν «µε κατανόηση» την παράκληση του Αµερικανού προέδρου «να
µη δραµατοποιούν τα γεγονότα και να µη δηµιουργούν επιπρόσθετες δυσκολίες για
τις ενέργειες των αµερικάνικων δυνάµεων».
Μπορούµε να πούµε µε απόλυτη βεβαιότητα πως, παρ’ όλο που οι ΗΠΑ και οι
σύµµαχοί τους µειώνουν τα στοιχεία σχετικά µε τις απώλειες τους στο Ιράκ, τα
περισσότερα θύµατα ως αποτέλεσµα των στρατιωτικών ενεργειών έχουν οι άοπλοι
υπήκοοι του Ιράκ. Η ανθρωπιστική πτυχή του πολέµου έχει σχέση όχι µόνο µε την
εξόντωση των άµαχων κατοίκων, αλλά και µε την καταστροφή της υποδοµής και της
βιοµηχανίας του Ιράκ, πράγµα που δηµιουργεί καινούριες επιπρόσθετες δυσκολίες
και προβλήµατα για τον πληθυσµό του.
Στην πολιτική, όποια και αν είναι η στάση µας απέναντι σ’ αυτό, κυριαρχούν τα
συµφέροντα των υπερδυνάµεων, όµως η Ορθοδοξία πρέπει να ενωθεί και να
καταπιαστεί µε το συγκεκριµένο πρόβληµα – να φέρει τις ειρηνοποιούς ιδέες σε όλες
τις γωνίες του κόσµου.
Η έλλειψη ανεκτικότητας και ο φανατισµός δεν είναι χαρακτηριστικοί για την
Ορθοδοξία. Είναι η πίστη της σύνεσης και της υποµονής. Έχει σχέση µε την
αναγνώριση της ελευθερίας της συνείδησης ως ιερού. Είναι σηµαντικό το να διεξάγει
κανείς τον αγώνα εναντίον της βίας µε τη συναίσθηση της µεγάλης κατανόησης του
προορισµού της διπλωµατίας και όχι της κουφής αδιαλλαξίας. Πρέπει να ξέρει κανείς
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να παρακολουθεί και να ακούει. Η αδιαλλαξία είναι ένας κακός σύµβουλος. ∆εν είναι
διέξοδος από την κατάσταση, κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα αδιέξοδο. Μπορεί να
λογοµαχήσει κανείς, να φτάσει σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ποτέ όµως δεν πρέπει
να ξεπεράσει τα όρια του επιτρεπτού και να επιβουλευτεί την ελευθερία των άλλων,
επιβάλλοντας τις δικές του αρχές που είναι ξένες για ένα διαφορετικό έθνος.
Το τι είναι ο πόλεµος και ποιες είναι οι φρικτές του συνέπειες το ξέρω όχι εξ
ακοής. Στην ειρηνική εποχή µια τυχαία βολή κόντεψε να µου στερήσει το πιο
πολύτιµο που έχω στη ζωή µου– τον γιο µου. Ο Κύριος και πολλοί καλοί άνθρωποι
βοήθησαν εµένα και εκείνον να αγωνιστεί για τη ζωή και έπειτα – να συνηθίσει να ζει
σαν ανάπηρος, να αντιλαµβάνεται µε καινούριο τρόπο τις ανθρώπινες και
πνευµατικές αξίες, να βρει τη θέση του σ’ έναν κόσµο που άλλαξε µεµιάς. Να
αποκτήσει την Πίστη, την Ελπίδα και την Αγάπη.
Κατάλαβα πως η ειρήνη στον πλανήτη µας σήµερα µπορεί να κατοχυρωθεί µόνο
υπό τον όρο της τήρησης των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης
προσωπικότητας, της αµοιβαίας πολιτιστικής επικοινωνίας µεταξύ των λαών και,
τέλος, του πολλαπλασιασµού της αγάπης ανάµεσα σε όλους τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή ή το
θρήσκευµά τους. Καθοδηγούµενη από την ευαγγελική αυτή αρχή, η Εκκλησία έχει
αναθρέψει τόσους και τόσους θαυµάσιους γιους της πατρίδας, οι οποίοι θυσίασαν τις
ψυχικές τους δυνάµεις, το ταλέντο, καµιά φορά και τη ζωή τους για την πίστη και την
γη τους.
Οι ορθόδοξοι λαοί έχουν κληθεί από το Χριστό Σωτήρα στην αµοιβαία αγάπη – η
πνευµατική συγγένεια µεταξύ τους είναι πολύ ανώτερη σε σχέση µε τη συγγένεια εξ
αίµατος.
Να γιατί σήµερα σ’ αυτή τη Συνέλευση συζητάµε τα ζητήµατα του πολέµου και
της ειρήνης, της πνευµατικότητας και της έλλειψης πνευµατικότητας, του πλούτου
και της φτώχειας. Πρέπει να ενώσουµε τις προσπάθειες µας ώστε να κινηθούµε σε
ενιαίο µέτωπο προς υπεράσπιση των πνευµατικών αξιών και ιερών, να µην
επιτρέψουµε να ξεσπάσει ξανά άλλη µια αιµατηρή σφαγή στην πολύπαθη Γη µας.
Και γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνουµε το πιο άµεσο µέρος στη διαπαιδαγώγηση της
νέας γενιάς και τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς της. Οι ιδέες αυτές µε αγγίζουν
ιδιαίτερα ως γυναίκα και µητέρα. Αφού η χριστιανική αγωγή είναι ο µοναδικός
τρόπος που µπορεί να επαναφέρει στον άνθρωπο την πρωτότοκη αυθεντικότητά του.
Μπορεί να µην είναι κανείς δίκαιος, αλλά να αγαπάει το συνάνθρωπό του όπως
αγαπάει τον εαυτό του. Η Ορθοδοξία διδάσκει ακριβώς µια τέτοια αγάπη. Έχει
συνενώσει εκατοντάδες λαούς και όλες τις εποχές της ύπαρξής τους. Έµαθε να
κατανοεί τον άνθρωπο, να τον καλεί στο µέλλον, να βελτιώνει τη ζωή του στο παρόν.
Στη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας οι σχέσεις µεταξύ της πολιτείας και της
Εκκλησίας, καθώς και η δράση των θρησκευτικών οργανώσεων ρυθµίζονται από µια
σειρά άρθρα του Συντάγµατος και από το Νόµο «Για την ελευθερία των
θρησκευµάτων και τις θρησκευτικές οργανώσεις», στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι η
Ορθοδοξία είναι η κυρίαρχη οµολογία στην επικράτεια της ∆ηµοκρατίας της
Λευκορωσίας, καθώς πάνω από το 80% των πιστών στη χώρα µας είναι ορθόδοξοι.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη νιώθει τη µόνιµη
υποστήριξη εκ µέρους του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας Αλεξάντρ
Γκριγκόριεβιτς Λουκασένκο. Έχει συναντηθεί επανειληµµένα µε το Μακαριότατο
Πατριάρχη της Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλέξιο το Β΄, το Σεβασµιότατο
Μητροπολίτη του Μινσκ και Σλουτσκ Φιλάρετο, Πατριαρχικό Έξαρχο πάσης
Λευκορωσίας.
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Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως ιστορικά παραδοσιακή οµολογία παίζει το
σηµαντικότατο ρόλο στην πνευµατική ανάπτυξη του λευκορωσικού λαού.
Χρησιµοποιώντας τη µακραίωνη εµπειρία της διατήρησης των πνευµατικών,
πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, διαµορφώνει στους ανθρώπους υψηλά
πολιτικά και ηθικά προσόντα, αποτελεί τη βάση της οµολογιακής ειρήνης και της
σταθερότητας. Η συνεργασία µεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της πολιτείας
προβάλλει ως ο πλέον σηµαντικός παράγοντας της ενότητας της λευκορωσικής
κοινωνίας.
Η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία του φωτός, της ειρήνης και του καλού. Της είναι
ξένες οι ιδέες της βίας. Γι’ αυτό σήµερα πρέπει να πούµε ένα αποφασιστικό «όχι»
στην αµερικάνικη επέκταση σε όλο τον κόσµο, την εξαγωγή της δηµοκρατίας µε τη
βοήθεια των ιπτάµενων πυραύλων, στην τροµοκρατία σε όλες της τις εκδηλώσεις, τις
επικίνδυνες ιδέες του καινούριου µοιράσµατος του κόσµου, στη φτώχεια ως συνέπεια
των καταστρεπτικών πολέµων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε την κα Σβετλάνα Οκρουζνάγια
για τη µεταφορά της εδώ και µε τόση φόρτιση συναισθηµατική των βιωµάτων της για
το θέµα, στο οποίο αναφέρθηκε. Τώρα είναι ο συνάδελφος Σ.Φυττής από την Κύπρο.
Σ. Φυττής: «Πόλεµος-Φτώχεια. Η Ορθόδοξη άποψη». Κατ’ αρχήν ήθελα να
εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στους διοργανωτές για τις άρτιες διευθετήσεις
και τη θερµή φιλοξενία τους που µας επέτρεψαν ιδιαίτερα να γνωρίσουµε τη φίλη
χώρα και το λαό της Λιθουανίας.
Η οικουµενικότητα της Ορθοδοξίας δεν της επιτρέπει να διαχωρίζει τους
ανθρώπους σε κατηγορίες και να τους χρωµατίζει. Ως εκ τούτου, η αγάπη της αγγίζει
αδιακρίτως κάθε πονεµένο άνθρωπο. Η Ορθοδοξία πονά µε κάθε πόλεµο, υποφέρει
βλέποντας αθώους ανθρώπους να υπόκεινται τη βαρβαρότητα των συνανθρώπων
τους και να υφίστανται τον εξευτελισµό της ύπαρξής τους από τη φτώχεια και τη
µιζέρια, τον αποκλεισµό τους από την ίδια τη ζωή.
Η Ορθοδοξία έχει σήµερα να αρθρώσει λόγο σε ένα κόσµο που πολύ απέχει από
το επιθυµητό του «κατ’ εικόναν και καθ’ οµοίωσιν» του ∆ηµιουργού του. Ζούµε στον
κόσµο της πτώσης, όπου η φτώχεια δεν αποτελεί µόνο συνέπεια πολέµων, αλλά και
αιτία για πολλούς απ’ αυτούς. Ζούµε σε ένα κόσµο όπου οι πόλεµοι γίνονται για
λόγους οικονοµικών συµφερόντων, καταστρέφοντας ότι θεωρείται εµπόδιο στο διάβα
τους.
Στον κόσµο, όπου η ισορροπία και η αρµονία κατάντησαν πια άγνωστες έννοιες,
η ανισότητα, η αδικία και η στέρηση, την ίδια στιγµή που τα ηλεκτρονικά µέσα
επικοινωνίας µεταφέρουν σε όλη την υφήλιο εικόνες πλούτου, ευµάρειας έως και
χλιδής, συντάσσονται δηµιουργώντας στρατούς αντίδρασης και οργής. Είναι οι
άνθρωποι που ζητώντας ελευθερία, απαιτώντας δικαιοσύνη, γίνονται «τροµοκράτες».
Κανείς δεν δικαιολογείται να παίρνει ανθρώπινες ζωές. Όµως οι δολοφονίες δεν
γίνονται µόνο µε σφαίρες. Οι άνθρωποι µπορούν να’ ναι και ζωντανοί-νεκροί όταν
δεν έχουν να φάνε, όταν δεν τους έχει µείνει αξιοπρέπεια.
Γι’ αυτό, οι πόλεµοι δεν µετρούνται µόνο σε αριθµούς. Η καταστροφή δεν
αποτιµάται µόνο σε αθροίσµατα και ποσοστά. Η εξάρθρωση του κοινωνικού ιστού, η
αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής, η οπισθοδρόµηση του πολιτισµού, ο ξεριζωµός
του σώµατος, αλλά κυρίως της ψυχής από το καταφύγιό της και το κυριότερο η
καταβαράθρωση της ελπίδας και η υποθήκευση του µέλλοντος της ανθρωπότητας,
όλα αυτά είναι που χρειάζονται παλινόρθωση και αποκατάσταση. Όλα αυτά ζητούν
ίαση, που δεν εξαρτάται από οικονοµικούς σχεδιασµούς και µόνο, που δεν στηρίζεται
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µόνο στη διοχέτευση χρήµατος και της ούτω-καλούµενης αναπτυξιακής βοήθειας,
όταν ταυτόχρονα η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου κλέβει το ψωµί των
φτωχότερων χωρών µε το άλλο χέρι και µε το «ευαγγέλιο» της παγκοσµιοποίησης για
τους λίγους.
∆εν είναι βέβαια εδώ ο χώρος για τις οικονοµικές αναλύσεις. Όµως, µπορούµε
απλά να πούµε ότι το παγκόσµιο σύστηµα χρειάζεται αναθεώρηση προσέγγισης στα
προβλήµατα της ανθρωπότητας. Χωρίς να είναι η µοναδική οδός και η µοναδική
δύναµη και παράγων, η Ορθοδοξία έχει πολλά να προσφέρει, συµβάλλοντας ως
παράδειγµα τρόπου ζωής στην αντιµετώπιση πολλών προβληµάτων και παρέχοντας
στήριξη ηθική και υλική στους δοκιµαζόµενους χωρίς υπερβολή όλης της γης. Η
Ορθοδοξία µπορεί να ασκήσει ισχυρές ηθικές πιέσεις στις κατά τόπους αρχές,
συνεργαζόµενη και συµπαραστεκόµενη σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική,
ζητήµατα ανθρωπιστικής φύσης, θέµατα που επηρεάζουν γενικά το ζειν και το ευ ζειν
των κοινωνιών. Η Ορθοδοξία µπορεί επίσης να µεσολαβήσει στην επίλυση κρίσεων,
ή ακόµα καλύτερα στην αποτροπή τους, µε την προώθηση του διαλόγου, της
αλληλοκατανόησης και της ανεκτικότητας, την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ
δογµάτων, θρησκειών, πολιτισµών, λαών και χωρών. Η διάδοση του µηνύµατος της
αγάπης και της αλληλεγγύης είναι ένα ισχυρό όπλο, ας µου επιτραπεί η χρήση της
έκφρασης, στον πόλεµο εναντίον του πολέµου, της φτώχειας και της δυστυχίας.
Η Κύπρος έχει αυτή τη δυνατότητα τόσο από τη γεωγραφική της θέση ως γέφυρα
µεταξύ τριών ηπείρων µε διαφορετικές θρησκείες, πολιτισµούς και γλώσσες, όσο και
από την εµπειρία της από την ειρηνική συµβίωση των κοινοτήτων που την κατοικούν
αλλά και τα πικρά παθήµατα και µαθήµατα του παρελθόντος.
Η διάσταση αυτή εκφράζεται τα τελευταία χρόνια µε ιδιαίτερη επιτυχία από τον
κυπριακό λαό, όχι µόνο µέσα από την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο
εξωτερικό, αλλά και µε τη διοργάνωση στην Κύπρο παγκόσµιων διαπολιτισµικών και
θρησκευτικών συνεδρίων. Στα συνέδρια αυτά, στα οποία µετέχουν πνευµατικοί,
θρησκευτικοί και πολιτικοί φορείς απ’ όλο τον κόσµο, κύριος στόχος είναι η
παγκόσµια ειρήνη και η καταπολέµηση της φτώχειας και της πείνας και η εµπέδωση
των ανθρώπινων δικαιωµάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Παπαδόπουλος, χαιρετίζοντας το β΄
Συνέδριο του Παγκόσµιου Βήµατος Θρησκειών και Πολιτισµών της Ιεράς Μονής
Κύκκου, τον περασµένο Μάιο, ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Η έµπρακτη
βοήθεια του Παγκόσµιου Βήµατος Θρησκειών και Πολιτισµών και του κυπριακού λαού
στους πληµµυροπαθείς του Καυκάσου, στους σεισµόπληκτους του Ιράν, στην
Παλαιστίνη, στο Ιράκ, αποδεικνύουν το ρόλο που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία µπορεί να
διαδραµατίσει για την ειρηνική συνύπαρξη και την αποδοχή της διαφορετικότητας σε
διαφορετικούς πολιτισµούς και θρησκεύµατα».
Η Χριστιανική Κύπρος δεν θα µπορούσε να πράξει διαφορετικά, εφ’ όσον ο ίδιος
ο Χριστός στην Καινή ∆ιαθήκη, σε ένα προσκλητήριο αλληλεγγύης για το
συνάνθρωπό µας διδάσκει ότι αν βοηθήσουµε ένα ελάχιστο από τους αδελφούς µας,
είναι σαν να βοηθούµε τον ίδιο.
Η τουρκική εισβολή και συνεχιζόµενη κατοχή στην Κύπρο συσσώρευσε πολλά
δεινά στον Κυπριακό λαό στο σύνολό του. Πέραν των δύο τρίτων των
πλουτοπαραγωγικών πόρων της νήσου εκµηδενίστηκαν κάτω από την µπότα του
κατακτητή. Για µεγάλο διάστηµα µετά το 1974 η Κύπρος γνώρισε τη φτώχεια και τη
δυστυχία, την ανεργία και την έλλειψη στέγης των προσφύγων. Θρήνησε νεκρούς και
ακόµα πονεί µε το δράµα των αγνοουµένων και των συγγενών τους. Η Ορθοδοξία της
Κύπρου έχασε εκκλησίες και προσκυνήµατα που λεηλατήθηκαν, συλήθηκαν, έγιναν
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στάβλοι, µετατράπηκαν σε τζαµιά. Ένας ολόκληρος πολιτισµός, µέρος της
παγκόσµιας κληρονοµιάς, καταστρέφεται εδώ και τριάντα χρόνια.
Παρόλα αυτά, ο Κυπριακός λαός εργάστηκε σκληρά, έχοντας συµπαραστάτη το
κράτος και την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και την ίδια τη βαθιά του πίστη,
αντλώντας απ’ αυτήν δυνάµεις και καρτερία και αποδεικνύοντας µε τα πρόσφατα
γεγονότα ότι δεν τρέφουµε µίσος ή µισαλλοδοξία για τους συµπατριώτες µας
Τουρκοκυπρίους. Γνωρίζουµε πως υπεύθυνοι για τη δυστυχία και τον πόνο που
βιώσαµε και βιώνουµε ακόµα όλοι µας, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, Αρµένιοι,
Μαρωνίτες και Λατίνοι της Κύπρου, είναι η Τουρκία και ο κατοχικός ηγέτης κ.
Ντενκτάς µε τη συνεχιζόµενη αδιαλλαξία τους.
Με τα µέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων που εξήγγειλε και εφαρµόζει η
Κυπριακή Κυβέρνηση και το πακέτο µέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υποστηρίζουµε, αλλά και µε το θερµό και αυθόρµητο συναπάντηµα των ανθρώπων
των δύο κοινοτήτων µετά τη µερική άρση των περιορισµών διακίνησης από το
κατοχικό καθεστώς εδώ και δύο µήνες, προσπαθούµε να επουλώσουµε τις πληγές του
παρελθόντος και να αναιρέσουµε τα δεδοµένα της κατοχής και της διαίρεσης αλλά
και της µιζέριας που επέφερε ιδιαίτερα στους Τουρκοκύπριους η κατοχή ωθώντας
τους στη µετανάστευση.
Με τον αλληλοσεβασµό και την αλληλεγγύη που διακηρύττουµε και κάνουµε
πράξη συνεχώς, ελπίζουµε πως η Τουρκοκυπριακή ηγεσία και η Άγκυρα θα
συγκατανεύσουν επιτέλους και θα προσέλθουν στο τραπέζι των συνοµιλιών το
συντοµότερο για να ενταχθεί µια ενωµένη Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
ελπίζουν όλοι οι πολίτες της σε ένα καλύτερο αύριο ειρήνης, σταθερότητας και
ευηµερίας, αφού λήξει η κατοχή, αποσυρθούν τα στρατεύµατα και οι έποικοι και
κατοχυρωθούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα ολόκληρου του Κυπριακού λαού
στα πλαίσια µιας δίκαιης και βιώσιµης λύσης βάσει των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των
Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου και του κοινοτικού κεκτηµένου.
Η Ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιµη για το διάλογο µε καλή πίστη και
καλή θέληση, διακατεχόµενη από αισθήµατα αλληλοσεβασµού και αλληλεγγύης
όπως προανέφερα. Είµαι βέβαιος ότι θα σας έχουµε συµπαραστάτες σ’ ένα τέτοιο
διάλογο κι ότι ως φίλοι Ορθόδοξοι βουλευτές θα διαβιβάσετε τα µηνύµατά µας στα
κοινοβούλια, τις Κυβερνήσεις και τους λαούς των χωρών σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε τον κ. Φυττή. Παρακαλούµε
τώρα τον κ. Χανάνια από την Παλαιστίνη.
Γ. Χανάνια: Καλησπέρα σε όλους σας. Πρώτα απ’ όλα, αξιότιµε κ. Πρόεδρε,
αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, αξιότιµα µέλη του κοινοβουλίου της Λιθουανίας,
αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας µεταφέρω τα συγχαρητήρια εκ µέρους της
κυβέρνησης του Αραφάτ, του ίδιου του Προέδρου Αραφάτ και του κοινοβουλίου µας.
Χαιρόµαστε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχουµε τη
δυνατότητα να συµµετέχουµε στην Γενική σας Συνέλευση. Συµµετείχαµε στη
συνεδρίαση της Αλεξάνδρειας και τώρα για δεύτερη φορά, εδώ, στη Λιθουανία. Στις
δύο αυτές ηµέρες ακούσαµε υπέροχες εισηγήσεις, είδαµε υπέροχους εισηγητές. Είναι
και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και όλοι οι υπόλοιποι. Κατανοώ ότι όλοι µας
έχουµε αποκοµίσει πολύτιµες πληροφορίες και σας ευχαριστούµε γι’ αυτά που κάνετε
εσείς, ώστε να βοηθήσετε τους φτωχούς. Θα ήθελα να µιλήσω για τον πόλεµο, για τη
φτώχεια, έχοντας υπ’ όψιν τη δική µου χώρα. Αυτά δηλαδή που συµβαίνουν στη
δυτική όχθη. Είναι ανεπίτρεπτα. Επιτρέψτε µου στο διάστηµα των δέκα λεπτών να
µιλήσω γι’ αυτό που είναι πιο σηµαντικό για µένα, για τη δική µας ορθόδοξη
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κοινότητα εκεί και γι’ αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Το 20-25% των κατοίκων
της Παλαιστίνης ανησυχεί γι’ αυτά ακριβώς τα θέµατα. Οι κάτοικοι της ∆υτικής
όχθης και της λωρίδας της Γάζας στο διάστηµα των τελευταίων τριών ετών έχουν
στερηθεί τα σπίτια τους, η ∆υτική όχθη έχει κατακτηθεί για άλλη µια φορά, βρίσκεται
υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, ως συνέπεια των ισραηλινών ενεργειών, οι
άνθρωποι στερούνται του δικαιώµατος της ελεύθερης µετακίνησης. Στο πρώτο ήµισυ
του 2002 είχαµε απώλειες ενός δισεκατοµµυρίου δολαρίων. Φανταστείτε, λοιπόν, σε
µια φτωχή χώρα σαν την Παλαιστίνη το γεγονός ότι το 2003 είχαµε απολέσει 3,5
δισεκατοµµύρια δολάρια.
Αυτή τη στιγµή καταστρέφεται η οικονοµική υποδοµή και κάθε οικονοµική
δραστηριότητα στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί οι υποδοµές των συγκοινωνιών,
έχει καταστραφεί το συναλλαγµατικό µας σύστηµα, η οικονοµική κατάσταση είναι
θλιβερή, αν κάνουµε κάποια σύγκριση µε εκείνη την εποχή, όταν η Παλαιστινιακή
αρχή είχε τη δυνατότητα να χειρίζεται αυτόνοµα τα θέµατα αυτά. Η ανεργία και η
φτώχεια σήµερα είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της σηµερινής
κατάστασης. Οι υποδοµές µας υφίστανται αρνητικές συνέπειες και αυτό αφορά την
οικονοµία και το ανθρώπινο δυναµικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι υπέφεραν από τα
τελευταία γεγονότα στη γη της Παλαιστίνης. Το 2003 είναι ένα δύσκολο έτος. Το
κατά κεφαλήν εισόδηµα µειώθηκε από τα 500 στα 200 δολάρια το µήνα, δηλαδή
κατά 300 δολάρια. Και αυτό συνέβη στο διάστηµα ενός µηνός, το Μάρτιο του 2003.
Το 47,4% του πληθυσµού έχει στερηθεί κάθε πηγή εισοδήµατος. Το Μάρτιο του 2003
πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν σε τόσο άσχηµο επίπεδο που θεωρείται κάτω από το
όριο της φτώχειας. Στη λωρίδα της Γάζας το 73% βίωσε την απότοµη µείωση των
εισοδηµάτων, αυξήθηκε, λοιπόν, η φτώχεια, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση
σε τρόφιµα, 1,5 εκατοµµύριο Παλαιστίνιοι υποφέρουν απ’ αυτούς τους αρνητικούς
παράγοντες. Τώρα πάνω από µισοί κάτοικοι της χώρας υποφέρουν από ανεπάρκεια
τροφίµων. Θα έλεγα ότι είναι το 95% των κατοίκων της Παλαιστίνης. Το 92% των
κατοίκων της Παλαιστίνης καταναλώνει αµφίβολης ποιότητας τρόφιµα, επειδή
εξαρτιόµασταν κατά πολύ από την παραγωγή του Ισραήλ. Ως αποτέλεσµα αυτής της
κατάστασης πολλοί µικροί καλλιεργητές αναγκάστηκαν να πουλήσουν τη γη τους, το
νοικοκυριό τους. Το 60% των αγροκτηµάτων της Παλαιστίνης δεν είναι σε θέση να
πληρώσουν για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι άνθρωποι υποχρεώνονται
να περιορίσουν στο έπακρο τις δαπάνες τους. Πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα
να µεταβούν στο χώρο εργασίας τους, ως συνέπεια αυτού, στερούνται πρόσβαση
στην εργασία. Είναι µια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Παγκοσµίου Οργανισµού Εργασίας, το επίπεδο της ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλό
στην Παλαιστίνη. Από το 33% το 2002 ανήλθε στο 41,5% στις αρχές του 2003. Αυτή
ήταν η αύξηση της ανεργίας στην Παλαιστίνη. Το 40% των αγροτών έχει εισόδηµα
κάτω των 340 δολαρίων. Η πλειοψηφία των αγροτών αντιµετωπίζει το πρόβληµα των
µειωµένων εισοδηµάτων. Το 2002 το 30% βίωσε έντονα τη µείωση των
εισοδηµάτων. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε δυο φορές το 2003. Πολλές ήταν οι
καταστροφές που έγιναν στις υποδοµές µε αποτέλεσµα να υπονοµευτεί η εµπορική
δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας και το εµπόριο µε το εξωτερικό. ∆εν έχουµε
τα απαραίτητα µεταφορικά µέσα. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για τη ζωή των
ανθρώπων, ένα πολύ υψηλό επίπεδο βίας, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να στερούνται
τις εστίες τους, την εργασία τους και αυτό αφορά όλους τους κλάδους και τοµείς: τις
κατασκευές, την αγροτική οικονοµία, βιώνουµε, λοιπόν, µια πολύ δύσκολη περίοδο.
Στο Ισραήλ επίσης έχουµε µια µείωση του βιοτικού επιπέδου. Συγκρίνοντας όµως την
κατάσταση στο Ισραήλ µε αυτή της Παλαιστίνης µπορούµε να πούµε ότι το 69% των
ανθρώπων δεν έχει καλή διατροφή. Η παροχή τροφίµων στους ανθρώπους και έχω
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υπ’ όψιν µου όχι µόνο ενήλικες, αλλά και τα παιδιά έχει µειωθεί. Σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία, παιδιά µέχρι 5 ετών αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της έλλειψης
τροφής. Πολλοί άνθρωποι ηλικίας µέχρι 49 ετών υποφέρουν από ελαφρά µορφή
αναιµίας. Τα µέτρα που έχει επιβάλει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους είναι φρικτά. Η
κατάσταση είναι δραµατική. Υπάρχουν χωριά, τα οποία έχουν αποµονωθεί από τη
ζωή στην υπόλοιπη χώρα, κάτι που επηρεάζει πολύ αρνητικά την οικονοµία της
χώρας στο σύνολό της
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ξεκινώντας από την Κύπρο και
κορυφώνοντας αυτή την πραγµατικότητα στην περίπτωση της Παλαιστίνης, µε οργή
αναφερόµαστε στα συµβαίνοντα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
στέρησης των ελευθεριών, της αφαίρεσης ουσιαστικά της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει
να κινητοποιηθούµε και να κινητοποιήσουµε, να ξεσηκωθούµε και να ξεσηκώσουµε.
Η κα Αικατερίνη Σαµόιλικ, συνάδελφος από την Ουκρανία, έχει το λόγο.
Α. Σαµόιλικ: Βεβαίως µετά απ’ αυτή την οµιλία πειθόµαστε ακόµη µια φορά ότι
πολύ σωστά επιλέξαµε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης για τη σηµερινή Συνέλευσηιωβηλαίο µας. Ίσως επειδή το βασικότερο άνυσµα της κίνησής µας πρέπει να είναι η
καταπολέµηση του πολέµου και της φτώχειας. Θα ήθελα, όµως, να αρχίσω την οµιλία
µου συγχαίροντας εξ ονόµατος της ουκρανικής αντιπροσωπείας όλους µας µε την
ευκαιρία του ιωβηλαίου – των δέκα χρόνων από την ίδρυση της Συνέλευσής µας.
Είµαστε ακόµη νέοι, γεµάτοι δυνάµεις και ενεργητικότητα και θα ήθελα να ευχηθώ
να κατευθύνουµε αυτές τις δυνάµεις για το θρίαµβο των ορθόδοξων ιδεών, ούτως
ώστε στο τέλος στον πλανήτη µας να επικρατήσει η ειρήνη και να είµαστε ευτυχείς.
Πόλεµος – ειρήνη. Ορθόδοξη άποψη.
Σε όλες τις εποχές και ως σήµερα τα χρονικά της ανθρωπότητας είναι µια ιστορία
των πολέµων και η συνεχής αναζήτηση των δρόµων ειρήνευσης, η ιστορία της
φτωχής, άθλιας ύπαρξης των λαών και υπέρβασης των κοινωνικοοικονοµικών
κρίσεων. Αναρωτιόµαστε άραγε αρκετά συχνά ποια είναι η πηγή των µόνιµων αυτών
συνοδοιπόρων της ανθρώπινης τραγωδίας; Είναι άραγε δυνατό να εξαλειφθούν οι
αιώνιες αιτίες της χρόνιας ασθένειας της κοινωνίας – των πολέµων και της φτώχειας;
Θα είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη των λαών αν επιλεγεί ένα τέτοιο άνυσµα
της κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης του κράτους, όπου την κεντρική θέση θα
κατέχουν οι πνευµατικές αξίες;
Ο πόλεµος θα γίνει αδιανόητος σε περίπτωση που η κοινωνική και η πνευµατική
δηµιουργία αναγνωριστεί ως ανώτατος προορισµός της ζωής του ανθρώπου. Ούτε η
φτώχεια θα είναι δικαιολογηµένη σε µια τέτοια κοινωνία. Αφού ακριβώς η φτώχεια
αποτελεί συχνά την πηγή της ηθικής αποσύνθεσης της προσωπικότητας ως
αποτέλεσµα του αλόγιστου κυνηγιού των υλικών µέσων διαβίωσης.
Μπορούµε να παρατηρήσουµε ένα ιδιόµορφο κοινωνικό παράδοξο – όσο πιο
πολύ έχει αποµακρυνθεί η κοινωνία από τα οικονοµικά προβλήµατα προς όφελος της
επίλυσης των πνευµατικών ζητηµάτων, τόσο πιο αποτελεσµατικά λύνονται τα ίδια τα
οικονοµικά ζητήµατα. Και αντίστροφα – λησµονώντας τις πνευµατικές ανάγκες,
καταβάλλοντας όλες τις προσπάθειες για να ξεπεραστεί, πριν απ’ όλα, η οικονοµική
κρίση, µπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς την πλήρη αποτυχία µιας τέτοιας
πολιτικής.
Όσο λυπηρό και αν είναι, τα κράτη της παγκόσµιας κλίµακας, για να λύνουν τα
οικονοµικά προβλήµατα, καταφεύγουν στην ένοπλη επίθεση και στην εξαπόλυση των
πολέµων.
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Το πρόβληµα της ύπαρξης ενός τέτοιου απάνθρωπου φαινοµένου, όπως ο
πόλεµος, δεν έχει επιλυθεί ως σήµερα, αφού η επίλυσή του θα σήµαινε τον
τερµατισµό των ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες µαίνονται και ξεσπούν στην
υφήλιο αυτή την ώρα. Η αιτία τους είναι η αντιµετώπιση της εξόντωσης του
ανθρώπου από άνθρωπο πριν απ’ όλα ως κοινωνικό φαινόµενο, λησµονώντας
εντωµεταξύ ότι ο θάνατος είναι ένα πνευµατικό µυστήριο, το οποίο έχει τις ρίζες του
στην πανανθρώπινη τραγωδία της βιβλικής εποχής, στην απώλεια των ιερών
πρωτόπλαστων υψηλών αξιών της αγάπης, της ειρήνης, της συµπόνιας και της
ελεηµοσύνης – των ιδιοτήτων, πάνω στις οποίες στηρίζεται το οικοδόµηµα των
πανανθρώπινων αµοιβαίων σχέσεων.
Ο πόλεµος είναι ένα πνευµατικό φαινόµενο, µια πνευµατική λέπρα, η οποία
απαιτεί αντίστοιχη θεραπεία.
Αν µπορούµε να πούµε ότι ο στρατός είναι η εξάρτυση του πολέµου, το πρόσωπό
του είναι η φτώχεια και η αθλιότητα του εµπόλεµου λαού. Οι ένοπλες συγκρούσεις
µεταξύ των κρατών αυτή τη στιγµή έχουν αποκτήσει µια ιδιαίτερα κυνική απόχρωση.
«Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους», λέει η Αγία Γραφή και αναγνωρίζουµε
τις τροµερές αυτές δυνάµεις του παγκόσµιου κακού, φρίττοντας µπροστά στις
τεράστιες απώλειες που υφιστάµεθα κάθε µέρα και κάθε ώρα, πριν απ’ όλα, στις
ανθρώπινες ψυχές. Να η πηγή της πραγµατικής φτώχειας, του πραγµατικού πολέµου!
Ένα ανάγλυφο παράδειγµα της πραγµατικής κατάστασης των ευρωπαϊκών λαών
είναι τα γεγονότα στην Γιουγκοσλαβία. Όπως δείχνει η ιστορία, ακριβώς οι
ορθόδοξοι Σέρβοι πάντοτε πρόβαλαν ως λαός που σχηµάτιζε κρατικές οντότητες στα
Βαλκάνια. Ακριβώς οι Σέρβοι ήταν εκείνοι που έσωσαν την Ευρώπη από τους
Τούρκους σταµατώντας την επέκταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας προς τη ∆ύση.
Στα χρόνια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου οι Σέρβοι πολέµησαν µε αυταπάρνηση κατά
της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και της Γερµανίας του Κάιζερ. Στο Β΄
Παγκόσµιο πόλεµο αγωνίστηκαν ηρωικά κατά των ναζιστών που ακολουθούσαν την
πολιτική της γενοκτονίας εις βάρος του σερβικού λαού. Τον καιρό του «ψυχρού
πολέµου» η Γιουγκοσλαβία δεν µετείχε στις στρατιωτικοπολιτικές συµµαχίες του
ΝΑΤΟ και του Συµφώνου της Βαρσοβίας και συγκαταλεγόταν µεταξύ των
αδέσµευτων χωρών.
∆εν υπήρχε λόγος για τέτοιο µίσος απέναντι σε ένα λαό που επέδειξε τόσο
θάρρος και κουράγιο στην υπεράσπιση του πανευρωπαϊκού µας σπιτιού. Παρ’ όλα
αυτά, οι Αµερικανοί ιδεολόγοι της «νέας παγκόσµιας τάξης πραγµάτων» θεώρησαν
τους Σέρβους γεωπολιτικούς τους εχθρούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ενώ ο
πραγµατικός σκοπός ήταν ο εξής:
1. Να εξαλείψουν τις χώρες µε τη νοοτροπία της αντίστασης, διενεργώντας µια
δοκιµή στην Γιουγκοσλαβία,
2. Να θέσουν για πάντα τέρµα στην Ευρώπη ως ανταγωνιστή και να
καταργήσουν την απειλή του ευρώ,
3. Να δοκιµάσουν τα καινούρια είδη των εξοπλισµών υψηλής ακριβείας σε
κατάσταση µάχης άµεσα πάνω στους ανθρώπους,
4. Να επιδείξουν την ισχύ των ΗΠΑ, το ακαταµάχητο και την ατιµωρησία τους,
5. Να αντιπαραθέσουν την Ορθοδοξία και τον ισλαµισµό µεταξύ τους,
6. Να δοκιµάσουν τα οικολογικά όπλα,
7. Να τελειοποιήσουν τα πληροφοριακά όπλα,
8. Να δοκιµάσουν τις συγκεκριµένες µεθόδους δηµιουργίας και διόγκωσης των
διενέξεων και της διάλυσης των χωρών εκ των έσω.
Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης ενέκριναν την παράνοµη επίθεση κατά της
Γιουγκοσλαβίας. Παρ’ όλο που πολλοί Ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες έλεγαν πως ο
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πόλεµος αυτός στρέφεται, πριν απ’ όλα, εναντίον όλης της Ευρώπης και της
ευρωπαϊκής οικονοµίας στο σύνολό της.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η «φωτισµένη Ευρώπη» έφερε στο θυσιαστήριο του
«χρυσού µοσχαριού του δυτικού πολιτισµού» έναν ολόκληρο ευρωπαϊκό λαό, ο
οποίος ευθύνεται µόνο και µόνο για το ότι αρνήθηκε µε τη θέλησή του να βάλει το
κεφάλι του στο ικρίωµά του.
Γι’ αυτό οι Σέρβοι πλήρωσαν ένα ακριβό τίµηµα για το σύστηµα των ηθικών
τους αξιών που διαµορφώθηκε στη βάση της Ορθοδοξίας και µε κανένα τρόπο δεν
εντάσσονται στην «παγκόσµια κοινότητα».
Σ’ αυτή τη σύγκρουση µεταξύ των ηθικών αξιών της Ορθοδοξίας και των
«δηµοκρατικών αξιών της παγκόσµιας κοινότητας» νίκησε η αιώνια αλήθεια της
Ορθοδοξίας. Οι λαοί που δηµιούργησαν ένα «φιλελεύθερο και δηµοκρατικό»
υποκατάστατο της θρησκείας ντροπιάστηκαν εν όψει µιας αιώνιας θρησκείας, εν όψει
της παντοτινής αλήθειας της Ορθοδοξίας.
Ένα άλλο παράδειγµα χαρακτηριστικό της εσωτερικής πνευµατικής κατάστασης
των λαών της Ευρώπης είναι η αντίδραση στην επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράκ.
Εκεί έγινε χρήση των πληροφοριακών όπλων.
Ο πόλεµος και η κατοχή του Ιράκ στην ουσία δεν είναι εκδήλωση της ισχύος των
ΗΠΑ και των πολυεθνικών που είναι πειθήνια όργανα στα χέρια τους, αλλά της
αδυναµίας και της κρίσης που διέρχονται που δεν έχουν καµιά άλλη εξόδου από τα
αδιέξοδα οικονοµικά τους προβλήµατα, εκτός από την εξαπόλυση του πολέµου.
Ο πόλεµος ξεσκέπασε επίσης τη βασική κατεύθυνση αναζήτησης των
αποθεµάτων για την περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσµιας κυριαρχίας. Η κατεύθυνση
αυτή είναι η επιδίωξη να µειώσει κανείς τα έξοδα παραγωγής χάρη στη µείωση
δαπανών για τους ενεργειακούς πόρους (το κόστος του πετρελαίου) µε τη βίαιη
εγκατάσταση του ελέγχου στις παγκόσµιες πηγές των ενεργειακών πρώτων υλών,
πριν απ’ όλα στην Εγγύς Ανατολή και την Κεντρική Ασία.
Ο πόλεµος στο Ιράκ απέδειξε ότι η κρίση εξαπλώνεται, ότι εντείνεται η
αντιδραστική φύση της πολιτικής της παγκοσµιοποίησης που εφαρµόζεται από τις
ΗΠΑ. Η ουσία της αντίδρασης αυτής είναι ότι, για να διατηρηθεί το επίπεδο της
περαιτέρω αποκόµισης των κερδών, οι πολυεθνικές χρειάζονται να διατηρηθεί το
χαµηλό κόστος της εργατικής δύναµης στις χώρες της περιφέρειας και το χαµηλό
κόστος των πρώτων υλών που προσελκύονται από τις χώρες αυτές για την παραγωγή
των προϊόντων στις επιχειρήσεις των πολυεθνικών.
Αυτό είναι δυνατό µόνο χάρη στο βίαιο έλεγχο της πολιτικής των χωρών αυτών.
Γι’ αυτό οι ΗΠΑ δεν λογαριάζουν ούτε τις ανθρώπινες ζωές, ούτε τίποτε άλλο!
Οι υψηλές ορθόδοξες πνευµατικές αξίες που είναι έµφυτες στα γονίδια των λαών
µας επί πολλούς αιώνες αποτελούσαν το µονολιθικό έρεισµα της κρατικής τους
οντότητας. Η πνευµατική άνοδος της λαϊκής αυτοσυνειδησίας πάντοτε οδηγούσε
επίσης στην οικονοµική ευηµερία και, αντίστροφα, η ηθική κατάπτωση ήταν η αιτία
της φτώχειας, της πείνας, της οικονοµικής καταστροφής.
Υπάρχουν πολλές σελίδες στο Βιβλίο της ζωής του λαού µας που µπορούν να µας
διδάξουν δικά τους µαθήµατα. Επί τέσσερα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού
πολέµου το πολιορκηµένο Λένινγκραντ παρέµεινε ακλόνητο, παρά τη σκληρή και
µόνιµη πίεση των κατακτητών. Ο πόλεµος, η φτώχεια και η πείνα θέριζαν σ’ αυτή την
πόλη, αλλά δεν τη νίκησαν. Οι εκκλησίες του Θεού γέµιζαν ανθρώπους που
προσεύχονταν και, για να µπορούν οι µαχητές για την πατρίδα, για την ορθόδοξη
χώρα τους να ακούσουν τα λόγια της δηµόσιας προσευχής, γι’ αυτούς στην πρώτη
γραµµή τοποθετούνταν ισχυρά µεγάφωνα που αναµετέδιδαν τη Θεία λειτουργία, την
λαϊκή προσευχή στην γραµµή της πολεµικής αντιπαράθεσης.
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Η ανθρωπότητα δηµιούργησε πολλούς πολιτισµούς που έπεσαν στη λήθη επειδή
παραβίαζαν ορισµένους νόµους ύπαρξης της ίδιας της κοινωνίας.
Μόνο τα κοινά πνευµατικά και πολιτιστικά θεµέλια µπορούν να αποφέρουν τον
καρπό της αναγέννησης των λαών, των ζωτικών πνευµατικών τους παραδόσεων. Η
Αγία Ρωσία, η Αρχαία Ρωσία των πριγκίπων Βλαντίµιρ και Γιαροσλάβ, της
πριγκίπισσας Όλγας που συνένωσε τους Σλάβους κάτω από το ωµοφόριο της
Ορθοδοξίας είναι η ιστορική απόδειξη αυτού του γεγονότος.
Και αντίθετα – οι εποχές της διχόνοιας, των διαφορών, της κυριαρχίας
αποκλειστικά των ωφελιµίστικων κοινωνικών και πολιτικών αρχών, µάρτυρες των
οποίων είµαστε σήµερα, πάντοτε οδηγούν τον λαό-φορέα της κοινωνικής αυτής
λέπρας σε κατάπτωση και εξαφάνιση. Πάνω σ’ αυτούς τους λαούς – αποστάτες από
το Θεό εκπληρώνονται τα λόγια από την Αγία Γραφή: «ιδού αφίεται υµίν ο οίκος
υµών έρηµος»(Μτ, κγ’, 38).
Τώρα είθισται να κάνουν αναφορές στην «ευρωπαϊκή επιλογή». ∆εν πρέπει όµως
να λησµονούµε το γεγονός που αποσιωπάται εντελώς –η Ευρώπη εδώ και καιρό έχει
χάσει την πίστη της. Παρά το λεγόµενο υψηλό βιοτικό επίπεδο, ο οίκος τους
παραµένει έρηµος.
Η πνευµατική αθλιότητα και πείνα ελλείψει των ηθικών προσανατολισµών και
χριστιανικών αξιών στην ανθρώπινη ζωή θα γίνουν η αιτία του οικουµενικού,
ολέθριου κοινωνικού φαινοµένου – του ευρωπαϊκού ολοκαυτώµατος του 21ου αι. Το
πρόβληµα αυτό είναι αδύνατο να εξαλειφθεί µε τα κοινωνικά προγράµµατα και την
πολιτική της ολοκλήρωσης, καθώς έχει εντελώς διαφορετική, πνευµατική φύση.
Σήµερα µας δόθηκε και πάλι η δυνατότητα να ρίξουµε µια µατιά πίσω. Πάλι µας
δόθηκε η ευκαιρία να αλλάξουµε, να επιστρέψουµε στις ορθόδοξες ρίζες µας.
Ακριβώς απ’ αυτές τις ρίζες οι ψυχές των λαών µας αντλούν εδώ και αιώνες την
πνευµατική τους δύναµη. Στις ρίζες αυτές σβήνουν τη δίψα για την επικοινωνία µέσα
στην ενότητα της πίστης, στην ελπίδα για την αναγέννηση για τους ανθρώπους και
την Ορθοδοξία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Ο λόγος δίνεται στο Νικολάι Μεντβέντιεφ. Επόµενος θα
µιλήσει ο Κοτλιαρόφ.
Ν. Μεντβέντιεφ-Βαρυκόπουλος: Εγώ είµαι ψηλός και θα µιλήσω από δω.
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, έπρεπε να µιλήσω στα λιθουανικά, αλλά η µετάφραση
είναι µετάφραση. Θα προσπαθήσω να µιλήσω από τα βάθη της καρδιάς µου. Έχω
περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Τις απαντήσεις τις βρίσκω στην Αγία
Γραφή. Και µαθαίνω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Πώς να κάνουµε έτσι
όµως ώστε οι απαντήσεις αυτές να φτάσουν στον καθένα από µας, αν ακόµη ούτε εγώ
ο ίδιος δεν µπορώ πάντοτε να ακολουθώ τις εντολές του Ευαγγελίου; «Μη κρίνετε
ίνα µη κριθείτε». «Την εκδίκηση θα την αποδώσω». Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Το
µόνο που µπορούσα να κάνω όταν παρακολουθούσα την τραγωδία της 11ης
Σεπτεµβρίου στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι να παρακαλώ το Θεό:
«Θεέ µου, µην τους αφήσεις να κακίσουν». Το ίδιο πράγµα λέω, όταν βλέπω τα
γεγονότα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Γνωρίζω την εξής αρχή: καλύτερα να σε
εξαπατήσουν, παρά να εξαπατήσεις, καλύτερα να σε κλέψουν, παρά να κλέψεις και
καλύτερα να σε σκοτώσουν παρά να σκοτώσεις. Χτες οι εισηγητές που µας έκαναν
εισηγήσεις πολύ καλά µας εξήγησαν από πού πηγάζουν όλες µας οι δυστυχίες – από
το προπατορικό αµάρτηµα. Εµείς όµως προσπαθούµε να τα κρίνουµε όλα µε το
ανθρώπινο µέτρο. Και σήµερα πια δηλώνουµε ότι η Ευρώπη στερείται εντελώς του
πνεύµατος. Εγώ όµως έχω πολλούς φίλους στην Ευρώπη που είναι πολύ πνευµατικοί.
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Σήµερα δηλώνουµε επίσης ότι η Αµερική είναι κακό και εγώ έχω φίλους εκεί, για
τους οποίους δεν µπορώ να πω ότι είναι κακοί. Και δεν πρέπει να µεταφέρει κανείς
τις δυστυχίες και της κακουχίες από έναν άνθρωπο σε ολόκληρο το λαό, δηλαδή
ονοµάζω δυστυχισµένο τον άνθρωπο που σήκωσε τη µαχαίρα. Ας µην θίγουµε ο ένας
τον άλλον. Αφού είµαστε χριστιανοί. ∆εν πρέπει να το κάνουµε. Ας αποφύγουµε να
το κάνουµε. Ας αναζητήσουµε µια λύση. Επειδή έχω πει πολλές φορές στις
Συνελεύσεις µας πως όταν ένας άγγελος µιλάει και βγάζει αφρούς, αµέσως του
φυτρώνουν κέρατα και ουρά. Να το θυµάστε. Κάθε φορά καταλαβαίνω πόσο
δύσκολο είναι, επειδή πράγµατι πονάει. Όταν όµως κατηγορούν τους Εβραίους, είµαι
Εβραίος. Όταν για όλα τα κακά της Λιθουανίας κατηγορούσαν τους Ρώσους, ήµουν
Ρώσος. Όταν οι Ρώσοι έλεγαν κάτι κακό για τους Λιθουανούς, ήµουν Λιθουανός.
Όταν µιλάνε άσχηµα για τους Αµερικανούς, είµαι Αµερικανός. Και ας
προσπαθήσουµε να είµαστε έτσι. ∆εν το καταφέρνω πάντοτε. Προσπαθώ να είµαι
έτσι. Και ας φροντίζουµε ο ένας για τον άλλον. Και ας είµαστε προσεκτικοί. Πολύ
καλά κάνει ο Αυστραλός και κουνάει το κεφάλι του. Σαν να µην έχουν πειράξει
κανέναν. Είµαι σίγουρος όµως ότι αν τους είχαν πειράξει εδώ, και εκείνοι θα έλεγαν
κάτι κακό γι’ αυτούς που τους πείραξαν. Και όχι επειδή οι Αυστραλοί είναι κακοί.
Και όχι επειδή όλοι οι Γερµανοί είναι κακοί. Και όχι επειδή όλοι οι Έλληνες ή Ρώσοι
είναι κακοί. Ούτε οι ορθόδοξοι δεν είχαν πάντοτε απόλυτο δίκιο. ∆εν αναφέροµαι
στην Ορθοδοξία, ούτε αναφέροµαι στον ισλαµισµό. Αναφέροµαι στους ψευδοοπαδούς της Ορθοδοξίας, τους ψευδο-οπαδούς του ισλαµισµού, τους ψευδο-οπαδούς
του καθολικισµού που θεωρούσαν τον εαυτό τους καθολικούς, ενώ στην
πραγµατικότητα δεν ήταν καθολικοί, απλώς ήταν κακοί άνθρωποι. Μπορούµε να
πούµε το ίδιο και για τους άλλους. Πρέπει πάντοτε να κάνουµε µια διάκριση. Και να
φροντίζουµε και να προσέχουµε περισσότερο ο ένας τον άλλον. Σας παρακαλώ. Αν
δεν το κάνουµε, θα είναι ένα πλήγµα κατά της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνέλευσης
Ορθοδοξίας. Μην επιφέρετε αυτά τα πλήγµατα. Ήδη υπάρχει πάρα πολύς πόνος πάνω
στη Γη. ∆εν µπορεί να κατανικήσει κανείς το κακό µε άλλο κακό. Ρώτησα τα µέλη
του ΝΑΤΟ, συµµετέχω εκεί στη ∆ιακοινοβουλευτική Βαλτική Συνέλευση κτλ. πώς
είναι εκεί τα πράγµατα σ’ ό,τι αφορά το δικαίωµα του λαού στην αυτοδιάθεση, αν
βρέθηκα υπό κατοχή, έχω το δικαίωµα να ζωθώ µε τη ζώνη του σαχίντ και να πάω να
ανατινάξω κάποιον; Και άρχισαν να µου εξηγούν πως σε ορισµένες περιπτώσεις
επιτρέπεται και σε άλλες όχι. Βασίζοµαι στο ότι δεν επιτρέπεται. Αφού ο Ιησούς
Χριστός υπήρξε Θεός. Μήπως πιστεύετε ότι ο Θεός δεν θα µπορούσε να συντρίψει
τους εχθρούς του; Να καταστρέψει όλη την Ιερουσαλήµ για να µην τον σταυρώσουν;
Εκείνος όµως πήγε στο σταυρό, έδειξε πώς µπορεί να πολεµήσει κανείς το κακό.
Καταλαβαίνω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας δοκιµάσουµε, έστω και κατά
κάποιον τρόπο, να µοιάσουµε έστω και λίγο στους πρώτους χριστιανούς που τους
κατασπάραζαν τα ζώα στο ρωµαϊκό αµφιθέατρο, τι έκαναν όµως; Θυµίστε µου,
σεβαστοί πατέρες. Προσεύχονταν για τους εχθρούς τους. Και ο Ιησούς Χριστός έλεγε
πως ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Ας δοκιµάσουµε να µοιάσουµε έστω και λίγο σ’
εκείνους τους χριστιανούς. Να είστε πιο προσεκτικοί και τρυφεροί ο ένας απέναντι
στον άλλον. Αφού εµείς εδώ είµαστε οµοϊδεάτες. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε το Νικολάι ΜεντβέντιεφΒαρυκόπουλο. Οµίλησε εκ του περισσεύµατος της καρδιάς του, όπως πάντοτε, και
παρακαλούµε τον κ. Κοτλιαρόφ από τη Λευκορωσία να λάβει τον λόγο.
Ι. Κοτλιαρόφ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε! Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα!
Αξιότιµοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι! Πρώτ’ απ’ όλα, επιτρέψτε µου εξ ονόµατος
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του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Γκριγκόριεβιτς
Λουκασένκο να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιτυχία στο έργο σας για το καλό της
Ορθοδοξίας!
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας πάντοτε στήριζε και στηρίζει τις
ορθόδοξες αξίες και τα ιδεώδη. Κατά την άποψη του Προέδρου της χώρας µας, το
γεγονός ότι στη Λευκορωσία δεν χύθηκε ούτε µια ρανίδα του αίµατος στις διεθνικές
και διοµολογιακές συγκρούσεις οφείλεται κατά πολύ στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Σήµερα η Ορθόδοξη Εκκλησία στη ∆ηµοκρατία έγινε ένας σηµαντικός
κοινωνικός θεσµός και το κύρος της µεγαλώνει µέρα µε τη µέρα. Και ακριβώς η
Εκκλησία µας βοηθάει να λύνουµε πολλά κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα.
Επιτρέψτε µου επίσης να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και εξ ονόµατος της
Προέδρου της Βουλής των αντιπροσώπων της Εθνικής Συνέλευσης της ∆ηµοκρατίας
της Λευκορωσίας Βαντίµ Αλεξάντροβιτς Ποπόφ.
Μιλώντας για το θέµα της Συνέλευσής µας, θα πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα πως
ζούµε σε µια φρικτή εποχή. Κάθε µέρα σκάνε βόµβες, ακούγονται πυροβολισµοί,
σκοτώνονται γέροι, γυναίκες, παιδιά. Στον κόσµο υπάρχουν εκατοµµύρια άρρωστοι
και αναλφάβητοι. Ο πληθυσµός των ανεπτυγµένων χωρών ζει κατά τριάντα χρόνια
περισσότερο από τον πληθυσµό των αφρικανικών χωρών νότια της Σαχάρας. Η
έσχατη αθλιότητα στα κράτη του τρίτου κόσµου έχει πλήξει ήδη πάνω από 1
δισεκατοµµύριο ανθρώπους. 11 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας µέχρι πέντε χρονών κάθε
χρόνο πεθαίνουν από τις αρρώστιες, οι οποίες ουσιαστικά δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ,
τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Κάποτε ο Ιωάννης
Θεολόγος είπε περίπου για µια τέτοια κατάσταση: «Όλος ο κόσµος κείται εν κακό».
Πρέπει να αναφέρουµε ιδιαίτερα την Γιουγκοσλαβία, όταν χωρίς την κήρυξη του
πολέµου οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και ορισµένες άλλες χώρες του ΝΑΤΟ
εξαπέλυσαν µια πραγµατική επίθεση. Οι βόµβες έσκαζαν µέσα στο κέντρο της
Ευρώπης, στους δρόµους των πανάρχαιων πόλεων, σκοτώνονταν άνθρωποι,
καταστρέφονταν έργα τέχνης που φιλοτεχνήθηκαν πριν από πολλούς αιώνες και είχαν
µεγάλη πολιτιστική αξία. Αποκορύφωµα του πολιτικού κυνισµού ήταν τα γεγονότα
στο Ιράκ, όταν τα αµερικάνικα στρατεύµατα περίπου µε τον ίδιο τρόπο, όπως οι
φασίστες εισβολείς πριν από εξήντα χρόνια, µε κατασκευασµένο πρόσχηµα
εισέβαλαν στο έδαφος του κυρίαρχου κράτους του Ιράκ. Τα αµερικάνικα αεροπλάνα
βοµβάρδιζαν τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα µουσεία, τα σπίτια, οι στρατιώτες
παρενοχλούσαν και βίαζαν τις γυναίκες.
Κατά τα λόγια της Αποκάλυψης του αποστόλου και ευαγγελιστή Ιωάννου του
Θεολόγου «κατέβη ο διάβολος προς υµάς έχων θυµόν µέγαν, ειδώς ότι ολίγον καιρόν
έχει»(Απ., ιβ΄, 12) και τις εντολές του αποστόλου Πέτρου «νήψατε, γρηγορήσατε, ο
αντίδικος υµών διάβολος ως λέων ωρυόµενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη»
(Πέτρου, α΄, ε΄, 8).
Ως αποτέλεσµα διαλύθηκε όλο το σύστηµα της παγκόσµιας έννοµης τάξης,
κατάρρευσε το παγκόσµιο σύστηµα προστασίας από τις επιθέσεις και τη βία.
Χάθηκαν πολλές ανθρώπινες αξίες και ιδεώδη. Το ψέµα διείσδυσε σε όλους τους
τοµείς της ζωής. Να πώς χαρακτήρισε κάποτε µια τέτοια περίοδο ο Ιερεµίας:
«…ψεύδος, µαταιότητα και τα ανωφελή». (Ιερ., ιστ΄, 19).
Σ’ αυτή τη δύσκολη για την ανάπτυξη της παγκόσµιας κοινότητας εποχή, µια
κρίσιµη καµπή για όλη την ανθρωπότητα, η ηγεσία της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας κράτησε µια τίµια στάση, µια στάση αρχών. Είµαστε πολύ
ευγνώµονες στον κύριο Παπαθεµελή, σε όλα τα ηγετικά στελέχη της ∆ΣΟ για την
τιµιότητα, το θάρρος και την ευπρέπειά τους, για τον αγώνα τους κατά της επίθεσης,
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κατά του πολέµου, για τη ζωή και την ελευθερία των ανθρώπων. Και πάρα πολλοί
άλλοι άνθρωποι τους είναι επίσης ευγνώµονες.
Προκύπτει το ζήτηµα, το συζητάµε σήµερα στη Συνέλευση, πώς πρέπει να
αντιµετωπίζει κανείς τον πόλεµο; Πώς τον αντιµετωπίζει η Ορθοδοξία; Πώς
αντιµετωπίζει η Εκκλησία το θάνατο, τη βία, τον πόλεµο και τη φτώχεια ως συνέπεια
των πολέµων και των καταστροφών;
Θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς πως η Ορθόδοξη Εκκλησία, καταδικάζοντας
κατ’ αρχήν το φόνο, δεν έχει διαµορφώσει δική της στάση απέναντι στο πρόβληµα
της βίας και περιορίστηκε µόνο στην εντολή του Μωυσή «ουκ φονεύσεις».
Επιβεβαίωση αυτού είναι όλη η ιστορία του Χριστιανισµού. Ήδη στα µέσα του 2ου αι.
η ζωή έθεσε στους χριστιανούς το καθήκον όχι µόνο της θρησκευτικής, αλλά και της
φυσικής επιβίωσης.
Το κάλεσµα των Ρωµαίων ειδωλολατρών Christianos ad leonem!(«Οι χριστιανοί
– στο λιοντάρι!») κατανοήθηκε σωστά από τους αρχαίους χριστιανούς. Τότε πια η
χριστιανική διδασκαλία δεν περιορίστηκε µόνο στην ποιµαντορική φροντίδα για τις
ψυχές, µόνο στην αναµονή της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, αλλά βγήκε στο
µονοπάτι του πολέµου εναντίον των εχθρών της. Και η Εκκλησία σταδιακά, όσο ο
κόσµος εκχριστιανιζόταν και αποκτούσε πολιτική επιρροή, διάνυσε έναν δύσκολο,
πολύπλοκο και αντιφατικό δρόµο προς την εκπόνηση της αντίληψης για το δίκιο και
ιερό πόλεµο.
Ήδη ένα χρόνο µετά την έκδοση του εδίκτου από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο
του Μιλάνου που άλλαξε τη θέση της Εκκλησίας και τη µετέτρεψε από διωκόµενη σε
επίσηµη, η σύνοδος του Αρλ στον 3ο της κανόνα διακηρύττει: «De his qui armi
projeciunt in pace placuit abstineri cos a communione”( αποφασίστηκε να µην
γίνονται δεκτοί για κοινωνία εκείνοι που παρατάνε τα όπλα τους σε µια ειρηνική
εποχή). Ένας από τους πατέρες της καθολικής εκκλησίας, ο άγιος Αυγουστίνος (354430) εξέφρασε την καινούρια στάση της Εκκλησίας απέναντι στον πόλεµο στο έργο
του «Η πολιτεία του Θεού». Το έργο αυτό χάραξε µια κατ’ αρχήν καινούρια
ιδεολογική αντίληψη: δεν πρέπει να συνάπτει κανείς την ειρήνη χάριν του πολέµου,
αλλά να διεξάγει τον πόλεµο χάριν της ειρήνης, ο χριστιανός όχι µόνο µπορεί, αλλά
πρέπει να λαµβάνει µέρος σε έναν δίκαιο πόλεµο, αν είναι λαϊκός, ο στρατιώτης,
παίρνοντας την εντολή, µπορεί να σκοτώνει εχθρούς έχοντας ήσυχη τη συνείδησή
του, όποιος σκοτώνει τον εχθρό, κατ’ αρχήν δεν είναι παρά υπηρέτης του νόµου που
απαντά στη βία µε τη βία.
Είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ιδιαίτερα ότι η αντίληψη της καθολικής και
της προτεστάντικης ∆ύσης ουσιαστικά δεν διαφέρει από τη θεολογία του
Αυγουστίνου. Εντωµεταξύ η Παλιά ∆ιαθήκη που δόθηκε από το Θεό στους αρχαίους
Εβραίους (Ρωµ., γ΄, 2, θ΄, 4) επισηµαίνει την ανάγκη της βίας και της αιµατοχυσίας
«26. Και εστάθη ο Μωησής παρά την πύλην του στρατοπέδου και είπεν, όστις
είναι του Κυρίου ας έλθει προς εµέ και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι υιοί του
Λεβή.
27. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει
έκαστος την ροµφαίαν αυτού επί των µηρών αυτού, και διέλθετε και εξέλθετε από
πύλης εις πύλην δια του στρατοπέδου, και ας θανατώσει έκαστος τον αδελφόν αυτού
και έκαστος τον φίλον αυτού, και έκαστος τον πλησίον αυτού.
28. Και έκαµον οι υιοί του Λεβή κατά τον λόγον του Μωησέως και έπεσαν εκ
του λαού εκείνην την ηµέραν περίπου τρεις χιλιάδες άντρες». (Έξοδος, 32).
Κατά τον τρόπο αυτό, από την πλήρη µη αποδοχή και άρνηση της στρατιωτικής
θητείας η Εκκλησία «εξελίσσεται» προς την παπική ιδέα των σταυροφοριών.
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Από τις πρώτες µέρες της ύπαρξής της η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία όχι µόνο
έγινε η πνευµατική αρχή που συνένωσε τις ειδωλολατρικές φυλές σε έναν ενιαίο λαό,
αλλά επηρέασε αποφασιστικά τη διαµόρφωσης του πατριωτισµού στο στρατό. Ο
εκχριστιανισµός της Ρωσίας και η στενή συµµαχία της Εκκλησίας και του στρατού
από τότε πια προκαθόρισαν ότι η στρατιωτική θητεία θα είναι ένας ειδικός δρόµος
της ορθόδοξης διακονίας και ακόµη, κατά τα λόγια του Ιωάννη, µητροπολίτη της
Αγίας Πετρούπολης και της Λάντογκα, θα είναι ενός είδους εκκλησιαστική και, ίσως,
ακόµη και µοναχική διακονία(απολυταρχία του πνεύµατος).
Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τις πρώτες µέρες του Μεγάλου Πατριωτικού
πολέµου κάλεσε το σοβιετικό λαό στον ιερό πόλεµο κατά των Γερµανών
κατακτητών, οργάνωσε έρανο για το ταµείο άµυνας της χώρας και το ταµείο των
τραυµατιών. Οι ορθόδοξοι ιερείς ακόµη και στα κατεχόµενα από τους φασίστες
εδάφη καλούσαν τους ανθρώπους σε αντίσταση στους εισβολείς.
Στη Λευκορωσία θυµούνται πολύ καλά εκείνα τα φρικτά χρόνια. Στη χώρα µας
σκοτώθηκε ο κάθε τρίτος κάτοικος. Στη Λευκορωσία δεν υπάρχει ούτε µια οικογένεια
που να µην έχει χάσει έστω και ένα µέλος της εκείνα τα φοβερά χρόνια. Μόλις
πρόσφατα ο πληθυσµός της χώρας µου έφτασε στο προπολεµικό του επίπεδο.
Καταστράφηκαν εκατοντάδες πόλεις, χιλιάδες χωριά, µεταξύ άλλων και η
πρωτεύουσα της ∆ηµοκρατίας, το Μινσκ. Ο σοβιετικός λαός νίκησε τους φασίστες.
Αλλά µετά τον πόλεµο στη γη της Λευκορωσίας ήρθε η πείνα, οι αρρώστιες, η
φτώχεια. Ύστερα από πολλές δεκάδες χρόνια µερικές γενεές των Λευκορώσων χάρη
στην εντατική εργασία κατάφεραν να νικήσουν τη φτώχεια, να οδηγήσουν τη χώρα
σε µια φυσιολογική ζωή.
Ας τονιστεί ότι στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν και άλλες απόψεις σχετικά µε
τα προβλήµατα του πολέµου και της ειρήνης. Ζούµε στην εποχή της Καινής
∆ιαθήκης, όπου ο Χριστός έδωσε την εντολή να αγαπήσουµε τους εχθρούς µας, να
βάζουµε και το δεύτερο µάγουλο σ’ αυτόν που µας χτύπησε στο ένα. Πέρα απ’ αυτό,
Εκείνος µας έδωσε το λόγο της συµφιλίωσης και σαν να µας παρακαλεί ο ίδιος ο
Θεός να συµφιλιωθούµε µαζί του. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, καθώς καλούνται υιοί
του Θεού. Πουθενά στην Καινή ∆ιαθήκη δεν υπάρχει έκκληση στον πόλεµο, αντίθετα
µάλιστα µη αντισταθείτε στο κακό( µπορεί άραγε να γίνει αυτό µε τα όπλα στα
χέρια), µη φοβηθείτε εκείνους που σκοτώνουν το σώµα. Πέρα απ’ αυτό, καλούµαστε
σε έναν άλλον πόλεµο, καθώς ο πόλεµός µας δεν είναι κατά του αίµατος και της
σάρκας, αλλά κατά των κυβερνητών του σκότους του αιώνος τούτου, κατά των
επουράνιων πνευµάτων του κακού.
Γι’ αυτό πολλοί πιστοί – κληρικοί και λαϊκοί – θεωρούν πως το καθήκον τους
είναι να λένε την αλήθεια στους άπιστους. Θα υπάρξουν άραγε συγκρούσεις και
πόλεµοι, αν θα ανοίγουν τα µάτια των ανθρώπων; ∆εν µπορεί άραγε ο Θεός να λύσει
τη σύγκρουση χωρίς πόλεµο, µε ειρηνικό τρόπο; Θεωρούν πως κατά πολύ εµείς, οι
χριστιανοί που πρέπει να είµαστε το φως και η διέξοδος για τους ανθρώπους,
ευθυνόµαστε για την κατάσταση στον κόσµο. Η εξωτερική ευλάβεια χωρίς την
εσωτερική δύναµη δεν µπορεί να είναι απάντηση.
Η ταπεινοσύνη και η υπακοή στον Πατέρα ακόµη και ως το θάνατο. ∆εν θα είναι
ο πόλεµος αυτός που θα αλλάξει τον κόσµο, αλλά η πίστη που εκφράζεται µέσω της
αγάπης.
Γι’ αυτό η Ορθοδοξία σήµερα κάνει πάρα πολλά για να ανοίξει τα µάτια των
λαϊκών στα γεγονότα που διαδραµατίζονται στον κόσµο, αναζητά καινούριους
δρόµους και δυνατότητες για να επηρεάζει τους ανθρώπους, για να τους
διαπαιδαγωγεί στο πνεύµα της ταπεινοφροσύνης και της αφύπνισης.
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Ένα ενδιαφέρον και πολύ σηµαντικό παράδειγµα µιας τέτοιας αναζήτησης είναι η
υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ της Λευκορωσικής Εξαρχίας της Ρωσικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας και του κράτους της Λευκορωσίας που ρυθµίζει τις σχέσεις
µεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτείας στον πολιτικό, τον οικονοµικό και τον
κοινωνικό τοµέα.
Το έγγραφο αναφέρει ότι το κράτος αναγνωρίζει την Εκκλησία «ως τον πλέον
σηµαντικό κοινωνικό θεσµό που η ιστορική πείρα, το πνευµατικό δυναµικό και η
µακραίωνη πολιτιστική του παράδοση είχαν στο παρελθόν και έχουν στο παρόν την
καθοριστική επιρροή στη διαµόρφωση των πνευµατικών, πολιτιστικών και κρατικών
παραδόσεων του λαού της Λευκορωσίας».
Εκτός τούτου, η συµφωνία υποστηρίζει: «οι πνευµατικές και πολιτιστικές αξίες
που φυλάσσονται από την Εκκλησία αποτελούν την ιστορική κληρονοµιά του
λευκορωσικού λαού και βάση της εθνικής του ιδέας».
Η Εκκλησία, από την πλευρά της, θεωρεί το κράτος αναγκαίο κοινωνικό θεσµό
που καλείται να εξασφαλίζει τη δηµόσια τάξη, να περιφρουρεί την ηθικότητα, τις
πνευµατικές και πολιτιστικές αξίες και αναγνωρίζει επίσης ότι «το κράτος είναι
εγγυητής της διαφύλαξης των πνευµατικών και πολιτιστικών παραδόσεων του
λευκορωσικού λαού που διαµορφώθηκαν ιστορικά υπό την επίδραση της
Εκκλησίας».
Οι συντάκτες της συµφωνίας βασίζονταν στο ό,τι «ιστορικά η Ορθοδοξία είναι το
θρήσκευµα της πλειοψηφίας του λευκορωσικού λαού». Μαζί µ’ αυτό, οι
συµβαλλόµενοι αναγνώρισαν ότι το έγγραφο «υπογράφεται στο όνοµα του
κοινωνικού καλού και δεν αποβλέπει στον περιορισµό των δικαιωµάτων
οποιωνδήποτε οµολογιών ή πιστών».
Η Λευκορωσική Εξαρχία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πρότεινε στο
κράτος να επιστρέψει στην Εκκλησία τα λατρευτικά της κτίρια, καθώς και τα
αντικείµενα λατρείας, τα λειτουργικά και θεολογικά βιβλία που είχαν κατασχεθεί
χωρίς λόγο είτε να αποζηµιώσει εν µέρει την υλική ζηµιά που της είχε προκληθεί. Οι
αντίστοιχοι φορείς, εξουσιοδοτηµένοι από την Εκκλησία υποχρεώνονται, µε τη σειρά
τους, να συνεργαστούν µε τις δηµόσιες υπηρεσίες για την προστασία των µνηµείων
πολιτισµού που αποτελούν αντικείµενα εθνικής αξίας, καθώς και των αρχειακών
εγγράφων που έχουν ιστορική και καλλιτεχνική αξία.
Σε περίπτωση πολέµου ή γενικής επιστράτευσης η Εκκλησία υποχρεούται να
ευλογήσει τους ιερείς να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, µεταξύ άλλων και ως
στρατιωτικοί ιερείς. Οι διάκονοι, οι σπουδαστές των ιερατικών σχολών και άτοµα
που έχουν δώσει όρκο µοναχού θα ευλογούνται για να υπηρετήσουν, για παράδειγµα,
ως νοσηλευτές και σε µονάδες πολιτικής προστασίας.
Οι συµβαλλόµενοι αναγνώρισαν ότι είναι ανάγκη ως το τέλος του χρόνου να
υπογραφούν συµφωνίες µεταξύ της Εκκλησίας και των αντίστοιχων δηµόσιων
υπηρεσιών για τη διαφύλαξη και την προστασία της ηθικής στην κοινωνία, της
εκκλησιαστικής, της κοσµικής, καθώς και της πολιτιστικής, της ηθικής και της
πατριωτικής εκπαίδευσης και αγωγής, της ανάπτυξης των κοινών κοινωνικών
προγραµµάτων, της προστασίας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης της
ιστορικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, περιλαµβανοµένης της φροντίδας για
την προστασία των µνηµείων της ιστορίας και του πολιτισµού, της φροντίδας για
τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάµεις και τα όργανα δηµόσιας τάξης, την
πνευµατική και ηθική τους διαπαιδαγώγηση, την πρόληψη των αδικηµάτων, της
φροντίδας για τους κρατούµενους, της επιστήµης, περιλαµβανοµένων των
θεωρητικών ερευνών, της υγείας, του πολιτισµού και της καλλιτεχνικής
δραστηριότητας, της ειρηνοποιού δράσης στο διεθνές, το διοµολογιακό, το διεθνικό

71

επίπεδο και το επίπεδο των πολιτών, της δουλειάς των εκκλησιαστικών και λαϊκών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της δράσης για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, της
οικονοµικής δράσης προς όφελος της Εκκλησίας, του κράτους και της κοινωνίας, των
φόρων και των φορολογικών ελαφρύνσεων, της περιουσίας, των περιουσιακών
σχέσεων και ελαφρύνσεων, της καταπολέµησης των κοινωνικών δεινών και
ασθενειών, περιλαµβανοµένης της ναρκοµανίας, του αλκοολισµού, του AIDS κτλ,
αντίδραση στις «ψευδοθρησκευτικούς θεσµούς» που αποτελούν κίνδυνο για την
προσωπικότητα στην κοινωνία, του νοµοθετικού έργου που έχει σχέση µε τη δράση
της Εκκλησίας.
Η λευκορωσική βουλή στηρίζει πέρα ως πέρα τη συµφωνία αυτή.
Όλα αυτά µας δίνουν κάθε λόγο να υποστηρίξουµε ότι η λευκορωσική πολιτεία
και η Εκκλησία θα υπηρετήσουν αποτελεσµατικά την Πατρίδα, τον λαό µας, θα
αγωνιστούν από κοινού κατά του πολέµου και της φτώχειας.
∆ια στόµατος του αποστόλου Παύλου ο Κύριος µας καλεί να ζούµε εν
αγάπη(Εφ., ε΄, 2) και όχι σε µίσος (Γαλ., ε΄, 21), να είµαστε υποµονετικοί στη θλίψη
µας (Ρωµ., ιβ΄, 12), να κάνουµε όσο γίνεται περισσότερο καλό στους ανθρώπους (2
Κορ., ιγ΄, 7), να βρίσκουµε παρηγοριά στην ελπίδα (Ρωµ., ιγ΄, 12) και να είµαστε
ακλόνητοι στην πίστη µας (Κο., α΄, 23).
Σας ευχαριστώ όλους και εύχοµαι ευτυχία και ειρήνη σε σας και τους λαούς σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ήταν ο κύριος Κοτλιαρόφ από την
Λευκορωσία και παρακαλούµε τώρα τον κ. Αποστόλι από την Αλβανία να πάρει τον
λόγο. Για την αποψινή συνεδρίαση µένει ο κ. Βέλµαν από την Εσθονία και κάτι θέλει
να πει ο κ. Μυγδάλης.
Γ. Αποστόλι: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
αξιότιµε κύριε Μεντβέντιεφ, αξιότιµοι συνάδελφοι! Εξ ονόµατος του κοινοβουλίου
της Αλβανίας θα ήθελα να χαιρετίσω την 10η Γενική Συνέλευση της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω
τους διοργανωτές για την οργάνωση των εργασιών αυτής της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τη Λιθουανία για τη φιλοξενία τους.
Θα ήθελα να πω ότι η Αλβανία το 2005 είναι έτοιµη να διοργανώσει την ετήσια
Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραµµίσω το γεγονός ότι το θέµα που
επιλέξαµε «Πόλεµος – Φτώχεια» θα είναι πάντοτε επίκαιρο. Θα ήθελα εν τάχει να
εκφράσω τις σκέψεις µου αναφορικά µε τον πόλεµο και τη φτώχεια, θα µοιραστώ
µαζί σας ορισµένες σκέψεις και θα πω ότι ο πόλεµος και η φτώχεια πάντα, σε όλες τις
εποχές απασχολούσαν την ανθρώπινη σκέψη. Η ανθρώπινη ιστορία πάντοτε υπήρξε
µια ιστορία πολέµων ή µια ιστορία στην οποία κυριαρχούσε η επιθυµία της
κυριαρχίας του ενός ανθρώπου επί των άλλων, η επιδίωξη µιας καλύτερης ζωής για
τον εαυτό µας.
Και σήµερα µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι ο κόσµος µας είναι ένας κόσµος
πόλωσης. Εκατοµµύρια παιδιά και ενήλικες πεθαίνουν της πείνας, εκατοµµύρια
άνθρωποι µένουν χωρίς εργασία, εκατοµµύρια δεν έχουν στέγη πάνω από το κεφάλι
τους. Και σ’ αυτές τις συνθήκες η πόλωση, όταν το ΑΕΠ σε διάφορες χώρες είναι
ιδιαίτερα υψηλό, είναι δύσκολο να καταλάβουµε γιατί συµβαίνει αυτό. Υπάρχουν
χώρες που υποτάσσουν οικονοµικά τις άλλες χώρες, λησµονώντας τις δηµοκρατικές
αξίες και τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Έτσι, λοιπόν, στον κόσµο µας
δηµιουργούνται τεράστιες αντιθέσεις και όλοι µας γνωρίζουµε ότι οι ένοπλες
συγκρούσεις και πόλεµοι σήµερα διεξάγονται σε πολλές περιοχές του κόσµου. Ίσως
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έχουµε ξεχάσει τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, τον πόλεµο του Βιετνάµ. Όλοι θυµόµαστε
τον πρόσφατο πόλεµο στην Γιουγκοσλαβία, στο Κόσοβο, στο Ιράκ και κάθε µέρα
βλέπουµε και ακούµε να λέγονται πολλά για τις συρράξεις στους Αγίους Τόπους,
στην Αφρική, στην Ασία. Το οργανωµένο έγκληµα και η τροµοκρατία είναι ένας
πόλεµος νέου τύπου, είναι µια µόνιµη απειλή για την ανθρωπότητα. Από πού, όµως,
προκύπτουν αυτές οι συγκρούσεις και πώς θα µπορέσουµε να τις αποφύγουµε;
Σε πολλές χώρες και σε πολλά κόµµατα γίνονται πολλές συζητήσεις για το θέµα
αυτό που βασίζονται σε κάποιες αναλύσεις. Μερικές εξ’ αυτών των συζητήσεων
καταλήγουν σε γόνιµα αποτελέσµατα.
Θα ήθελα να τεκµηριώσω τις σκέψεις µου ότι σ’ αυτόν τον πολωµένο κόσµο
υπάρχει τόσο το κακό, όσο και το καλό. Το καλό γεννά την ειρήνη, το κακό γεννά τις
συγκρούσεις και τον πόλεµο. Και εάν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επιδιώξουν το
καλό, τότε θα ήταν εύκολο να εξαλείψουν το κακό και εάν δεν το κάνουµε, τότε όλος
ο κόσµος θα καταστραφεί. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλά αίτια
που ενθαρρύνουν τις συγκρούσεις µεταξύ των ανθρώπων, µεταξύ των λαών και
µεταξύ των κρατών. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη συνεργασίας υψηλού
επιπέδου µεταξύ των χωρών. Αυτή η αποµόνωση γεννά το φθόνο, προκαλεί πολλές
κοινωνικές και οικονοµικές διαφορές και γεννά το µίσος µεταξύ ανθρώπων, που
οδηγεί σε ένταση και συγκρούσεις, την αποξένωση µεταξύ των χωρών, οδηγεί στη
δικτατορία, κάτι που αποτελεί πηγή σύγκρουσης, άσκησης πίεσης και έντασης. Έτσι,
λοιπόν, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πρέπει να εξαλείψουµε από τη ζωή µας κάθε
είδους αποµόνωση, αποξένωση, θα πρέπει να καταστρέψουµε τους φραγµούς που
εµποδίζουν την ελεύθερη µετακίνηση ανθρώπων σ’ όλο τον κόσµο. Η επικοινωνία
µεταξύ των ανθρώπων δίνει τη δυνατότητα να απορρίπτουµε την αποµόνωση και την
αποξένωση. Η αποµόνωση οδηγεί στη διάλυση της κοινωνίας. Και όταν οι
κυβερνήσεις ανοίγουν τα σύνορα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να
µετακινούνται ελεύθερα, να έρθουν σε σας, τότε οι άνθρωποι µπορούν να ανοίξουν
τις καρδιές τους, µε αποτέλεσµα την εξάλειψη των συγκρούσεων. Τότε οι άνθρωποι
µπορούν να επικοινωνούν και να συνάπτουν καλές σχέσεις. Έτσι, λοιπόν, όταν
κάποιος επιλέγει το δρόµο του Χριστού αυτό σηµαίνει ότι όταν ο άνθρωπος
συµπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, µπορεί να γίνει ένας ιεραπόστολος, ένας
φορέας του λόγου του Χριστού. Στον κόσµο θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες
αναφορικά µε την ελεύθερη µετακίνηση, να ενθαρρύνεται η επικοινωνία, η
συνεργασία µεταξύ των ανθρώπων. Αυτή θα είναι η παγκοσµιοποίηση της
δηµοκρατίας, η παγκοσµιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ελεύθερη
µετακίνηση των ανθρώπων αποτελεί στόχο άνευ όρων σ’ αυτόν τον κόσµο. Εµείς, οι
κοινοβουλευτικοί, καλούµαστε να υπηρετήσουµε µία αποστολή της ειρήνης στην
Αλβανία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συµβάλλει τα µέγιστα στην ηθική διαπαιδαγώγηση
και ανάπτυξη του λαού µας, ιδιαίτερα διαµέσου της διάδοσης της Ορθόδοξης
διδασκαλίας µεταξύ Αλβανών. Αυτό οδηγεί στη διάδοση του καλού. Τα λέω αυτά
διότι πράγµατι είναι σηµαντικό να εξασφαλίσουµε τους όρους ενός καλύτερου
µέλλοντος χωρίς συγκρούσεις, χωρίς πολέµους. Θα πρέπει να διαπαιδαγωγήσουµε τη
νέα γενιά, µια µορφωµένη νέα γενιά, η οποία θα µπορέσει να εκτιµήσει τις αξίες της
Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Παρακαλούµε τον κ. Βέλµαν να πάρει τον
λόγο.
Β.Βέλµαν: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε! Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα!
Αξιότιµοι συνάδελφοι κοινοβουλευτικοί! Επιτρέψτε µου να σας χαιρετίσω εξ
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ονόµατος της αποκατεστηµένης ορθόδοξης οµάδας του Κοινοβουλίου της Εσθονίας.
Συγκροτήθηκε µόλις ένα µήνα πριν. Και να µεταφέρω στα µέλη αυτού του φόρουµ τα
λόγια του Μητροπολίτη του Ταλίν και πάσης Εσθονίας, της Εσθονικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας παρά το Πατριαρχείο της Μόσχας Κορνήλιου, ο οποίος µου ζήτησε να
σας µεταβιβάσω προφορικά τις ευχές του και να ευχηθώ καλή επιτυχία σ’ αυτό το
φόρουµ. Έχοντας ακούσει τις οµιλίες πολλών συνέδρων, οι οποίοι ζουν στις περιοχές,
όπου χύνεται το αίµα, σκέφτηκα τι θα µπορούσε να πει κανείς από µια εξωτερικά
ευηµερούσα χώρα, όπου πραγµατοποιήθηκε µια αναίµακτη επανάσταση, την οποία
ονοµάζουν ακόµη και τραγουδιστή επανάσταση, όπου εκ πρώτης όψεως επικρατεί
ηρεµία; Ωστόσο ως πολιτικός δεν έχω το δικαίωµα να πω πως δεν έχουµε πόλεµο,
διεξάγεται µια διαµάχη όχι πολεµική, αλλά πολιτική. Και αυτή η διαµάχη έχει επίσης
δικά της θύµατα: παιδιά που δεν γεννήθηκαν, ανθρώπους που έχασαν την ελπίδα και
τη δουλειά τους. Υπάρχουν πόλεµοι διαφόρων ειδών. Και ο «αναίµακτος» µας
πόλεµος µπορεί να είναι ακόµη χειρότερος από έναν πόλεµο όπου βλέπεις τον εχθρό
κατά πρόσωπο και όταν είναι σαφές ποιος είναι εχθρός και πώς πρέπει να τον
πολεµήσεις.
Σκέφτηκα, όταν άκουσα την ενδιαφέρουσα εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής,
πως κατ’ αρχήν στο κράτος µας, όπως και σε πολλά νεοϊδρυθέντα ή νέα ανεξάρτητα
κράτη, υπάρχει κοινωνική ευθανασία, στη χώρα µας το κράτος και η πολιτική
αποσυνδέουν από τη ζωή τους ανθρώπους, οι οποίοι θα µπορούσαν να εργαστούν, οι
οποίοι όµως νιώθουν χαµένοι στις καινούριες συνθήκες. Ο στόχος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, κατά τη γνώµη µου, είναι να θυµάται πως αν το ποίµνιο έχει το δικαίωµα
να βρίσκεται σε αµηχανία, ο ποιµένας δεν έχει τέτοιο δικαίωµα. Ο ποιµένας πρέπει να
γνωρίζει τα λόγια, να έχει την πίστη, την οποία πρέπει να µεταλαµπαδεύει στους
ανθρώπους και µε τη βοήθεια της οποίας πρέπει να υποδεικνύει τη διέξοδο από µια
δύσκολη ή κρίσιµη κατάσταση, στην οποία έχουν βρεθεί οι άνθρωποι. Ασφαλώς,
γνωρίζετε, αυτό επισηµάνθηκε επανειληµµένα στην προηγούµενη Συνέλευση, τα
προβλήµατα που αντιµετώπισε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Εσθονία. Μόλις ένα
χρόνο πριν καταγράφηκε νοµικά µια σηµαντική µερίδα της εσθονικής Ορθοδοξίας –
η Εσθονική Ορθόδοξη Εκκλησία που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Μπορώ
να πω µε περηφάνια ότι καταγράφηκε χάρη στην άµεση εµπλοκή εκείνης της
πολιτικής δύναµης, στην οποία ανήκω. Πέρα απ’ αυτό, ενώ στην προηγούµενη
σύνθεση της ∆ΣΟ η Εσθονία εκπροσωπούνταν από δύο διαφορετικά κόµµατα,
µεταξύ των οποίων υπήρχαν πολιτικές διαφορές, χωρίς να πούµε τίποτε για τη
γνωστή διαµάχη µεταξύ του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και της Μόσχας,
τώρα και οι δύο είµαστε συµπρόεδροι(δυστυχώς, χτες ο συνάδελφός µου
αναγκάστηκε να φύγει εκτάκτως για το Ταλίν), είµαστε και οι δύο από το ίδιο κόµµα
και δεν έχουµε κανένα πολιτικό κώλυµα ανάµεσά µας. Πέρα απ’ αυτό, βλέπουµε το
στόχο µας στο να µην επιτρέψουµε την περαιτέρω διάσπαση της Ορθοδοξίας στη
χώρα µας. Είµαστε υπέρ της συγχώνευσης των δύο κατευθύνσεων της Ορθοδοξίας,
για να µην υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Είναι παράδοξο το ότι η Εσθονία ως κράτος
έχει διασώσει για τη ρωσική Ορθοδοξία δύο προσκυνήµατα – τα µοναστήρια Πιούχτε
και Ψκόβο-Πετσέρσκι, ας µην λησµονούµε ότι ακριβώς χάρη στο γεγονός ότι ως το
1940 τα µοναστήρια αυτά βρίσκονταν στην επικράτεια της Εσθονικής ∆ηµοκρατίας,
δεν συλήθηκαν, λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν µέχρι σήµερα, ας
µην λησµονούµε πως οι δύο από τους τρεις προέδρους της Εσθονικής ∆ηµοκρατίας –
ο πρώτος πρόεδρος Κωνσταντίν Ντάου και ο σηµερινός πρόεδρος Άρνολντ Ριούτελ –
είναι ορθόδοξοι κατά το θρήσκευµα και δεν έχουµε το δικαίωµα να αφήσουµε την
κατάσταση να φτάσει στο σηµείο που µέσα στην ίδια την Ορθοδοξία διεξάγεται η
διαµάχη για το ποιος έχει περισσότερο δίκιο. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα λόγια και
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συµφωνώ απόλυτα µε τον κύριο Μεντβέντιεφ, σκέφτηκα ακόµη πόσο ωραία που δεν
είµαι µόνος µου που σκέφτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κάποτε δούλευα ως
δηµοσιογράφος και έγραψα σε ένα από τα άρθρα µου: «Αν µισείτε τους Εβραίους, να
µε θεωρείτε Εβραίο. Αν µισείτε τους Γερµανούς, να µε θεωρείτε Γερµανό. Αν µισείτε
τους Ρώσους, να µε θεωρείτε Ρώσο». Θεωρώ πως η θέση του ανθρώπου και η θέση
ενός πιστού, κατά κύριο λόγο, πρέπει να είναι µε το µέρος του αδύναµου. Και αν όλοι
µαζί πάρουµε το µέρος του αδύναµου, δεν θα υπάρξουν ούτε πόλεµοι, ούτε φτώχεια,
ούτε δυστυχία και, ίσως, προχωρήσουµε λίγο πιο πέρα σε κείνο το δρόµο, χάριν του
οποίου διασταυρώνουµε σήµερα τα ξίφη µας στις συζητήσεις για τον πόλεµο και την
ειρήνη, τη φτώχεια και τον πλούτο, την παγκοσµιοποίηση και τη διατήρηση της
ατοµικότητας. Ευχαριστώ τους οργανωτές της Συνέλευσης για την άρτια διοργάνωση
και την άψογη φιλοξενία και ελπίζω πολύ πως, παρά τις δυσκολίες, καταφέραµε να
ξεπεράσουµε την εσωτερική αποστροφή, επειδή αν θα νιώθουµε εχθρότητα και,
ακόµη χειρότερα – µίσος για κάποιον, αυτό θα είναι µια αναπόφευκτη πηγή της
διάβρωσής µας εκ των έσω, της διάβρωσής µας ως ατόµων και της διάβρωσης του
κινήµατός µας που αποβλέπει στη διαφύλαξη της ενότητας του ανθρώπινου γένους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Παρακαλώ τώρα το συνάδελφο κ. Πλέβα από
την Πολωνία, ο οποίος θέλει να επιδώσει κάποια αναµνηστικά. Συγνώµη, κ. Πλέβα,
ένα λεπτό να δώσω το λόγο στον κ. Μυγδάλη πρώτα και αµέσως µετά εσείς θα
κάνετε αυτό, το οποίο είπαµε.
Κ. Μυγδάλης: Αισθάνοµαι την ανάγκη, κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, να
επισηµάνω δύο πράγµατα ως προβληµατισµό, ως συµβολή προς προβληµατισµό σας,
µε βάση το θέµα «Πόλεµος και Φτώχεια». Είχαµε τη δυνατότητα να ακούσουµε δύο
εξαίρετες εισηγήσεις από το Σεβασµιότατο Ναυπακτίας και από τον κ. Μπέγζο. Στην
εισήγηση του κ. Μπέγζου αναφέρθηκαν οι σχέσεις έθνους και εκκλησίας και οι
στρεβλώσεις και αλλοιώσεις που αυτές οι σχέσεις δηµιουργούν. Επειδή δεν νοµίζω
ότι σε µια τέτοια Συνέλευση τόσο υψηλού προβληµατισµού αξίζει τον κόπο να
µένουµε µόνο σε δοξολογικά σχήµατα για το πόσο καλή είναι η Ορθοδοξία και το
πόσο φιλειρηνική είναι η Ορθοδοξία, εν τέλει όλες οι θρησκείες επαγγέλλονται την
ειρήνη και καµιά δεν επαγγέλλεται τον πόλεµο και τη φτώχεια. Θέλω, λοιπόν, να
µείνω σε ένα φαινόµενο, το οποίο αξίζει τον κόπο να δούµε, να το δείτε και εσείς ως
πολιτικοί και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ως εκκλησίες. Αυτές οι παρά φύση, µπορώ να
πω πια, σχέσεις έθνους και τοπικών εκκλησιών που έχουν δηµιουργηθεί στις
ορθόδοξες χώρες. Να µην ξεχνάµε και είναι ένα φαινόµενο που είναι περίπου
καθηµερινό «υπέρ του φίλου Χριστού υµών στρατού» εύχονται στην εκκλησία. Ή
φαινόµενο όταν οι ιερείς ευλογούν τους πολεµιστές. ∆είτε, µε έχει ενοχλήσει πάρα
πολύ που βλέπουµε αυτές τις δυνάµεις της ορθόδοξης φιλικής Ρουµανίας µέσω του
CNN να πορεύονται προς το Ιράκ, ευλογούµενες από την ορθόδοξη εκκλησία. Και να
µην ξεχνάµε όλοι εµείς που αναφερόµαστε σ’ αυτόν τον πόλεµο του Ιράκ, µιλώντας
εναντίον της Αµερικής, ότι και η Αµερική έχει ορθόδοξες εκκλησίες και αν το
φαινόµενο αυτό εµφανιζόταν σε κάποια άλλη µορφή, θα βλέπαµε τις ορθόδοξες
εκκλησίες να ευλογούν τους Αµερικανούς στρατιώτες και εκείνοι πάνε και πολεµούν
στο Ιράκ. Αυτό, το οποίο σήµερα εµείς εδώ, σαν ορθόδοξοι, λέµε ότι αποτελεί
έγκληµα ή ένα στοιχείο που διαταράσσει τις σχέσεις των λαών και των εθνών.
Νοµίζω ότι η ευθύνη των πολιτικών είναι να µην οδηγούν τις εκκλησίες, θα πρέπει να
καθορίζουν τις σχέσεις εκκλησίας και κρατών µε έναν τρόπο ευδιάκριτο, έτσι που να
µην εµφανίζονται τέτοια φαινόµενα, να µην σπρώχνουν δηλαδή τις εκκλησίες να
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υποστηρίζουν εθνικές επιλογές, οι οποίες γίνονται κρατικές επιλογές, οι εκκλησίες
πρέπει να κοιτάξουν µια άµυνα απέναντι σ’ αυτές τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας,
έθνους-εκκλησίας, όπου υπερβαίνουν τα εσκαµµένα και πολλές φορές βρισκόµαστε
µπροστά σε τέτοια φαινόµενα που προσβάλλουν και τον Χριστιανισµό και την
Ορθοδοξία και εν τέλει δηµιουργούν στρεβλώσεις στην ορθόδοξη παράδοση. Σας
ευχαριστώ πολύ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής:
παρακαλούµε τώρα τον κ. Πλέβα.

Σας

ευχαριστούµε,

κ.

Μυγδάλη,

Σ. Πλέβα: Επιτρέψτε να σας επιδώσω ένα δώρο αξίας (επιδίδει).
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστώ πολύ. Νοµίζω ότι εδώ µπορούµε
να τελειώσουµε τη συνεδρίασή µας. Αύριο το πρωί, κ. Πρόεδρε, τι ώρα λέτε να
ξεκινήσουµε; Εννέα και µισή.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Ναι, εννέα και µισή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Αύριο το πρωί εδώ. Ως το µεσηµέρι θα τα
έχουµε τελειώσει όλα και το απόγευµα θα κάνουµε περιήγηση, θα γνωρίσουµε την
πόλη. Καλή βραδιά γι’ απόψε.
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Αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Λέτουβα»,
28 Ιουνίου 2003, 9.30
Β. Ζόρκαλτσεφ: Προτού αρχίσουµε τη συζήτηση του κεντρικού µας θέµατος,
επιτρέψτε µου να κάνουµε µια ευχάριστη διακοπή. Μου έχει ανατεθεί και µε µεγάλη
ικανοποίηση εκπληρώνω αυτή την αποστολή, να εγχειρίσω ένα αναµνηστικό δώρο
στο Νικολάι Μεντβέντιεφ που υποδέχεται τη Συνέλευσή µας. Όχι επειδή όλα έχουν
οργανωθεί εξαίρετα στη φιλόξενη γη της Λιθουανίας και διότι απέδειξε ότι πράγµατι
µπορεί πολύ καλά να οργανώσει τέτοιου είδους διεθνείς συναντήσεις, αλλά επειδή
είναι ένα αναντικατάστατο µέλος της Συνέλευσής µας. Επί σειρά πολλών ετών
συµµετέχει στην Γραµµατεία της Συνέλευσης και συνεισφέρει θετικά στο έργο µας,
του εγχειρίζουµε, λοιπόν, το αναµνηστικό αυτό δώρο. Είµαι έµβληµα ενός εκ των
κοινοβουλίων των χωρών µας. Τα συγχαρητήριά µου.
Ν. Μεντβέντιεφ-Βαρυκόπουλος: Ναι, είµαι πράγµατι αρχαίος σαν πυραµίδα εδώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Κυρίες και κύριοι! Για εισηγήσεις έχουν
µείνει οι συνάδελφοι, µάλλον έχουν δηλώσει να µιλήσουν ο κ. Βλαντίµιρ
Μεντβέντιεφ, ο κ. Γβαζάβα, ο κ. Αλεξέγιεφ, ο κ. Σεκικούµπο, ο κ. Κοτόβιτς, ο κ.
Τσίχβιν, ο κ. Κότσιρας, η κα Πάππας, ο κ. Βράκας. Ήθελα να ρωτήσω αν οι οµιλίες
αυτές αφορούν το κύριο θέµα της Συνέλευσης. Να δώσω το λόγο στον κ.
Μεντβέντιεφ Βλαντίµιρ Σεργκέγιεβιτς.
Β. Μεντβέντιεφ: Αξιότιµε Πρόεδρε! Αξιότιµε Γενικέ Γραµµατέα! Αξιότιµοι
συνάδελφοι! Στην οµιλία µου δεν θα αναφερθώ σε ανθρώπους διαφορετικής εθνικής
καταγωγής, µεταξύ των οποίων φτάνουν και περισσεύουν και άγιοι και καθάρµατα.
Θα µιλήσω για την γεωπολιτική που εφαρµόζεται από τους ανώτατους πολιτικούς του
κόσµου τούτου. Το βασικότερο συµπέρασµα που µπορεί να βγάλει κανείς από τα
αποτελέσµατα των πρόσφατων πολέµων στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τους
βοµβαρδισµούς του Βελιγραδίου και την εισβολή στο Κόσοβο, συνίσταται στο ότι η
διαφορά µεταξύ των αγαθών προθέσεων για την εγκαθίδρυση της γενικής ειρήνης και
της πραγµατικής πολιτικής µε τη χρήση της στρατιωτικής δύναµης όχι µόνο δεν
µειώνεται, αλλά αυξάνεται. Οι τάσεις για τη στρατιωτικοποίηση της διεθνούς ζωής
γίνονται ολοένα και πιο απειλητικές.
Βλέπουµε πόσο φανερά εκδηλώνεται σε ορισµένες χώρες και εννοώ πριν απ’ όλα
τις ΗΠΑ, η επιδίωξη προς την τελειοποίηση και τη χρησιµοποίηση της πολεµικής
τους µηχανής στη διεθνή πολιτική. Τα τελευταία 10-15 χρόνια οι Ηνωµένες Πολιτείες
συσσώρευσαν µια στρατιωτική δύναµη που δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Σ’ αυτές αναλογεί περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσµιου ΑΕΠ,
πάνω από τα µισά κεφάλαια στην παγκόσµια χρηµατοοικονοµική αγορά. Οι
στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ ισοδυναµούν µε τις στρατιωτικές δαπάνες όλης της
υπόλοιπης ανθρωπότητας. Οι δαπάνες για τις στρατιωτικές εφαρµογές ανέρχονται
στο επίπεδο του 75-80% των παγκόσµιων δαπανών. Ο στρατιωτικός προϋπολογισµός
των ΗΠΑ για τον επόµενο χρόνο θα είναι 355,5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Με άλλα
λόγια, οι ΗΠΑ ξοδεύουν για τις ένοπλες δυνάµεις τους ένα δισεκατοµµύριο δολάρια
την ηµέρα.
Η ιδιοποίηση από τις ΗΠΑ των δικαιωµάτων του ανώτατου διαιτητή γίνεται µε
τη συγκάλυψη της λεγόµενης θέλησης της παγκόσµιας κοινότητας, αλλά και µε την
ουσιαστική αγνόηση του θεσµού του ΟΗΕ. Με τη σιωπηλή συγκατάθεση των
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βασικότερων χωρών του κόσµου, περιλαµβανοµένης και της «επίσηµης» Ρωσίας, το
διεθνές δίκιο, το υποκείµενο το οποίου είναι ένα κυρίαρχο κράτος, διαβρώνεται
απροκάλυπτα και υποκαθίσταται από τους κανόνες συµπεριφοράς του παγκόσµιου
ηγεµόνα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ – Μπους-γιος δηλώνει απροκάλυπτα ότι επέρχεται
ένας ολόκληρος αµερικάνικος αιώνας. ∆εν γνωρίζω, ίσως µόνο οι αφελείς και
εξηµµένοι άνθρωποι µπορούν να µην βλέπουν και να µην συνειδητοποιούν ότι οι
σηµερινές διαδικασίες που συντελούνται στον κόσµο και στην Ευρώπη δεν είναι
τίποτε άλλο από το ξαναµοίρασµα του κόσµου. Όπως και τον 20ο αι., επιτελείται µε
τις ίδιες βίαιες µεθόδους. Η διαφορά βρίσκεται µόνο στο ότι όλα αυτά γίνονται υπό
τα ωραία συνθήµατα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, του αγώνα για την
ειρήνη, για τις δηµοκρατικές αρχές υπό τις σηµαίες των ψευδοουµανιστικών κλισέ.
Πράγµατι, ο δρόµος προς τον Άδη είναι στρωµένος µε αγαθές προθέσεις. Ο
περασµένος αιώνας σηµαδεύτηκε από τη σφοδρή διαµάχη για το ξαναµοίρασµα των
αγορών διάθεσης. Η τρίτη χιλιετία άρχισε υπό τη σηµαία της υλοποίησης των
µοντιαλιστικών σχεδίων µέσω της παγκόσµιας επέκτασης του αµερικανισµού µαζί µε
τη φιλελεύθερη οικονοµία του. Η ουσία του µοντιαλισµού, όπως γνωρίζουµε,
συνίσταται στην εγκαθίδρυση της ενιαίας παγκόσµιας τάξης µε τον ολοκληρωτικό
έλεγχο της παγκόσµιας ελίτ πάνω στην παραγωγή και τη διανοµή όλων των πόρων
του πολιτισµού µας. Η θεωρία του «χρυσού δισεκατοµµυρίου» τέθηκε στη βάση της
οικουµενικής διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης µέσω του µηχανισµού του
µονοπολικού κόσµου. Η νέα στρατιωτική τάξη πραγµάτων που επιβάλλεται σήµερα
στην ανθρωπότητα εδράζεται στο διάλογο της προτεραιότητας των καθολικών
υπερεθνικών προτύπων επί των δήθεν απαρχαιωµένων εθνικών. Είναι η ορατή
πλευρά της υπόθεσης: η αόρατη, αλλά φανερή υλοποίηση της ιδέας του χρυσού
δισεκατοµµυρίου στην πράξη, η επιστροφή στην ιδεολογία του υπερκράτους για τους
εκλεκτούς. Πάνω σ’ αυτές τις ιδέες, όπως θυµόµαστε, στηρίζεται η ιδεολογία του
φασισµού και σήµερα τις χρησιµοποιούν οι ιδεολόγοι του Θείου πεπρωµένου.
Πολλοί στην Αµερική πιστεύουν ότι µόνο ο Θεός µπορεί να είναι ανώτερος από
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι το ύψιστο στάδιο επίλυσης
όλων των προβληµάτων του σύγχρονου κόσµου. Σ’ αυτό πιστεύουν, δυστυχώς, όχι
µόνο οι ιθύνοντες κύκλοι της χώρας αυτής, αλλά και η πλειοψηφία του πληθυσµού
των ΗΠΑ που έχει επηρεαστεί απ’ αυτή την ιδεολογία. Ακριβώς η αρχή του ύψιστου
σταδίου αποτελεί τη βάση των ενεργειών των Ηνωµένων Πολιτειών, σαν να ήταν
υπεύθυνες για την πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική
κατάσταση ολόκληρου του πλανήτη. Ας ρίξουµε µια µατιά στην παρουσία των
αµερικάνικων στρατευµάτων στην Ευρώπη και την Ασία. Παρ’ όλο που η
αντιπαράθεση µεταξύ της Ανατολής και της ∆ύσης, η οποία βασιζόταν στις
ιδεολογικές αντιθέσεις, έχει µείνει στο παρελθόν και τα σοβιετικά στρατεύµατα
αποσύρθηκαν από την Ανατολική Ευρώπη πριν από 10 χρόνια και πάνω, οι
ενισχυµένες δυνάµεις των ΗΠΑ παραµένουν ακόµα στην Γερµανία. Πέρα απ’ αυτό,
σχεδιάζεται η δηµιουργία των καινούριων βάσεων στη Ρουµανία, την Πολωνία, τη
Βουλγαρία, το Αζερµπαϊτζάν, την Γεωργία, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Εκτός
τούτου, σε ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης συζητείται έντονα το ζήτηµα για
την εγκατάσταση µιας βάσης του πολεµικού ναυτικού στην Κασπία θάλασσα. Εκτός
απ’ αυτό, γίνεται λόγος για τη µεταφορά των στρατευµάτων στις Φιλιππίνες και το
Βιετνάµ. Προσέξτε πως δεν σχεδιάζεται η εγκατάσταση των ειρηνευτικών οµάδων
του ΟΗΕ, ούτε των στρατευµάτων του ΝΑΤΟ, αλλά των ένοπλων δυνάµεων των
ΗΠΑ. Τι άλλο είναι, αν όχι η επιδίωξη να εγκαθιδρύσουν την αποκλειστική τους
επιβολή σε όλες τις ηπείρους; Και ο βασικός τους στόχος είναι η µέγιστη δυνατή
κάλυψη των αναγκών τους στις πρώτες ύλες εις βάρος των φυσικών και οικολογικών
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πόρων των άλλων χωρών; Για να το δικαιολογήσουν, αναφέρουν ότι οι πρώτες ύλες
δεν ανήκουν σε ένα µεµονωµένο κράτος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται, αλλά σε
όλη την ανθρωπότητα, εννοώντας, φυσικά, πριν απ’ όλα, τις ΗΠΑ. Τάχατες, όλα
αυτά είναι από το Θεό. Τέτοια πολιτική επιτρέπει σε ένα δισεκατοµµύριο ανθρώπους
που ζουν σύµφωνα µε την αρχή της φιλελεύθερης δηµοκρατίας να χρησιµοποιούν
αλόγιστα και εγωιστικά για τις ανάγκες τους φυσικούς και οικολογικούς πόρους της
Γης που προορίζονται για όλη την ανθρωπότητα. Παίρνουν την αφρόκρεµα,
αφήνοντας τους άλλους να πληρώνουν τους λογαριασµούς. Σήµερα οι κυρίαρχες
χώρες του κόσµου έχοντας λιγότερο από το 15% του πληθυσµού της Γης,
χρησιµοποιούν πάνω από το 70% των παγκόσµιων πόρων, ελέγχουν την παραγωγή,
το εµπόριο και την κατανάλωσή τους. Παρ’ όλη τη ρητορική για τις ίσες
δυνατότητες, για τον ελεύθερο ανταγωνισµό, για τη βοήθεια προς τις υποανάπτυκτες
χώρες, ο συνασπισµός των ισχυρών χωρών θα ήθελε να κατοχυρώσει την υφιστάµενη
τάξη πραγµάτων. Γι’ αυτό έχει εκπονηθεί και εφαρµόζεται η ιδέα της
παγκοσµιοποίησης, η οποία συµφέρει τις ισχυρές και πλούσιες χώρες. Αυτή η
διαδικασία διαµόρφωσης της µεγακοινωνίας δίνει στα χέρια τους ισχυρούς µοχλούς
ανάσχεσης. Και εν ανάγκη και της εξόντωσης των δυνητικών ανταγωνιστών. Για να
υλοποιηθούν τα οικουµενικά σχέδια δηµιουργίας του µονοπολικού κόσµου
εκπονείται το δόγµα καταπολέµησης της διεθνούς τροµοκρατίας. Στον
επονοµαζόµενο άξονα του κακού ενσωµατώνονται όλες οι χώρες που απορρίπτουν
την επιβολή των ΗΠΑ, που είναι σε θέση να παρεµποδίσουν την εκτέλεση των
προγραµµάτων που έχουν χαράξει οι τελευταίες. Ακόµα και παρά τις συνεχείς
διαβεβαιώσεις για την αγάπη και τη φιλία µεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ που
ακούγονται φιλήδονα από τα χείλη της ανώτατης ηγεσίας, τα «γεράκια» στο
περιβάλλον του Μπους του νεότερου αναφέρονται στον εχθρό υπ.αρ.1 – τη Ρωσία,
και το ενδεχόµενο να πραγµατοποιηθούν στρατιωτικές ενέργειες στο έδαφός µας
δήθεν για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η γεωπολιτική αυτή
πραγµατικότητα έχει βαθύτερες ρίζες και δεν αντανακλά καθόλου την καταπολέµηση
της δικτατορίας από τη δηµοκρατία ή του κοµµουνισµού από το φιλελευθερισµό, σε
παρακινεί να διερµηνεύσεις σοβαρά τα τεκταινόµενα, να καταλάβεις πως όλα αυτά
βασίζονται στην άκρατη επιδίωξη της εξουσίας, των υπερκερδών και της κυριαρχίας
πάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Από εδώ πηγάζει η κλίση να µοιράσουν τον
κόσµο σ’ αυτούς που έχουν το δικαίωµα και τα άναρθρα πλάσµατα. Ας θυµηθούµε
την Αποκάλυψη. Από εδώ και η επιβολή των προγραµµάτων στείρωσης του
πληθυσµού στις χώρες του επονοµαζόµενου τρίτου κόσµου, η αποσύνθεση της
κοινωνίας εξαιτίας της επιβολής του δυτικού µαζικού πολιτισµού, των ειδικών
αµερικάνικων ειδώλων και αξιών, της ψυχολογίας του αχαλίνωτου καταναλωτισµού,
η ανάφλεξη των εσωτερικών διεθνικών και διοµολογιακών συγκρούσεων. Η
εισαγωγή στη συνείδηση του ανθρώπου της ιδέας πως το βασικό κριτήριο στην
εκτίµηση της ανθρώπινης επιτυχίας, της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι το µέγεθος
των χρηµατικών ποσών και η κατανάλωση των αγαθών, άσχετα µε ποιο τρόπο και
πως έχουν αποκτηθεί. Και ως αποτέλεσµα ο κόσµος έχει τη θεοποίηση του χρυσού
µόσχου, το αίµα, τη βία, την έλλειψη πνευµατικότητας. Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη πόσιµου νερού, το ¼ του πληθυσµού του πλανήτη
δεν έχει πρόσβαση στην ενέργεια που είναι απαραίτητη για διαβίωση.
Όλο και πιο συχνά διαρρέουν οι πληροφορίες για τον πραγµατικό βαθµό
συµµετοχής της CIA των ΗΠΑ στις διοµολογιακές και διεθνικές συγκρούσεις που
ξεσπούν στην Αφρική, τη Λατινική Αµερική, την Εγγύς Ανατολή. Κάθε µέρα στον
κόσµο διαδραµατίζονται δεκάδες χιλιάδες τραγωδίες, άµαχοι σκοτώνονται ως
αποτέλεσµα των εχθροπραξιών. Αν παρακολουθήσει κανείς προσεκτικά την ιστορία,
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τον 20ο αι. στην πραγµατικότητα δεν υπήρξε ούτε µια µέρα χωρίς τις εχθροπραξίες
στον πλανήτη µας, χωρίς αίµα και βάσανα. Πίσω από κάθε ένοπλη σύγκρουση
βρίσκονταν και εξακολουθούν να βρίσκονται συγκεκριµένα συµφέροντα και
αποφάσεις της επονοµαζόµενης παγκόσµιας κυβέρνησης. Και η παρούσα σηµερινή
κρίση, στην οποία παρασύρθηκε η παγκόσµια κοινότητα, η πιο δύσκολη στη διάρκεια
πολλών δεκαετιών, έχει προκληθεί απ’ αυτές τις δυνάµεις. Σήµερα αντί της ενίσχυσης
του καθεστώτος της µη εξάπλωσης των όπλων µαζικής καταστροφής δηµιουργήθηκε
η κατάσταση που ευνοεί ακριβώς την εξάπλωση της φρικτής αυτής πανούκλας στον
πλανήτη µας. Τα παραδείγµατα της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ
αναγκάζουν πολλές χώρες να φροντίσουν να αποκτήσουν τέτοια όπλα, ορισµένες για
να υπερασπιστούν από τέτοια επίθεση, οι άλλες, καλυπτόµενες από τέτοιους στόχους,
για να εξαπολύσουν και αυτές επίθεση εις βάρος των πιο αδύναµων.
Ναι, πράγµατι, ο κόσµος µας δεν µύριζε ποτέ µόνο τριαντάφυλλα. Ωστόσο στη
νέα χιλιετία εκδηλώθηκε ξεκάθαρα η εκρηκτική αναντιστοιχία µεταξύ της
πραγµατικότητας και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Μεταξύ του όγκου των
προβληµάτων και των ατελών µεθόδων της επίλυσής τους, καθώς και του
ανεπαρκούς όγκου των χορηγούµενων πόρων. Τα οικουµενικά αυτά προβλήµατα
απαιτούν οικουµενικές λύσεις, διάφορες µορφές πλανητικής προσέγγισης ή, µε άλλα
λόγια, διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης, πίσω από τις οποίες βρίσκονται, όµως, τα
συµφέροντα όλων των λαών και κρατών. ∆υστυχώς, οι ιδέες της διαδικασίας αυτής
ανήκουν στα κράτη που καθιερώθηκαν αναγνωρίζοντας το θεµελιώδη της ρόλο. Η
παγκοσµιοποίηση µε τη σηµερινή όψη και τις µορφές της αποτελεί ένα σοβαρό
πρόβληµα που προσφέρει µοναδικές δυνατότητες, ταυτόχρονα όµως εγκυµονεί και
µια θανάσιµη απειλή. Αν ο λόγος γίνεται για τη δηµιουργία των πολυεπίπεδων
συστηµάτων διακυβέρνησης του σύγχρονου πολιτισµού, δικαιολογηµένα προκύπτει
το ερώτηµα σε τίνος χέρια θα βρεθούν τα ηνία; Μήπως στα χέρια της λεγόµενης
παγκόσµιας κυβέρνησης από τους κύκλους της δυτικής ελίτ, µέλη της οποίας τείνουν
προς τη διαρχική θεώρηση του κόσµου και χωρίζουν όλους εµάς στους εκλεκτούς και
τους παρίες; Σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων, τα επόµενα 3050 χρόνια η ανθρωπότητα θα καταναλώσει τους φυσικούς πόρους και τις πρώτες
ύλες. Η κρίση των πρώτων υλών θα ξεσπάσει ήδη το 2010. Και τι θα γίνει παραπέρα;
Η επιβολή του ισχυρού, η διεθνής τροµοκρατία, η αλυσιδωτή αντίδραση των
πολέµων µεταξύ των κρατών, των οµολογιακών πολιτισµών που οδηγούν
αναπόφευκτα στην παγκόσµια πυρηνική καταστροφή; Μήπως οι ισχυροί του κόσµου
δεν κατανοούν ότι τα δισεκατοµµύρια τους, η συγκέντρωση της οικουµενικής
εξουσίας στα χέρια τους δεν θα ωφελήσουν, αν ξεσπάσει ο καθολικός παγκόσµιος
πόλεµος και χαθεί η ανθρωπότητα; Ακόµη και αν διατηρήσουν τις ζωές τους, θα είναι
πια ύπαρξη σε έναν άλλο κόσµο. Όπως λέγεται, Θεός φυλάξοι. Ακόµη και οι έννοιες
του πλούτου και της φτώχειας θα είναι εντελώς διαφορετικές. Έτσι, λοιπόν, για να
αναπτύσσονται οι διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης υπηρετώντας το καλό και όχι το
κακό, χρειάζονται οι συντονισµένες ενέργειες όλης της ανθρωπότητας, χρειάζεται
διαφορετική στρατηγική της παγκοσµιοποίησης, η οποία θα εγγυάται την κατανοµή
του κέρδους της παγκόσµιας οικονοµίας για την επίλυση των προβληµάτων προς το
συµφέρον ολόκληρου του πολιτισµού µας. ∆εν είναι όµως το κοµµουνιστικό µοντέλο
«ίσια µερίδια σε όλους και να τα φάτε», είναι η στρατηγική της επιβίωσης. Οι
πλούσιες χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις φτωχές να αντέξουν το βάρος των
κοινωνικών και άλλων προβληµάτων µέσω της χρηµατοδότησης των ειδικών
οικονοµικών προγραµµάτων. Πρέπει επίσης να στηρίξουν τους επιστήµονες και τα
πανεπιστήµια στις φτωχές χώρες που είναι σε θέση να βρουν τη λύση που αρµόζει
στη συγκεκριµένη περιοχή για τα υπάρχοντα προβλήµατα καταπολέµησης των
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λοιµωδών νοσηµάτων, της χαµηλής παραγωγικότητας της αγροτικής οικονοµίας και
της υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Οι πλούσιες χώρες µπορούν να κάνουν πολύ
περισσότερα για να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να ενσωµατωθούν στην
πληροφοριακή-τεχνολογική επανάσταση. Κατά τις εκτιµήσεις ορισµένων
εµπειρογνωµόνων, στα χέρια των ιδιωτικών ιδρυµάτων που ελέγχονται από τους
λεγόµενους ιδεολόγους της παγκοσµιοποίησης, βρίσκονται περίπου 10
τρισεκατοµµύρια δολάρια, πράγµα που µπορεί να συγκριθεί µόνο µε το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν των δέκα πλουσιότερων χωρών. Τι να τα κάνουν τόσα λεφτά; Στην
µετά θάνατο ζωή δεν χρειάζεται τίποτε, εκτός από την εκτίµηση των καλών πράξεων
από τον Κύριο, ενώ µόλις το 1/10 των χρηµάτων αυτών θα ήταν αρκετό για να
επιλυθούν τα κοινωνικά προβλήµατα στην Εγγύς Ανατολή, την Ασία και την Αφρική,
θα περιοριζόταν η φτώχεια, δεν θα υπήρχε η πρώτη αιτία της διεθνούς τροµοκρατίας,
και, συνεπώς, και της εξαπόλυσης των µικρών και µεγάλων πολέµων. Πέρα απ’ αυτό,
θα ήταν λογικό να δηµιουργηθούν µερικά παγκόσµια επιστηµονικά και επιστηµονικοτεχνικά κέντρα, όχι όµως για την εκπόνηση των νεότατων στρατιωτικών
τεχνολογιών, αλλά των εντελώς καινούριων ειδών ενέργειας, την επίλυση του
επισιτιστικού προβλήµατος, την καινούρια αρχή µετακίνησης του ανθρώπου µέσα
στο χώρο και πολλών άλλων ζητηµάτων, πράγµα που είναι απαραίτητο για την
επιβίωση του πολιτισµού µας. Η ανθρωπότητα πρέπει να επιταχύνει σηµαντικά την
ανάπτυξη της επιστήµης, να περάσει σε πιο υψηλό επίπεδο της δικής της ανάπτυξης,
αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καταστροφή. Ωστόσο µας έχουν µείνει
περίπου 10-15 χρόνια µέχρι να εµφανιστούν οι σοβαρές εκδηλώσεις της κρίσης. Γι’
αυτό είναι απαραίτητο να επενδυθούν όλα αυτά και άλλα τρισεκατοµµύρια δολάρια,
ευρώ, ρούβλια, γιουάν, ιένες για την ανάπτυξη της επιστήµης, τη δηµιουργία στη
βάση του ΟΗΕ των καινούριων µηχανισµών κατοχύρωσης της ασφάλειας, της
επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εναλλακτική
λύση σ’ αυτό είναι η Αποκάλυψη. Ένα πράγµα είναι σαφές – η ανθρωπότητα για να
διατηρηθεί επιτέλους πρέπει να καταπιαστεί µε τη δηµιουργία ενός ανθρωπιστικού
πολιτισµού. ∆εν µπορεί όµως να χτίσει κανείς το µέλλον µε τα πολιτικά εργαλεία της
περασµένης εποχής. Σύµφωνα µε τις καινούριες συνθήκες, οι αµοιβαίες σχέσεις
µεταξύ του κράτους και των οµολογιών πρέπει να υποβληθούν σε ένα βαθύ
µετασχηµατισµό. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος και η θέση του Χριστιανισµού µέσα
στο σηµερινό ανήσυχο κόσµο, σε κείνη την κοινότητα, όπου µας έλκουν οι θετικές
και, µαζί µ’ αυτό, οι αρνητικές διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης; Ποιες πρέπει να
είναι επίσης οι σχέσεις µεταξύ της εκκλησίας και του κράτους; Υποστηρίζω την ιδέα
πως η ενότητα είτε της ρωσικής κοινότητας, είτε της ευρωπαϊκής κοινότητας είτε
όλης της κοινότητας στην κλίµακα όλου του πολύπαθου πλανήτη µας είναι εφικτή
µόνο στη βάση της πίστης. Υποστηρίζω τον υπάρχοντα ισχυρισµό πως η ενότητα της
Ευρώπης είναι δυνατή µόνο και µόνο επειδή βασίζεται στο Χριστιανισµό, πως ο ίδιος
ο τρόπος σκέψης των ευρωπαϊκών λαών διαµορφώθηκε υπό την επίδραση αυτής της
θρησκείας. Και σήµερα βρίσκεται στην κοινή συνείδηση ανεξάρτητα από το βαθµό
της θρησκευτικότητας των ανθρώπων. Από εδώ προκύπτει το συµπέρασµα ότι η
ανάπτυξη οποιουδήποτε κράτους και όλης της παγκόσµιας κοινότητας δεν είναι µια
τυχαία διαδικασία, εξαρτάται από τις κοσµοθεωρίες των ανθρώπων που ζουν στο α΄ ή
β΄ κράτος, από τη στάση που έχουν διαµορφώσει απέναντι στις πανανθρώπινες αξίες,
από το πόσο αληθινή είναι η στάση της πίστης τους στη ζωή του ανθρώπου ως την
ύψιστη θεία έννοια. Είµαι ορθόδοξος άνθρωπος, ωστόσο σέβοµαι και εκτιµώ πολύ τα
άλλα θρησκεύµατα και οµολογίες. Αν παρακαλέσει κανείς ένα Ρώσο να κατονοµάσει
κάποιον από τους διάσηµους καθολικούς, είµαι σίγουρος πως οι περισσότεροι, εκτός
από τον Πάπα, θα πουν τη µητέρα Τερέζα. Μια απλή καθολική µοναχή που αφιέρωσε

81

τη ζωή της στην ανακούφιση των πασχόντων, έγινε ξεχωριστή χάρη στο αίσθηµα της
συµπόνιας, την ικανότητά της να ανοίγει µε το ιερό αυτό κλειδί τις καρδιές των
µελών των κυβερνητικών γραφείων, των διοικητικών στελεχών και των τραπεζιτών.
Υπάρχουν πολλές ιδέες για την ελεηµοσύνη, είναι όµως λίγοι εκείνοι που τις
ενσαρκώνουν στη ζωή µε το θυσιαστικό τους παράδειγµα. Η µητέρα Τερέζα έχαιρε
µεγάλης εκτίµησης όσο ζούσε και τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ. Και πόσα
παρόµοια παραδείγµατα συµπόνιας στην ιστορία πρέπει να γίνουν φάρος για τον κάθε
πιστό; Θα απαριθµήσω µόνο µερικούς απ’ αυτούς που ζουν σήµερα. Είναι η µητέρα
Γεωργία από τα Ιεροσόλυµα, ο Αθωνίτης στάρετς Σιλουάν, ο µοναχός Κύριλλος από
τη λαύρα της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Σεργίου και πολλοί άλλοι. Αυτό το
παράδειγµα της πνευµατικής φλόγας ήταν πάντοτε ζωτικά αναγκαίο ειδικά στους
πιστούς, προπαντός τους ορθόδοξους χριστιανούς. Η πίστη στο Θεό, η Θεία
Αποκάλυψη της βιβλικής αφήγησης για έναν πιστό µπορεί να συγκριθεί µε το πώς ο
άνθρωπος ανοίγει διάπλατα την ψυχή του, σαν να έχει βγάλει µια µαύρη κουρτίνα και
να έχει αφήσει το φως του ήλιου να µπει µέσα στην καρδιά του. Μου φαίνεται πως η
θεολογία σήµερα θα έπρεπε να εκσυγχρονίσει τα προγράµµατά της, να τα
εµπλουτίσει µε τέτοια µαθήµατα, όπως η αποτροπή των συγκρούσεων, η παγκόσµια
δραστηριότητα, η ικανότητα να πείθεις πως το ύψιστο Θείο νόηµα της ύπαρξης του
κόσµου είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου και της ανθρωπότητας στο σύνολό της και
πως δεν έχει χρηµατικό αντίτιµο. Ίσως, θα έπρεπε να οργανώσουµε ένα ορθόδοξο
χριστιανικό κέντρο της ελεηµοσύνης και κατάρτισης των ειρηνοποιών. Η πραγµατική
γνώση των διαδικασιών που συντελούνται σήµερα σε κάθε χώρα και σε ολόκληρο
τον πολιτισµό µας, ο υψηλός βαθµός κατάρτισης σε όλο το φάσµα διεθνών
ζητηµάτων πρέπει να γίνουν µία από τις βασικότερες απαιτήσεις που προβάλλονται
απέναντι στους λειτουργούς της ορθόδοξης εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή. Αυτή η
ανάγκη προέκυψε επίσης ως αποτέλεσµα των εξελίξεων που οφείλονται στις
γεωπολιτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων. Η πίστη στο Θεό, η αληθινή
κατανόηση του Θείου προορισµού του ανθρώπου στη Γη ήταν και παραµένει η
ελπίδα όλης της ανθρωπότητας που είναι ικανή να αποτρέψει τόσο τις µικρές
συγκρούσεις, όσο και τους παγκόσµιους πολέµους. Πιστεύω πως µόνο η πίστη µπορεί
να σώσει τον κόσµο. Να σας φυλάει όλους ο Κύριος. Ευχαριστώ.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε το συνάδελφο Β.Μεντβέντιεφ. Παρακαλώ
να πάρει τον λόγο ο κ. Γβαζάβα από την Γεωργία.
Γ. Γβαζάβα: Σε διάκριση από τον κ. Μεντβέντιεφ, θα είµαι σύντοµος, αλλά δεν
έχω λιγότερες αξιώσεις. Θα προσπαθήσω να µην σας παρουσιάσω εισήγηση, αλλά να
σας µιλήσω εκ βάθους καρδιάς και να σας πω αυτά που θέλω σήµερα. Πρώτον, σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίροµαι που εδώ σήµερα, όπως πιστεύω,
βρίσκονται άνθρωποι που ασχολούνται µε την πολιτική των χωρών τους, οι
ορθόδοξοι άνθρωποι. Και εµείς, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα µάτια, θα πούµε
την αλήθεια για να την κάνουµε πραγµατικότητα και να βοηθήσουµε ο ένας τον
άλλον και να κάνουµε τον κόσµο καλύτερο απ’ ό,τι είναι σήµερα, γι’ αυτό,
αξιοσέβαστοί ιερείς, αξιοσέβαστοι οργανωτές, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, µη
θεωρήσετε πως σήµερα σας κάνω εισήγηση, απλώς µετά τις υπέροχες εισηγήσεις του
κύριου Ζόρκαλτσεφ και του κύριου Παπαθεµελή που ακούστηκαν εδώ θέλησα να πω
τα δικά µου. Όταν όµως άκουσα τον κύριο Νικολάι Νικολάγιεβιτς Μεντβέντιεφ,
θεώρησα πως έπρεπε να σταµατήσουµε σ’ αυτό. Είπε τα πάντα: πώς πρέπει να ζήσει
ο χριστιανός και τι πρέπει να κάνει. Αλλά ύστερα από άλλες εισηγήσεις πάλι θέλησα
να µιλήσω για τη µικρή µου χώρα. ∆εν γνωρίζω αν µιλάω σήµερα ως Γεωργιανός ή
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ως Σλάβος, θα ήθελα όµως να ακουστώ. Ίσως, παρ’ όλα αυτά ως Γεωργιανός θα πω,
για τι πράγµα πονάει η χώρα µου. Και έπειτα κάποιος θα πάρει τη θέση µου και θα
πει εκείνο που πρέπει να πούµε ο ένας στον άλλον. Εδώ πολύ ωραία µιλήσατε για το
καλό και το κακό, για τον πόλεµο και τη φτώχεια, για εκείνες τις κοινωνικές πτυχές
που τους γεννούν, για την πνευµατικότητα που δεν υπάρχει. Εδώ πολύ καλά µιλήσατε
για το µονοπολικό κόσµο και πως σήµερα η Αµερική έχει τεθεί επικεφαλής αυτού του
κόσµου και πράττει ό,τι νοµίζει και ό,τι θέλει εκείνη. Πολύ έξυπνα µιλήσατε για τους
ανθρώπινους πόρους σε κείνες τις αυτοκρατορίες, οι οποίες, καταλαµβάνοντας
κάποτε τεράστιες εκτάσεις και ανθρώπους, δεν µπόρεσαν να τα «χωνέψουν» και
διασπάστηκαν. Αρχίζοντας από την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία και τελειώνοντας µε τις
άλλες αυτοκρατορίες. Και όλα αυτά είναι σωστά, αλλά υπήρχε µια χριστιανική
φόρµουλα: καλύτερα να σκοτωθείς, παρά να σκοτώσεις. Όταν όµως η φόρµουλα
αυτή ισχύει µόνο σε σχέση µε τις µικρές χώρες, δεν το θεωρώ σωστό. Θα ήθελα να
µιλήσω µε πάρα πολύ µεγάλη αγάπη γι’ αυτό που συµβαίνει στη χώρα µου. Αν
είµαστε δηλαδή τέτοιοι χριστιανοί, όπως λέµε, και όπως το παρουσιάζουµε ο ένας
στον άλλον. Οι αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ της Ρωσίας και Γεωργίας µιλούν για πάρα
πολύ καλό, αλλά και για κείνες τις στιγµές που µας πονούν πολύ και πολύ συχνά
διαγράφουν όλα τα καλά πράγµατα. Η πνευµατική σχέση των χωρών αυτών που
βασίζεται πάνω στο Χριστιανισµό, στην Ορθοδοξία δεν θα διακοπεί ποτέ, όποιος και
να το θελήσει, δυστυχώς, όµως, οι πολιτικοί έχουν κάνει πολύ µεγάλη ζηµιά σ’ αυτές
τις σχέσεις. Σήµερα κάνουν λόγο για την Αµερική. Θέλω να µιλήσω για την ιστορία
αυτών των σχέσεων και να δείξω πώς έγιναν όλα αυτά σε σχέση µε την Γεωργία.
Ζήσαµε τρεις προσαρτήσεις. Και η τελευταία προσάρτηση του 1921 ενσωµάτωσε
στην κρατική οντότητα της Γεωργίας τρεις αυτόνοµους σχηµατισµούς,
παραχαράσσοντας µε βάναυσο τρόπο την ιστορία της Γεωργίας και τώρα
εξερράγησαν µε τη µορφή των συγκρούσεων, περιλαµβανοµένης και της σύγκρουσης
στην Αµπχαζία. Εγώ ο ίδιος είµαι από την Αµπχαζία. Και σήµερα είµαι πρόσφυγας,
ένας άνθρωπος που πολύ πρόσφατα πέρασε όλες τις φρικαλεότητες του πολέµου.
Γνωρίζω πολύ καλά τι είναι πόλεµος. Όταν µιλάµε για το µονοπολικό κόσµο και λέµε
πως το κακό βρίσκεται µόνο σ’ αυτό, αυτό δεν είναι εντελώς σωστό. Είµαστε µικρές
χώρες και ο βασικός µας στόχος, όταν βρισκόµαστε µεταξύ σφύρας και άκµονος,
είναι να σωθούµε κατά κάποιον τρόπο. Συνηθίζουµε, ο ένας τη σφύρα και ο άλλος
τον άκµονα. Και χάρη σ’ αυτούς τους ελιγµούς διατηρούµε τον πολιτισµό, την
ιδιαιτερότητά µας κτλ. ∆εν θα ανέφερα πάρα πολλά πράγµατα, αλλά νοµίζω πως
πρέπει να πω την αλήθεια. Για τους πολέµους που έκανε η Γεωργία εναντίον της
Ρωσίας, που τραβάνε από το 1812, όταν ο Μπαγκρατιόν και ένα ολόκληρο γεωργιανό
σύνταγµα πολέµησε µε το µέρος εκείνου του πολέµου που είχε δίκιο, κατά της
Ρωσίας και σε όλους τους υπόλοιπους πολέµους που διεξάγονταν στην ήπειρο,
συµµετείχαµε µαζί µε τη Ρωσία. Είναι εκείνη η χρονιά, το 1812, όταν ένα χρόνο πριν
οι πολιτικοί κύκλοι της Ρωσίας στέρησαν την αυτοκεφαλία από την Γεωργία, µια
χριστιανική χώρα. Πάντοτε κατανοούσαµε ότι µας έσωσε ο χριστιανισµός. Είναι
εκείνη η χώρα, όπου µέσα σε µια µέρα σκοτώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
για να µην πατήσουν την εικόνα της Παναγίας. Στη διάρκεια του πολέµου στο
Σουχούµι εκτελέστηκαν οι Γεωργιανοί ιερείς. Και όταν τους έλεγαν: «Πες ότι είναι
αµπχαζική γη», απαντούσαν: «Όχι, είναι γη του Θεού». Και, δυστυχώς, είναι γεγονός
ότι σ’ αυτό πήραν µέρος και τα ρωσικά στρατεύµατα. Σήµερα ο κύριος Μεντβέντιεφ
αναφέρθηκε στην παρουσία των Αµερικανών στην Γεωργία κτλ. Στην Γεωργία
σήµερα υπάρχουν δύο ρωσικές βάσεις, ρωσικά ειρηνευτικά στρατεύµατα. Και,
δυστυχώς, ακριβώς στη ζώνη των ειρηνευτικών στρατευµάτων µετά το πέρας των
εχθροπραξιών στην Αµπχαζία σκοτώθηκαν και εκτελέστηκαν πάνω από 1700 άτοµα.
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Και γενικώς µετά το πέρας των εχθροπραξιών στην Αµπχαζία εκτελέστηκαν πάνω
από 5 χιλ. Γεωργιανοί. Και όλα αυτά συνεχίζονται. Νοµίζω πως δεν θα ήταν σωστό
να µην το πούµε. ∆εν µιλάω µε κακία, µιλάω µε αγάπη. Θέλω να λύσουµε αυτό το
πρόβληµα από κοινού. Επαναλαµβάνω ακόµη µια φορά πως ανατράφηκα πάνω στο
ρωσικό πολιτισµό. Είµαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η πνευµατικότητα πάντοτε
συνέδεε και θα συνδέει τις δύο χώρες µας. Αυτό είναι ακλόνητο. Ωστόσο όµως
υπάρχουν προβλήµατα. Και δεν θα ήταν εντελώς σωστό να αναφερόµαστε µόνο στην
Αµερική. Ο κόσµος πρέπει να είναι πράγµατι χριστιανικός και να ανέχεται ο ένας την
αλήθεια του άλλου. Οι µεγάλες χώρες πρέπει να βρουν θέση για τις µικρές χώρες
δίπλα στον εαυτό τους. Όπως το έκανε κάποτε η Βρετανική αυτοκρατορία, όταν
απαρνήθηκε τις αυτοκρατορικές βλέψεις µε την άµεση σηµασία αυτής της λέξης, στο
επίκεντρο δεν πρέπει να βρίσκεται η αυτοκρατορία της δύναµης, αλλά η οικονοµική
αυτοκρατορία. Οι χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, π.χ. η Ινδία, άρχισαν
κατόπιν µε µεγάλη ευχαρίστηση και αγάπη να µαθαίνουν την αγγλική γλώσσα και το
να διώξει κανείς τις χώρες αυτές από την Κοινοπολιτεία σηµαίνει µεγάλη απώλεια γι’
αυτές. Νοµίζω πως πρέπει να συνάψουµε τέτοιες σχέσεις µεταξύ µας. Αν η Ευρώπη
γίνει ενιαία και όλα πάνε προς τα εκεί, θα γίνει ισχυρή και χριστιανική, αλλά και οι
άλλες θρησκείες θα έχουν τη θέση τους εκεί. Και πολλά προβλήµατα θα λυθούν. Σας
ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Παρακαλώ να πάρει το λόγο ο καθηγητής
Β.Α.Αλεξέγιεφ, σύµβουλος της ∆ΣΟ. Παρακαλώ, ο κύριος Βαλέρι Αλεξέγιεφ.
Β. Αλεξέγιεφ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε! Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα!
Αξιότιµοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι! Επιτρέψτε µου συνεχίζοντας τη
χτεσινή σύντοµη οµιλία µου να αναπτύξω ορισµένες σκέψεις επί του κεντρικού
θέµατος της Συνέλευσής µας. Θα µιλήσω πολύ σύντοµα, παρουσιάζοντας τις βασικές
θέσεις, πάνω στα πλέον επίκαιρα, όπως µου φαίνεται, σηµεία του µεγάλου,
απέραντου αυτού θέµατος. Τα προβλήµατα της φτώχειας και των ένοπλων
συρράξεων είναι τα βασικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. ∆εν έχουν
χάσει την επικαιρότητά τους ούτε την παρούσα στιγµή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
ιστορίας της ανθρωπότητας, από τον Τρωικό πόλεµο ως την επιχείρηση «Σοκ και
τρέµουλο» στο Ιράκ, η πάλη για την πολιτική επιρροή και τους φυσικούς πόρους
συνιστούσε ένα από τα προβλήµατα-κλειδιά των διεθνών σχέσεων.
Ας τονιστεί ότι αυτές ακριβώς οι διαδικασίες προσδιορίζουν την εικόνα του
σηµερινού κόσµου. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισµένες αιτίες της εµφάνισής τους,
όπως τις κατανοώ.
Το πρόβληµα της φτώχειας. Στο σύγχρονο κόσµο πάνω από δύο δισεκατοµµύρια
άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν µε λιγότερο από 1 δολάριο ΗΠΑ την ηµέρα, χωρίς
να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και το ηλεκτρικό ρεύµα, τις υπηρεσίες της
εκπαίδευσης και της υγείας, χωρίς να έχουν κατάλληλη και φυσιολογική µε την
κοινωνική έννοια στέγη. Να ορισµένα στοιχεία που αποδεικνύουν την κοινωνική
διαφοροποίηση.
Πρώτον, το πρόβληµα της ασταθούς οικονοµικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, µέσα στην τελευταία δεκαετία η
αριθµητική δύναµη του φτωχού πληθυσµού αυξήθηκε κατά 24%. Εντωµεταξύ η
φτώχεια αυξήθηκε κατά 40% εξαιτίας της πτώσης των εσόδων και κατά 60% –
εξαιτίας της αύξησης της ανισότητας. Οι µισές απ’ όλες τις φτωχές κατηγορίες του
πληθυσµού αποτελούνται από τις «παραδοσιακά φτωχές» οικογένειες µε µεγάλο
αριθµό ανθρώπων που ζουν σε βάρος τους.
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∆εύτερο πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι το πρόβληµα που έχει σχέση µε την
ανεπάρκεια των τροφών. Η παγκόσµια παραγωγή των σιτηρών, του κρέατος, του
ψαριού και µιας σειράς άλλων προϊόντων κατά κεφαλήν του πληθυσµού µειώνεται
αδιάκοπα αρχίζοντας από το 1985. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, το 2010 οι τιµές του
σιταριού και του ρυζιού θα αυξηθούν πάνω από 2 φορές. Και είναι οι βασικές τροφές
για περίπου 4 δισεκατοµµύρια ανθρώπους στον κόσµο. Στις πιο φτωχές χώρες το
γεγονός αυτό µπορεί να προκαλέσει όχι µόνο µαζική πείνα, αλλά και καταστρεπτικές
κοινωνικές συνέπειες. Το πρόβληµα όµως συνίσταται στο ότι δεν πρόκειται να το
αποφύγουν ούτε οι πλέον ανεπτυγµένες περιφέρειες.
Ακόµη ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι η αύξηση της αριθµητικής δύναµης
του πληθυσµού. Η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει πώς να προσεγγίσει αυτό το πρόβληµα.
Η ραγδαία αυξανόµενη αριθµητική δύναµη του πληθυσµού είναι σήµερα ένα από τα
πλέον σοβαρά προβλήµατα. Οι πολυάριθµες προσπάθειες να µειωθεί η
γεννητικότητα, µεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο της σταθερής οικουµενικής
ανάπτυξης, δεν στέφθηκαν µε επιτυχία. Και µάλλον η ανθρωπότητα δεν θα µπορέσει
να την ελέγχει ούτε στο µέλλον. Τώρα στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της
Νότιας Αµερικής λαµβάνει χώρα µια δηµογραφική έκρηξη, παρ’ ότι η κοινωνική
κατάσταση εκεί χειροτερεύει.
Ταυτόχρονα βλέπουµε ότι σε µια σειρά περιοχές έχει διαµορφωθεί µια ποιοτικά
καινούρια κατάσταση, εκ διαµέτρου αντίθετη, αυτό αφορά πριν απ’ όλα τις χώρες του
επονοµαζόµενου «χρυσού δισεκατοµµυρίου».
Τέταρτη πτυχή. Είναι γνωστό πως για την πλειοψηφία του πληθυσµού της
ανατολικο-χριστιανικής περιοχής τις τελευταίες δεκαετίες ο κόσµος «ανατράπηκε»
και σ’ αυτό επίσης βρίσκεται µία από τις αιτίες της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης. Η
κοινωνία βιώνει την κατάσταση της αναταραχής και του σοκ. Και η κοινωνία του
επονοµαζόµενου «ανατολικού µπλοκ» προς το παρόν δεν έχει ξεπεράσει εντελώς
αυτή την κατάσταση. Σε αντικατάσταση των κατεστραµµένων παλιών µοντέλων
οργάνωσης και διαχείρισης της οικονοµίας, στα κράτη µας, δυστυχώς, δεν
δηµιουργήθηκαν καινούρια µοντέλα υψηλής αποτελεσµατικότητας, µεταξύ άλλων
και κοινωνικά, ικανά να εξασφαλίσου την οικονοµική άνοδο και την ευηµερία της
κοινωνίας. Πρέπει να επισηµάνουµε επίσης την απώλεια του παραδοσιακά ισχυρού
και κυρίαρχου ρόλου του κράτους ως ρυθµιστικής οικονοµικής και πολιτικής
δύναµης που απαλύνει τα α΄ ή β΄ κοινωνικά προβλήµατα και επί πολλές δεκαετίες
υπερασπιζόταν τις κοινωνικές και πνευµατικές βάσεις της ζωής του λαού.
Θα ήθελα να σταθώ επίσης στο πρόβληµα των ένοπλων συρράξεων.
Οι περισσότεροι ερευνητές επισηµαίνουν ότι ο Γ΄ παγκόσµιος πόλεµος είναι
αδύνατο να γίνει στο σύγχρονο κόσµο. Ωστόσο, πιθανόν, ο µεγάλος πόλεµος ως µέσο
επίλυσης των διαφορών µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων έχει απαρχαιωθεί, όµως οι
µικροί πόλεµοι µε τις διάφορες µορφές τους παραµένουν ένα χαρακτηριστικό
συστατικό στοιχείο του σύγχρονου κόσµου. Εµείς το παρακολουθούµε καθηµερινά.
Ορισµένοι ερευνητές επισηµαίνουν, εκτιµώντας τις συγκρούσεις των τελευταίων
χρόνων σε παγκόσµια κλίµακα, πως κατ’ αυτόν τον τρόπο εκδηλώνεται ο «χαµένος
Γ΄ παγκόσµιος πόλεµος», ο οποίος αποτράπηκε. Κατά τη γνώµη µου, δεν στερούνται
βάσης τα επιχειρήµατα εκείνων των ειδικών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο οικουµενικός
αγώνας κατά της τροµοκρατίας που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσµο ήδη
προσλαµβάνει το προσωπείο ή το χαρακτήρα του καινούριου παγκοσµίου πολέµου.
Και αυτός είναι ένας σοβαρός κίνδυνος που δεν έχει µελετηθεί ακόµη πέρα ως πέρα.
Ούτε µπορεί κανείς να παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι πόλεµοι, όπως και πριν,
γίνονται αφορµή για την κατάληψη των ζωτικών πόρων των ασθενέστερων χωρών.
Αυτό είναι προφανές, είναι αδύνατο να το αµφισβητήσει κανείς. Ως αποτέλεσµα η
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νικήτρια πλευρά πλουτίζει χάρη στην κοινωνική και οικονοµική κρίση του
ηττηµένου. Εκεί που γίνονται οι ένοπλες συρράξεις βλέπουµε την πτώση του γενικού
βιοτικού επιπέδου, το πρόβληµα της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της
µετανάστευσης. Αυτή τη στιγµή το πρόβληµα των προσφύγων, ίσως, είναι ακόµη πιο
έντονο σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα που έχω ήδη αναφέρει.
Τα οικονοµικά συµφέροντα κατά πολύ εξηγούν την εµφάνιση των ένοπλων
συρράξεων. Όπως ήδη τονίστηκε πιο πάνω, τα προβλήµατα των εδαφών και των
φυσικών πόρων παραµένουν σήµερα από τα πλέον επίκαιρα. ∆εν πρέπει να
λησµονούµε επίσης το γεγονός ότι όλα αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας
αµερικάνικης επεκτατικής πολιτικής. Και ούτε εµείς δεν είµαστε προς το παρόν σε
θέση να διαµορφώσουµε αντίστοιχη στάση απέναντι σ’ αυτό το πρόβληµα που
εντείνεται κάθε µέρα.
Η παγκόσµια κοινότητα στο σύνολό της που βρίσκεται στο δρόµο προς τη
µεταβιοµηχανική και πληροφοριακή κοινωνία αισθάνεται την απώλεια των σαφών
προσανατολισµών της περαιτέρω ανάπτυξης. Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω,
βρισκόµαστε στην κατάσταση της οικουµενικής οικονοµικής και πολιτικής κρίσης.
Αυτή τη στιγµή τη δεινή θέση των αναπτυσσόµενων χωρών, µεταξύ των οποίων,
δυστυχώς, συγκαταλέγουµε και τις χώρες της ανατολικοχριστιανικής πνευµατικής
παράδοσης, που οι περισσότερες παρευρίσκονται σήµερα εδώ, ευνοεί η οικονοµική
δυσαναλογία του σύγχρονου κόσµου, όπου η πλειοψηφία των χωρών αποτελεί µόνο
το εξάρτηµα πρώτων υλών της παγκόσµιας αγοράς µε ισχυρότατη εξάρτηση από ξένα
δάνεια και επενδύσεις. Αυτή τη στιγµή τίθεται έντονα το θέµα σχετικά µε τη
προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση, εµφανίζονται οι αντιλήψεις της σταθερής
ανάπτυξης και τις αναζητούµε, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη πριν απ’ όλα τα κυρίως
εθνικά συµφέροντα µε στήριγµα στις εγχώριες πηγές ανάπτυξης, περιλαµβανοµένου,
βεβαίως, και τέτοιου ισχυρότατου δυναµικού της ανάπτυξης, όπως η πνευµατική και
ηθική αυτοσυνειδησία της κοινωνίας.
Ως ένας από τους δρόµους διεξόδου από την κρίση µας παρουσιάζεται η
πρόληψη των έκτακτων καταστάσεων, των ανθρωπιστικών καταστροφών κτλ.,
δηλαδή ένα σύνολο όχι βίαιων, αλλά κοινωνικών προγραµµάτων που υλοποιούνται
εκ των προτέρων και αποβλέπουν στη µέγιστη δυνατή µείωση του ρίσκου των
οικουµενικών κρίσεων και καταστροφών. Είναι επίσης απαραίτητο να λάβουµε
υπόψη µας το ενδεχόµενο της οµόφωνης διερµήνευσης του προβλήµατος της
αποτροπής των ένοπλων συρράξεων. Ας τονιστεί το λυπηρό γεγονός ότι οι µέθοδοι
προετοιµασίας και διεξαγωγής των στρατιωτικών ενεργειών επί αιώνες µελετούνταν
και εκπονούνταν µε τον πλέον εξονυχιστικό τρόπο, ενώ η επιστήµη για τις µεθόδους
αποτροπής των ένοπλων συρράξεων και διεξόδων από τις καταστροφές σήµερα
βρίσκεται µόλις στο αρχικό της στάδιο.
Η οικονοµική και πολιτική κρίση εξαρτάται κατά πολύ από την πνευµατική
δυσαρµονία της σύγχρονης κοινωνίας και του κάθε µεµονωµένου ανθρώπου. Αυτή τη
στιγµή υπάρχει ανάγκη να ξεπεραστεί η πνευµατική αστάθεια, η πνευµατική
στείρωση. Επειδή ακριβώς η αποµάκρυνση από τις πνευµατικές βάσεις του
χριστιανικού πολιτισµού, κατά τη γνώµη µου, αποτέλεσε την αιτία του αδιεξόδου και
της κρίσης που παρατηρούµε σήµερα. Η σοφία του Ευαγγελίου µας παρουσιάζει
παραδείγµατα της φιλανθρωπίας, του σεβασµού στην εργασία, της ειρηνευτικής
δράσης, της συµπόνιας για τον άνθρωπο. Βλέπουµε πόσο έχει εξευτελιστεί η ζωή του
ανθρώπου, προπαντός στις ζώνες των ένοπλων συρράξεων ή εκεί όπου οι άνθρωποι
αναγκάζονται όχι να ζουν, αλλά να επιβιώνουν. Η αποκατάσταση της χαµένης
πνευµατικότητας γίνεται ο πρωταρχικός στόχος του σύγχρονου κόσµου. Είναι ο
στόχος της αναγέννησης της κοινωνίας µας, της επιστροφής της στις εθνικές
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παραδοσιακές αξίες. Η διαµόρφωση του µοντέλου της σύγχρονης ανάπτυξης είναι
αδύνατη χωρίς την κατανόηση του ότι η πνευµατικότητα είναι πρωταρχικός τοµέας,
βάσει του οποίου πρέπει να επιτελείται η ολοκλήρωση όλης της παγκόσµιας
κοινότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστώ τον κ. Βαλέρι Αλεξέγιεφ, ο
συνάδελφος Τεοντόρ Σεκικούµπο έχει το λόγο.
Τ. Σεκικούµπο: Σας ευχαριστώ, κ. Γενικέ Γραµµατέα, σας ευχαριστώ, κ.
Πρόεδρε, αξιότιµοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ονοµάζοµαι Σεκικούµπο και είµαι
από την Ουγκάντα.
Έχω τη µεγάλη τιµή να παρευρίσκοµαι εδώ, στη Λιθουανία. Θα ήθελα να
εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τον κ. Νικολάι Μεντβέντιεφ για το ότι µας έδωσε
τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε τη Γενική Συνέλευση εδώ, στο Βίλνιους της
Λιθουανίας. Γνωρίζω ότι σύντοµα θα γιορταστούν τα 750 χρόνια του Βίλνιους και
συγκεκριµένα τα 750 χρόνια από τη στέψη του Μινντάγκας. Και χαίροµαι που έχω τη
δυνατότητα να επισκεφτώ τη Λιθουανία ακριβώς αυτή την εποχή. Εκπλήσσοµαι µε
ορισµένες ερµηνείες και συµµερίζοµαι την ανησυχία σας. Ίσως, οι επισηµάνσεις µου
θα συµβάλουν στην κατανόηση του κεντρικού θέµατος.
Στον κόσµο γίνονται πολλές συγκρούσεις, ωστόσο, όµως, ο πρόσφατος πόλεµος
στο Ιράκ, ο οποίος είχε φρικτές συνέπειες, oι πόλεµοι στην Αφρική και σε όλο τον
κόσµο θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης. Επιτρέψτε µου, αξιότιµοι
σύνεδροι, να αναφερθώ στην Αφρική. Η Αφρική, πράγµατι, υπέφερε πολύ από τις
συνέπειες αυτού του πολέµου. Και, ασφαλώς, γνωρίζετε ότι η Αφρική είναι µία από
τις φτωχότερες ηπείρους. Έχουµε πολύ χαµηλό όριο διαβίωσης. Και, παρ’ όλα αυτά,
ό,τι συνέβη στο Ιράκ, είχε άµεσες συνέπειες για όλο τον κόσµο, περιλαµβανοµένων
των τιµών του πετρελαίου και των τιµών όλων των εµπορευµάτων. Αυτό ενέτεινε τη
φτώχεια. Έτσι, λοιπόν, η φτώχεια και η αθλιότητα εξακολουθούν να υπάρχουν. Η
ανθρωπότητα καταστρέφεται. Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγουµε να βασανίζονται οι
άνθρωποι. Ένας άνθρωπος χαίρεται, πηδάει στην αυλή του και ξαφνικά µπαίνει ένας
άλλος άνθρωπος και τον σκοτώνει.
Και τώρα ας κοιτάξουµε τι συµβαίνει στην Αφρική. Είναι µια ήπειρος, την οποία
αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι, δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στην Αφρική. Η
Αφρική στερείται προσοχής. Για παράδειγµα, η Μέση Ανατολή, ο Περσικός Κόλπος,
προσελκύουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι όλοι στον κόσµο θα πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής. Πιστεύω ότι υπάρχει
µια τεχνητή διάκριση. Ο πόλεµος πάντα χωρίζει τους ανθρώπους. Και αυτό συνέβη
όχι µόνο κατά τον πόλεµο στον Περσικό Κόλπο, αυτό συµβαίνει συχνά. Πολύ συχνά
τίθεται το ερώτηµα: είστε µαζί µας ή είστε εναντίον µας, δηµιουργούνται
συνασπισµοί. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που είναι εναντίον σας, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι σας υποστηρίζουν ειλικρινά. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές χώρες στην
Αφρική έχουν διασπαστεί, έχουν διαχωριστεί. Υπάρχει, βέβαια, η Αφρικανική
Ένωση, η οποία, όµως, δεν έχει ενιαία φωνή. Κάθε χώρα έχει τις δικές της επιδιώξεις.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι αν δεν µας υποστηρίζετε, είστε υπέρ του πολέµου ή το
αντίθετο.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόβληµα σε σχέση µε όλα τα ζητήµατα που αντιµετωπίζει
η ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν µε ποιον είναι. Το πιο
σηµαντικό όµως για µας είναι ότι είµαστε ορθόδοξοι. Εµείς, οι ορθόδοξοι
κοινοβουλευτικοί, θα πρέπει να σκεφτούµε τι είναι αυτό που επιθυµούµε να κάνουµε,
θα πρέπει να υπηρετούµε το λαό και την ανθρωπότητα.
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Ίσως, όταν συµβαίνουν ένοπλες συρράξεις, ίσως υπάρχει κάποια δικαίωση, η
οποία επιτρέπει σε κάποιες χώρες να ενεργούν επιθετικά εναντίον άλλων χωρών. Ή
συµβαίνει κάποιες χώρες να είναι εν δυνάµει επιθετικές εναντίον άλλων χωρών, να
έχουν το δυναµικό που θα τους επέτρεπε να επιτεθούν εναντίον άλλων χωρών. Εδώ
πρόκειται περί βίαιης υπονόµευσης της σταθερότητας και της τάξης.
Οµιλώντας, λοιπόν, περί πολέµου και φτώχειας, έχω την αίσθηση ότι ο πόλεµος
ενισχύει τη φτώχεια. Η φτώχεια είναι συνέπεια του πολέµου και το αντίστροφο.
Υπήρχε µια συµµαχία κατά του Ιράκ και µια συµµαχία υπέρ –πάντα υπάρχει µια
µόνιµη απειλή, υπήρχαν ορισµένα αίτια που οδήγησαν στον πόλεµο στο Ιράκ και
κάποια άλλα αίτια που οδήγησαν κάποιους άλλους να προσχωρήσουν στον αντίπαλο
συνασπισµό. Ένα δισεκατοµµύριο δολάρια µπορούσαν να πάρουν εκείνοι που
βοήθησαν στον πόλεµο κατά του Ιράκ. Και άλλες χώρες έλαβαν εγγυήσεις. Η
Ιορδανία πήρε 700 εκ. δολάρια, η Κολοµβία, για παράδειγµα, πήρε κάποια χρήµατα
προκειµένου να διεξάγει πόλεµο κατά των εµπόρων ναρκωτικών, η Ουγγαρία και
άλλες χώρες πήραν από 15 εκατοµµύρια δολάρια, η Ρουµανία, η Σλοβενία και άλλες
χώρες πήραν και εξακολουθούν να παίρνουν χρήµατα. Αποµένει να θέσουµε το
ερώτηµα: πράγµατι οι χώρες αυτές ήθελαν να συµµετάσχουν σ’ αυτή τη συµµαχία,
υπάρχει κάποια δικαίωση αυτών των επιλογών τους ή επρόκειτο απλά περί
οικονοµικών κινήτρων που υποχρέωσαν τις χώρες αυτές να προσχωρήσουν σ’ αυτή
τη συµµαχία. Όπως είπα, η φτώχεια οδηγεί στον πόλεµο και έτσι κάθε χώρα έχει ένα
επιπλέον κίνητρο να συµµετάσχει στον πόλεµο. Τέτοιες χώρες, όµως, όπως ο
Καναδάς και η Ιαπωνία, η Κορέα και άλλες χώρες βρέθηκαν στην άλλη πλευρά.
Έχουν µεγάλη οικονοµική ισχύ, αλλά και αυτές υποχρεώθηκαν να συµµετάσχουν
στον πόλεµο διότι, πράγµατι συµµετέχουν εν γένει στη συµµαχία µε τις ΗΠΑ.
Υπάρχουν πολιτικές και οικονοµικές προκλήσεις, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα µε
το AIDS, τα ναρκωτικά κτλ.
Η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει πάρα πολλές απειλές. Πρέπει να λύνουµε όλα
αυτά τα προβλήµατα από κοινού. Όλοι µαζί – και οι ισχυροί, και οι πλούσιοι, και οι
αδύναµοι, και οι φτωχοί, πρέπει να ενωθούν στον αγώνα εναντίον αυτών των κακών.
Πρέπει να αποφεύγουµε τέτοιες καταστάσεις όταν αφήνουµε τους ανθρώπους να
λύνουν µόνοι τους τα προβλήµατά τους.
Όπως άκουσα µόλις τώρα, 150 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ.
Γνωρίζουµε εκείνους τους µόνιµους πολέµους που µαίνονται στην Εγγύς Ανατολή.
Και υποστηρίζεται πως όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της ειρήνης. Η ανθρωπότητα
αντιµετωπίζει την απειλή της εξαφάνισης. Αγωνιζόµαστε και υποφέρουµε και θα
συνεχίζουµε να υποφέρουµε, αν οι συγκρούσεις θα εξακολουθούν να εξαπλώνονται.
Χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση
παρευρίσκονται άνθρωποι που κατανοούν την αναγκαιότητα της κοινής προσπάθειας,
του κοινού έργου. Θέλω να σας πω ότι πάντα πρέπει να κυριαρχεί το καλό. Ας
σεβαστούµε την ορθόδοξη φιλοσοφία. Χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι είµαι
ορθόδοξος, για το ότι σέβοµαι την ανθρωπότητα, σέβοµαι όλες τις θρησκείες και τις
οµολογίες, µπορούµε όλοι µαζί να ζήσουµε σε έναν όµορφο κόσµο. Σε κάθε γωνιά
της Γης θα πρέπει να υπάρχει χώρος για την πίστη, θα πρέπει να σεβόµαστε ο ένας
τον άλλον, ούτως ώστε να διασφαλίσουµε την ειρήνη σε όλο τον κόσµο. Σας
ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σ’ αυτή τη
Γενική Συνέλευση.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Το λόγο έχει ο κ. Βαλέρι Κοτόβιτς από το
Καζακστάν.
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Β.Ν. Κοτόβιτς: Αξιότιµοι σύνεδροι! Κυρίες και κύριοι!
Όπως ήδη τονίστηκε στις βασικές εισηγήσεις και τις οµιλίες της παρούσας
Συνέλευσης, ο πόλεµος είναι µια φυσική εκδήλωση της λανθάνουσας πνευµατικής
αρρώστιας της ανθρωπότητας - του αδελφοκτόνου µίσους. Οι πόλεµοι συνόδευαν την
ανθρωπότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της µετά την αµαρτία και, κατά τα
λόγια του Ευαγγελίου, θα τη συνοδεύουν και παραπέρα. Οι πόλεµοι επί της Γης είναι
η αντανάκλαση του ουράνιου πολέµου, είναι γέννηµα της περηφάνιας και εκδήλωση
της θέλησης του Θεού. Ο άνθρωπος που τον έβλαψε η αµαρτία, παρασύρθηκε στο
στοιχείο αυτού του πολέµου. Ο πόλεµος είναι κακό. Η αιτία του, όπως και η αιτία του
κακού στον άνθρωπο γενικότερα είναι η αµαρτωλή κατάχρηση της ελευθερίας που
του έδωσε ο Θεός, «καθώς οι κακές σκέψεις ξεκινούν από την καρδιά: οι φόνοι, οι
µοιχείες, οι κλοπές, οι ψευδοµαρτυρίες και οι ύβρεις».
Η ορθόδοξη κατανόηση του πολέµου είναι η βιβλική κατανόηση και αυτό
σηµαίνει ότι είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης εµπειρίας επικοινωνίας µε το Θεό. Η
ύπαρξη του πολέµου είναι ένα σαφέστατο γνώρισµα της ατέλειας του κόσµου τούτου
και της φθαρµένης ανθρώπινης φύσης. Πόσο καιρό θα κρατήσει ο πόλεµος επί της
Γης; Θα κρατήσει όσο υπάρχουν οι φορείς του κακού.
Αναγνωρίζοντας τον πόλεµο ως κακό, η Εκκλησία, παρά ταύτα, δεν απαγορεύει
στα τέκνα της να συµµετέχουν σε ένοπλες ενέργειες, αν ο λόγος γίνεται για την
υπεράσπιση των συνανθρώπων τους και την αποκατάσταση της καταπατηµένης
δικαιοσύνης. Τότε ο πόλεµος θεωρείται αν και ανεπιθύµητο, αλλά αναγκαίο µέσο. Η
Ορθοδοξία σε όλες τις εποχές έβλεπε µε βαθύτατο σεβασµό τους στρατιώτες, που µε
το τίµηµα της ζωής τους διέσωζαν τη ζωή και την ασφάλεια των συνανθρώπων τους.
Η Αγία Εκκλησία ανακήρυξε πολλούς στρατιωτικούς σε αγίους, λαµβάνοντας υπόψη
τις χριστιανικές τους αρετές και χρησιµοποιώντας σχετικά µ’ αυτούς τα λόγια του
Χριστού: «∆εν υπάρχει µεγαλύτερη αγάπη, αν κάποιος δώσει την ψυχή του για τους
εχθρούς του».
Από χριστιανική άποψη η έννοια της ηθικής αλήθειας στις διεθνείς σχέσεις
πρέπει να στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές: η αγάπη για τους συνανθρώπους σου,
τον λαό και την πατρίδα σου, η κατανόηση των αναγκών των άλλων λαών, η
πεποίθηση ότι δεν µπορείς να υπηρετήσεις το καλό του λαού σου µε ανήθικα µέσα.
Η εκπόνηση των υψηλών νοµικών κανόνων στις διεθνείς σχέσεις θα ήταν
αδύνατη χωρίς την ηθική επίδραση που είχε ο Χριστιανισµός στα µυαλά και τις
καρδιές των ανθρώπων. Στο σηµερινό σύστηµα των διεθνών σχέσεων καµιά φορά
είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς έναν επιθετικό πόλεµο από έναν αµυντικό.
Ένα από τα φανερά γνωρίσµατα, µε βάση τα οποία µπορεί να κρίνει κανείς για το
δίκιο ή το άδικο των εµπόλεµων πλευρών, είναι οι µέθοδοι διεξαγωγής του πολέµου,
καθώς και η στάση απέναντι στους αιχµαλώτους και τον άµαχο πληθυσµό του
αντιπάλου, προπαντός τα παιδιά, τις γυναίκες και τους γέρους.
Όπως είναι γνωστό, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία επιδιώκει να ασκεί την
ειρηνοποιό της διακονία τόσο σε εθνική, όσο και σε διεθνή κλίµακα, προσπαθώντας
να επιλύσει διάφορες αντιθέσεις και να οδηγήσει τους λαούς, τις εθνικές οµάδες, της
κυβερνήσεις, τις πολιτικές δυνάµεις σε συναίνεση. Γι’ αυτό απευθύνει το λόγο της
στους κρατούντες και άλλα στρώµατα της κοινωνίας που έχουν επιρροή και
καταβάλλει προσπάθειες για να οργανώσει διαπραγµατεύσεις µεταξύ των εµπόλεµων
πλευρών και για να παρέχει βοήθεια στους πάσχοντες. Η Εκκλησία αντιστέκεται
επίσης στην προπαγάνδα του πολέµου και της βίας, όπως και σε διάφορες εκδηλώσεις
της βίας που µπορούν να προκαλέσουν αδελφοκτόνους συγκρούσεις.
Οι εντολές του Θεού µας διατάσσουν να φροντίζουµε γι’ αυτούς που για
διάφορους λόγους δεν µπορούν µόνοι τους να βγάζουν το προς το ζειν – τους
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ανήµπορους, τους ασθενείς, τους µετανάστες(πρόσφυγες), τα ορφανά και τις χήρες –
και να µοιραζόµαστε µαζί τους καρπούς των κόπων µας.
Η Εκκλησία πάντοτε υπερασπίζεται τους άφωνους και τους αδύναµους. Γι’ αυτό
καλεί την κοινωνία στη δίκαιη κατανοµή των προϊόντων εργασίας, κατά την οποία ο
πλούσιος στηρίζει το φτωχό, ο υγιής – τον ασθενή, ο οικονοµικά ενεργός – τον
υπέργηρο. Η πνευµατική ευηµερία και η αυτοδιατήρηση της κοινωνίας είναι δυνατές
µόνο στην περίπτωση που η εξασφάλιση της ζωής, της υγείας και της ελάχιστης
ευηµερίας όλων των πολιτών θεωρείται αναµφίβολη προτεραιότητα κατά την
κατανοµή των υλικών πόρων.
Το πρόβληµα της καταπολέµησης της φτώχειας είναι επίκαιρο για πολλά κράτη.
Ωστόσο για τις µετασοβιετικές δηµοκρατίες η εξάλειψη ή η βαθµιαία µείωση της
φτώχειας έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς από την επιτυχία ή την αποτυχία στην
επίλυση του σύνθετου αυτού προβλήµατος εξαρτάται εξ ολοκλήρου το ζήτηµα της
ζωτικής τους ικανότητας.
∆εν θα είναι επίσης υπερβολή να υπογραµµίσουµε πως ακριβώς η ανεργία, η
φτώχεια και η αθλιότητα πολλαπλασιασµένες επί της ψυχολογικής τρωτότητας των
πλέον στερηµένων στρωµάτων της κοινωνίας παρουσιάζονται στην ιεραρχία των
απειλών της εθνικής ασφάλειας ως η πρώτη και βασική πηγή της κοινωνικής και
πολιτικής αστάθειας.
Η φτώχεια είναι αδύνατο να εξαλειφθεί µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Είναι αναγκαίο ένα στοχοπροσηλωµένο και ολόπλευρο πρόγραµµα ενεργειών. Από
το 1996 στο Καζακστάν σταµάτησε η πτώση του ΑΕΠ και άρχισε η βαθµιαία του
αύξηση. Χάρη σ’ αυτό έχει επιτευχθεί µια οικονοµική ανάπτυξη, η οποία έδωσε τη
δυνατότητα να ενταθεί η κοινωνική κατεύθυνση της οικονοµίας, να λυθούν τα
προβλήµατα της φτώχειας και του χαµηλού βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας του
πληθυσµού.
Ο Πρόεδρος της χώρας µας Ν.Ναζαρµπάγιεφ έθεσε ενώπιον της κυβέρνησης τον
εξής στόχο για την προσεχή δεκαετία: «να νικήσουµε κατά κύριο λόγο τη φτώχεια, να
εξασφαλίσουµε την κυριαρχία της µεσαίας τάξης στη χώρα».
Για πρώτη φορά το πρόβληµα της φτώχειας έχει αναγνωριστεί όχι µόνο ως ένα
βραχυπρόθεσµο πρόβληµα της µεταβατικής περιόδου, το οποίο θα εξαφανιστεί όταν
επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και ως ένα δοµικό πρόβληµα. Ήταν η πρώτη
προσπάθεια να προσεγγίσουµε µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο τα προβλήµατα αύξησης
της απασχόλησης και µείωσης της φτώχειας, να αρχίσουµε την υλοποίηση του
αντίστοιχου προγράµµατος. Σχετικά µ’ αυτό στο Πρόγραµµα της Κυβέρνησης για τη
µείωση της φτώχειας στη ∆ηµοκρατία του Καζακστάν για τα 2003-2005 ως ο πρώτος
και ο πρωταρχικός στόχος έχει τεθεί η βελτίωση της ευηµερίας του πληθυσµού της
χώρας µέσω της σταθερής κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας των
προϋποθέσεων για την περαιτέρω της άνοδο. Το κράτος θέτει τον εξής στόχο: να
µειώσει µέσα στο 2004 τη µερίδα του πληθυσµού που έχει εισοδήµατα κάτω από το
όριο της ελάχιστης διαβίωσης, στο 20-25%.
Είναι γνωστό ότι η Ορθοδοξία πάντοτε δόξαζε τη φτώχεια που οφείλεται στη
φυσιολογική συγκυρία των συµπτώσεων της ζωής και επέκρινε τη φτώχεια που
οφείλεται στην τεµπελιά ή την αθυµία του ανθρώπου. Έτσι, π.χ., ο Αµβρόσιος ο
Άγιος λέει: «∆εν είναι η κάθε φτώχεια ιερή και ο κάθε πλούτος εγκληµατικός». Και ο
άγιος Ιερώνυµος συµπεραίνει: «Ο πλούτος δεν βλάπτει τον πλούσιο, αν το
χρησιµοποιεί καλά, και η φτώχεια δεν κάνει το φτωχό άξιο επαίνου, αν µε τα
κουρέλια και τη φτώχεια του δεν αποφεύγει την αµαρτία».
∆εν µπορούµε να αντιγράψουµε πέρα ως πέρα το δυτικό µοντέλο ανάπτυξης των
σχέσεων της αγοράς που βασίζεται στην αναθεωρητική-πρεσβυτεριανή προσέγγιση
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της περιουσίας. Γι’ αυτό το καινούριο µοντέλο ανάπτυξης των σχέσεων της αγοράς
πρέπει να περιλαµβάνει τις ιδιαιτερότητες της εθνικής παράδοσης σ’ ό,τι αφορά τη
στάση απέναντι στην περιουσία, τον πλούτο και τη φτώχεια.
Σε γενικές γραµµές το ιδεώδες αυτής της παράδοσης έχει διατυπωθεί πολύ καλά
από τον γνωστό ιεραπόστολο µητροπολίτη Μακάριο, ο οποίος έλεγε: «Ο Θεός έδωσε
τον πλούτο στον πλούσιο ώστε να αποκτά µε την ελεηµοσύνη την ουράνια
κληρονοµιά. Έδωσε τη φτώχεια στο φτωχό ώστε µε τους κόπους και την υποµονή να
επιτυγχάνει την ηθική τελειότητα».
Τα αξιώµατα της Ορθοδοξίας που εκφράζουν τη στάση της θρησκείας απέναντι
στη φτώχεια και τον πλούτο παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Η ορθόδοξηχριστιανική διδασκαλία για την ηθικότητα θεωρούσε την ατοµική ιδιοκτησία αιώνιο
δεσµό, διακήρυττε το δικαίωµα της ιδιοκτησίας αιώνια έννοια. Ισχυρίζονταν ότι είναι
και θα είναι η βάση της οικογένειας, της κοινωνίας και του κράτους. Η κάθε επιβουλή
εναντίον της κηρυσσόταν ιεροσυλία και πάντοτε προσδιοριζόταν ως έγκληµα
(ληστεία και κλοπή), το οποίο ο κάθε χριστιανός έχει την υποχρέωση να πολεµά.
Υπερασπίζοντας το θεσµό της ατοµικής ιδιοκτησίας, η ορθόδοξη ηθική
δικαιολογεί την κοινωνική ανισότητα, την ύπαρξη των φτωχών και των πλουσίων. Η
ηθική θεολογία υπέβαλε στους µη έχοντες ότι πρέπει να διατηρούν την εσωτερική
ανεξαρτησία από τη φτώχεια και να παρηγορούνται µε το ότι η φτώχεια, όπως και ο
πλούτος, δεν είναι κακό.
Η ορθόδοξη ηθική υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να εγκαθιδρυθεί η κοινωνική
ισότητα, ότι οι φτωχοί και οι πλούσιοι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον και ότι η
κοινωνική ισότητα δεν είναι εφικτή επειδή πάντοτε θα υπάρχει αντίθεση µεταξύ των
προϊσταµένων και των υφισταµένων, διαφορά στο µορφωτικό επίπεδο, τα ταλέντα,
τις γνώσεις, την εργασία κτλ.
Για να έχει πνευµατική αξία η ελεηµοσύνη, πρέπει να είναι θυσία. Στην
πνευµατική Παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει ακόµη και ο κανόνας να δίνεται στους
φτωχούς το καθετί που εξοικονοµήθηκε στη διάρκεια των νηστειών.
Ωστόσο, µιλώντας για την ελεηµοσύνη και τις θυσίες, θα ήταν λάθος να σκεφτεί
κανείς ότι όλα περιορίζονται στην υλική βοήθεια και αν δεν υπάρχουν πια ασθενείς και
έχοντες ανάγκη, όλα τα προβλήµατα της ανθρωπότητας λύνονται από µόνα τους. Η
πνευµατική αποσύνθεση πολλών εύπορων ανθρώπων δείχνει πειστικά πως δεν είναι
έτσι. Και γι’ αυτό τα εξής λόγια του Χριστού θα µείνουν για πάντα σωστά και αληθινά:
«Τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε µαζί σας, Εµένα όµως δεν µε έχετε πάντοτε. Αν
θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε να πουλήσεις την περιουσία σου και δώσε την στους
φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα και ακολούθησέ Με».
Είναι πιθανό πως µόνο η ορθόδοξη-χριστιανική στάση απέναντι στην περιουσία,
τη φτώχεια και τον πλούτο είναι σε θέση να οδηγήσει τις µετασοβιετικές δηµοκρατίες
στο να αποκτήσουν δύναµη και να πετύχουν την προκοπή, να αποφύγουν στο µέλλον
τους εµφύλιους πολέµους και τις επαναστάσεις, να εξασφαλίσουν ένα υψηλό
πνευµατικό και υλικό επίπεδο της ζωής των λαών τους. Και, εν κατακλείδει, εξ
ονόµατος της αντιπροσωπείας του Καζακστάν, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τη
λιθουανική πλευρά και, πριν απ’ όλα, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας
κύριο Αρτούρας Παουλάουσκας, το φίλο και συνάδελφό µας Νικολάι Μεντβέντιεφ
για την καλή οργάνωση του τόσο αντιπροσωπευτικού αυτού φόρουµ, τη θερµή
υποδοχή, τη φιλοξενία και τη φροντίδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Β.Ι. Ζόρκαλτσεφ: Ευχαριστώ πολύ, Βαλέρι Κοτόβιτς, για την περιεκτική σας
οµιλία. Επόµενος θα µιλήσει ο Γιεβγκένι Τσίκβιν.
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Ε. Τσίκβιν: Αξιότιµα µέλη της Συνέλευσης, αδερφοί και αδερφές! Ο συνάδελφός
µου, αξιότιµος Βαλέρι Κοτόβιτς, αρχίζοντας την οµιλία του, είπε ότι οι πόλεµοι
συνόδευαν όλη την ιστορία της ανθρωπότητας µετά την αµαρτία. Αυτό, φυσικά, είναι
αλήθεια. Και, δυστυχώς, κατά τα λόγια του Ευαγγελίου, οι πόλεµοι και στο εξής θα
συνοδεύουν την ιστορία µας. «΄Οταν δε ακούσητε πολέµους και ακοάς πολέµων, µη
θροείσθε, δει γάρ γενέσθαι, αλλ’ ούπω το τέλος»(Μκ, ιγ΄, 7). Παρακάτω στο έγγραφο
που θα ήθελα να σας θυµίσω – τις «Βάσεις κοινωνικής αντίληψης» που υιοθετήθηκε
το 2000 από την Αρχιερατική Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο
κεφάλαιο «Πόλεµος και ειρήνη» βρίσκουµε την εξήγηση πολλών προβληµάτων που
έχουν σχέση µε τον πόλεµο και τις συνέπειές του και γιατί η Εκκλησία δεν
απαγορεύει στους πολίτες της να συµµετέχουν στις στρατιωτικές ενέργειες, πώς η
Ορθόδοξη Εκκλησία εξηγεί την ιδέα του δίκιου πολέµου και, προπαντός, πώς η
Εκκλησία και οι χριστιανοί πρέπει να επιτελούν την ειρηνευτική τους διακονία.
Θυµήθηκα το έγγραφο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ο καθένας από µας,
µόνο αν θελήσει, µπορεί εύκολα να βρει τη θεολογική τεκµηρίωση έστω και στην
Αγία Γραφή, όπου η λέξη «ειρήνη» χρησιµοποιείται πάνω από 200 φορές σχετικά µε
τις ενέργειες για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Φυσικά, ο κύκλος των ζητηµάτων που
προκύπτουν µπροστά στην Εκκλησία µας, µπροστά σε κάθε πιστό σχετικά µ’ αυτό το
πρόβληµα, είναι πολύ ευρύς. Θα σταθώ σε µερικά ζητήµατα, πριν απ’ όλα σε κείνα,
στην επίλυση των οποίων, όπως µου φαίνεται, θα µπορέσουµε να συµβάλουµε µε ένα
συγκεκριµένο τρόπο.
Πρώτον, είναι το πρόβληµα ενίσχυσης της εµπιστοσύνης. Ζούµε σε διαφορετικά
πολιτικά και οικονοµικά συστήµατα. Μπορούµε όµως να συνεργαζόµαστε πιο
ενεργά, να συµβάλουµε στην ανάπτυξη των επαφών µεταξύ των ανθρώπων από
διάφορες χώρες. Στον τοµέα αυτό είναι σηµαντικό να αντιδρά κανείς στην τάση να
εκτιµά και να απορρίπτει ως προπαγάνδα εκείνο που µας λέει κάποιος που δεν είναι
δικός µας σύµµαχος.
∆εύτερο, µπορούµε να καταδικάζουµε ηθικά, συµβάλλοντας στο να
καταδικάζουν οι Εκκλησίες µας την πολιτική των κυβερνήσεων που παίρνουν
αποφάσεις για τους πολέµους, για τη δηµιουργία των καινούριων όπλων, πριν απ’
όλα, των πυρηνικών. Οι χριστιανικές εκκλησίες, πριν απ’ όλα οι ορθόδοξες, πρέπει να
δηλώσουν ξεκάθαρα ότι η δηµιουργία και η χρήση των όπλων µαζικής καταστροφής
είναι έγκληµα κατά της ανθρωπότητας.
Τρίτο, η αντίδραση στην εικόνα του εχθρού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας
παρακολουθούµε την τάση να παρουσιάζονται ως εχθροί εκείνοι που ανήκουν σε
άλλες χώρες, άλλες ιδεολογίες, πολιτικά συστήµατα, να εξάπτεται µίσος απέναντί
τους. Για παράδειγµα, στην Πολωνία στη διάρκεια της γιουγκοσλαβικής σύγκρουσης
τα κρατικά και ιδιωτικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης επί πολύ καιρό διεξήγαγαν τη
µονοµερή αντισερβική προπαγάνδα, στην οποία οι Σέρβοι και ο σερβικός λαός
παρουσιάζονταν ως αιµοβόρα όντα που δεν λυπούνται κανένα πλάσµα. Τέτοιες
ενέργειες, φυσικά, σε άλλη κλίµακα, παρακολουθούµε και σήµερα, ειδικότερα, στη
στάση απέναντι στην Λευκορωσία από πλευράς της Πολωνίας. Η εµπειρία της
Γιουγκοσλαβίας είναι αρκετά διδακτική, νοµίζω πως πρέπει να σκεφτούµε σοβαρά
πώς να αντιπαραθέσουµε αντικειµενικές πληροφορίες στην προπαγάνδα εκείνων των
χωρών που παίρνουν άµεσο µέρος στον πόλεµο.
Παρακάτω, στην Εκκλησία µας µπορούµε και πρέπει να στρέψουµε την προσοχή
της κοινωνίας µας στα εγγενή αίτια του πολέµου, στην οικονοµική αδικία, την
εκµετάλλευση των φτωχών περιοχών, στον περιορισµό των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Εδώ, στη Συνέλευσή µας, έχουν λεχθεί πολλά γι’ αυτό. Μπορούµε
επίσης να συµµετέχουµε και να στηρίζουµε το κίνηµα υπέρ της ειρήνης. ∆εν εννοώ
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µόνο εκείνες τις πρωτοβουλίες και κινήµατα που οργανώνουν τις πολυάριθµες
διαδηλώσεις διαµαρτυρίας σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αµερικής, όπως
συνέβη τις πρώτες µέρες του πολέµου στο Ιράκ. Χαιρετίζοντας τέτοιες πρωτοβουλίες,
µπορούµε και πρέπει να υιοθετούµε βήµατα που αποβλέπουν στη συµµετοχή µας
στην υπεράσπιση της ειρήνης, στην υπέρβαση των συνεπειών του πολέµου.
Θέλω να αναφερθώ στη µικρή εµπειρία µιας µικρής ορθόδοξης κοινότητας στην
Πολωνία. Στη διάρκεια του πολέµου στην Γιουγκοσλαβία, όπως ήδη είπα, λαµβάναµε
µονόπλευρες πληροφορίες. Όταν όµως οι επίσκοποί µας αποφάσισαν πως σε όλες τις
εκκλησίες µετά την λειτουργία θα αναπεµφθούν δεήσεις για την ειρήνη στη σερβική
γη, οι άνθρωποι θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους µε τα θύµατα αυτού του
πολέµου. Μαζεύοντας χρήµατα για ανθρωπιστική βοήθεια, και οι περισσότεροι
άνθρωποι που τα έδιναν ήταν οι ίδιοι φτωχοί, κάτοικοι των χωριών, ήταν
ευχαριστηµένοι σε κείνους που είχαν οργανώσει την εκστρατεία και µπόρεσαν να
προσφέρουν έστω και µια µικρή βοήθεια ώστε να δείξουν την αλληλεγγύη τους, στην
προκειµένη περίπτωση µε τους ορθόδοξους Σέρβους. Μίλησα για µερικά
συγκεκριµένα βήµατα που µπορούµε να κάνουµε, όταν ακούσουµε για τους πολέµους
και τις περιπτώσεις πολέµων. Για να συνειδητοποιήσει η κοινή γνώµη αυτά τα
βήµατα και να βοηθήσει να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό διεθνές κλίµα, χρειάζεται να
κάνουµε ακόµη πολλά. Η Συνέλευσή µας µπορεί να στηρίξει σηµαντικά τις ενέργειες
των εκκλησιών, οι οποίες µε την προσευχή, το κήρυγµα, τη διδαχή και τη δράση τους
ασκούν την ειρηνευτική τους διακονία. Και, τελειώνοντας, εξ ονόµατός µου και εξ
ονόµατος της αντιπροσωπείας µας θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια, πριν απ’ όλα,
τον Νικολάι Μεντβέντιεφ, το φίλο µας, για τη δυνατότητα να βρεθούµε στο Βίλνιους.
Η πόλη του Βίλνιους και η λιθουανική γη είναι πάρα πολύ προσφιλείς σε µας, τους
ορθόδοξους από την Πολωνία, επειδή επί πολλούς αιώνες ήταν το κέντρο
υπεράσπισης της Ορθοδοξίας στα εδάφη που κατοικούµε και εµείς. Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστούµε το συνάδελφο από την
Πολωνία, η κ. Μαρία Πάππας από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Μ. Πάππας: Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να µιλήσω σε
λίγο διαφορετικά πλαίσια για τη φτώχεια και να σας εξηγήσω τη δική µου αντίληψη
αυτού του φαινοµένου και πώς αντιλαµβάνοµαι την καταπολέµηση της φτώχειας. ∆εν
νοµίζω ότι το βασικό αίτιο της φτώχειας έχει εξεταστεί σ’ αυτή την αίθουσα. Οι 16
µεγαλύτερες χώρες του κόσµου έχουν περιουσία πολλών δισεκατοµµυρίων. Εµείς
στις ΗΠΑ, πράγµατι, έχουµε συσσωρεύσει µεγάλο πλούτο και, βέβαια, έχουµε
πολλές θρησκείες, οµολογίες, πολλές γλώσσες, έχουµε ένα ισχυρό σύστηµα δηµόσιας
τάξης, το οποίο µας επιτρέπει να αντιµετωπίζουµε διάφορες απειλές. Αγωνιζόµαστε
κατά του οργανωµένου εγκλήµατος, κατά των ναρκωτικών. Κάθε µέρα 16.000 άτοµα
αγωνίζονται στις ΗΠΑ κατά των ποινικών εγκληµάτων. Και όταν στη χώρα µας
κάνουµε λόγο περί φτώχειας και πολέµου, πρώτα απ’ όλα έχουµε υπόψη µας την
καταπολέµηση της φτώχειας, δηλαδή, τον πόλεµο που πρέπει να κηρύξουµε στη
φτώχεια.
Εµείς στις ΗΠΑ, στις φυλακές των ΗΠΑ, έχουµε περισσότερους ανηλίκους από
οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσµου. Πολλοί ανήλικοι βρίσκονται στις φυλακές και
περιµένουν τη δίκη τους για εγκληµατικές πράξεις, όπως ο φόνος. 50 χιλ. δολάρια
δαπανώνται για τη συντήρηση αυτών των ανηλίκων στις φυλακές. Στις φυλακές µας
βρίσκονται περισσότερες απ’ οποιαδήποτε χώρα του κόσµου γυναίκες, οι οποίες
κατηγορούνται για φόνο.
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Ο προϋπολογισµός για τη συντήρηση των φυλακών είναι τόσο µεγάλος που δεν
µπορείτε να το αντιληφθείτε. Μάλιστα, επινοήσαµε ένα σύστηµα του κατ’ οίκον
περιορισµού, στα πλαίσια του οποίου ο καθένας φοράει ένα βραχιόλι και, όταν
εγκαταλείπει το σπίτι του, ενεργοποιείται ένα σήµα, µε το οποίο πληροφορείται η
αστυνοµία. Είχα στο παρελθόν ασχοληθεί µε την ψυχολογία. Το 78% των έγκλειστων
στις φυλακές αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Τι θα πρέπει, λοιπόν, να
κάνουµε; Όλα αυτά είναι συνέπεια της φτώχειας και το κατανοούµε αυτό. Αν η
φτώχεια επηρεάζει τον άνθρωπο από την αρχή της ζωής του, τότε θα επηρεάζεται από
τη φτώχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Υπάρχει µια περιοχή, όπου 460
κορίτσια ηλικίας µόλις 14 ετών έκαναν παιδιά, είναι ένας φαύλος κύκλος. Τι κάνουµε
όµως; ∆απανούµε 1 δισεκατοµµύριο δολάρια για τη λειτουργία των κατασταλτικών
µηχανισµών και για τη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυµάτων για τους νέους.
Υπάρχουν 14 χιλ. ανήλικες µητέρες. Έτσι, λοιπόν, στις Ηνωµένες Πολιτείες το
πρόβληµα των ανήλικων µητέρων είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα. Σύµφωνα µε την
τελευταία απογραφή, το 65% των κατοίκων της πολιτείας µου γεννήθηκε στο
εξωτερικό. ∆ραστηριοποιούµαι στην περιφέρεια µου. Έκανα µια ειδική ιστοσελίδα
στο «Ίντερνετ». Μπορώ να τα µεταφράσω όλα στα ρώσικα, επειδή πρέπει να
δουλεύω και µε τους Ρώσους, και µε τους Πολωνούς, και µε τους Αλβανούς, και µε
τους Κροάτες, τους Ρουµάνους κτλ. Αν δεν έλεγα κάθε πρωί «καληµέρα, Σερβία,
Ουκρανία, Ρωσία κτλ., δεν θα µπορούσα να δουλέψω. Παρ’ όλο που είµαι πολίτης
των ΗΠΑ, δεν θα µε εξέλεγε κανείς στη θέση µου, αν δεν δούλευα µαζί τους. Πώς
πρέπει να συνεργάζοµαι µε τους ορθόδοξους; Μεταξύ των ορθοδόξων υπάρχουν
Ρώσοι και εκπρόσωποι άλλων εθνικοτήτων. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
Καταλαβαίνω πόσο σηµαντικό είναι να µε εκλέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πήρα το 70%
των ψήφων στις τελευταίες εκλογές. Επιθυµώ να µε εκλέξουν σ’ αυτή τη θέση διότι
θα µπορέσω να βοηθήσω καλύτερα τους ανθρώπους. Σ’ αυτό τον κόσµο της φτώχειας
φρονώ ότι οι χρηµατικοί πόροι είναι µια σηµαντική πτυχή. Αυτό είναι το πρώτο που
θα ήθελα να επισηµάνω. Το δεύτερο, θα ήταν καλό να έχουµε µια ανταλλαγή
απόψεων. Απόψε ο κ. Παπαθεµελής αναφέρθηκε σ’ αυτό, το ανέφεραν και οι άλλοι.
Εµείς ως οµάδα χάνουµε την αξία µας, όταν δεν έχουµε σαφή αντίληψη του τι θα
πρέπει να πράξουµε στο µέλλον. Και το λέω αυτό, αναφερόµενη στη Γενική µας
Συνέλευση. Αν θυµάστε, βγάλαµε εδώ µια φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία έχει
µεγάλη σηµασία για µένα. Όταν επιστρέψω στην περιφέρειά µου, είναι σηµαντικό για
µένα να επιδείξω αυτή τη φωτογραφία, να δείξω στους ανθρώπους ότι συνεργάστηκα
µε Πολωνούς, µε Ρώσους, µε Ουκρανούς. Θέλω να δείξω στους ανθρώπους που µε
εξέλεξαν ότι συνεργάζεστε µαζί µου και ότι έχουµε κοινά ενδιαφέροντα, ότι µας
ενδιαφέρουν τα προβλήµατα των χριστιανών, τα κοινωνικά και οικονοµικά
προβλήµατα και ελπίζω πως θα µπορέσουµε να µειώσουµε αυτό το µεγάλο χάσµα
µεταξύ πλουσίων και φτωχών.
Πράγµατι, δουλεύω µε τους έγκλειστους, τους ληστές κτλ., είµαι από την
πολιτεία του Ιλινόις, από το ∆ηµοκρατικό κόµµα και επιθυµώ να συµµετάσχω στις
εκλογές που θα γίνουν για τη Γερουσία. Την παρούσα στιγµή εγκατέλειψα τις ΗΠΑ
για ένα µήνα, διότι είναι η κατάλληλη στιγµή για να συγκεντρώσω την εµπειρία που
είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας. Αν θέλετε να µας
επισκεφτείτε, καλώς να έρθετε στο Σικάγο και να δείτε πώς συνεργαζόµαστε, από
πολιτικής και χριστιανικής σκοπιάς.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο συνάδελφος κ. Κότσιρας από την
Αυστραλία.
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Ν. Κότσιρας: Εκ µέρους του κ. Υπουργού Τζων Πανταζόπουλου και εκ µέρους
µου πρωτ’ απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες µας και ιδιαίτερα
τον κ. Νικολάι Μεντβέντιεφ για τη θερµή του φιλοξενία.
Το θέµα µας είναι «Πόλεµος-Φτώχεια. Ορθόδοξη άποψη».
Είναι πράγµατι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτηµα, το οποίο απαιτεί ώστε οι
άνθρωποι να παραιτηθούν από την προσωπική και εθνικιστική τους προσέγγιση για
να βρουν κάποιες λύσεις για τα δύο αυτά κακά.
Θα ήθελα να εξετάσω αυτό το θέµα ως ένα βαθµό από την αυστραλιανή σκοπιά.
∆εν θα εκφέρω γνώµη για κανένα έθνος, επειδή πιστεύω ότι αυτό βρίσκεται σε
αντίθεση µε το ορθόδοξο ήθος µας και µε κανένα τρόπο δεν θα βοηθήσει την
παρουσίασή µου.
Η Αυστραλία είναι ένα σχετικά νεαρό έθνος. Είναι ένα έθνος που οικοδοµήθηκε
πάνω στη δουλειά και την αποφασιστικότητα των µεταναστών. Η Αυστραλία είναι το
σπίτι πάρα πολλών θρησκειών και δεν ευνοούµε καµιά συγκεκριµένη θρησκεία. Το
κράτος και η θρησκεία είναι χωρισµένα.
Ωστόσο, όχι µόνο προωθούµε όλες τις θρησκείες, αλλά τις σεβόµαστε και τις
αποδεχόµαστε.
Η κάθε θρησκεία έχει ένα σύνολο βασικών αξιών και ακριβώς αυτές οι κοινές
αξίες εξασφαλίζουν την ενότητα και την ειρήνη στην κοινότητά µας.
Οι αξίες της συµπάθειας, της ελεηµοσύνης, της δικαιοσύνης, του δικαίου, της
συµπόνιας, της ειρήνης, της αγάπης και της φιλίας είναι οι καθολικές αξίες, κοινές για
όλες τις θρησκείες.
Η Αυστραλία θεωρείται ένα καλό παράδειγµα του πώς οι διαφορετικοί
πολιτισµοί, οι διαφορετικές θρησκείες µπορούν να ζήσουν πλάι-πλάι και σε αρµονία
µεταξύ τους.
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και πιο πρόσφατα οι βοµβαρδισµοί του
Μπαλί στις 12 Οκτωβρίου 2002 είχαν σηµαντική επιρροή σε όλους τους
Αυστραλούς. Τα δύο αυτά γεγονότα υπέβαλαν σε δοκιµασία την αφοσίωσή µας στην
πολυπολιτισµικότητα και έφεραν µια ένταση στην αρµονία της κοινότητάς µας.
Τα δύο αυτά γεγονότα απείλησαν να καταστρέψουν την υφή της αυστραλιανής
πλουραλιστικής και δηµοκρατικής κοινωνίας.
Ωστόσο χάρη στη διπλή στήριξη – των οπαδών µας και της κοινότητας – και την
καλή δουλειά που κάναµε γνωρίζοντας διαφορετικούς πολιτισµούς στους ανθρώπους,
τα γεγονότα αυτά ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά µας να ξεπεράσουµε
οποιεσδήποτε απειλές για τον δικό µας τρόπο ζωής. Συνεχίζουµε να σεβόµαστε ο
ένας τον άλλον και να δουλεύουµε µε όλους τους Αυστραλούς ανεξάρτητα από τη
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή τις πολιτιστικές τους καταβολές.
Πάνω από το 85% του πληθυσµού του κόσµου ανήκει σε κάποια θρησκευτική
πίστη. Απ’ αυτούς περίπου 2 δισεκατοµµύρια είναι χριστιανοί, πάνω από 1
δισεκατοµµύριο είναι µουσουλµάνοι και µόλις κάτι λιγότερο από 1 δισεκατοµµύριο
είναι ινδουϊστές.
Στη διάρκεια της ιστορίας η ανθρωπότητα άντεξε πολλούς πολέµους,
περιλαµβανοµένων των θρησκευτικών.
Σήµερα ζούµε σ’ έναν κόσµο που έχει γκρεµίσει τείχη, έχει εκµηδενίσει τις
αποστάσεις και όπου οι χρηµατοοικονοµικές αγορές έχουν γίνει οικουµενικές.
Ως αποτέλεσµα πολλοί ισχυρίζονται πως η θρησκεία στον κόσµο αντικαθιστά την
εθνικιστική ιδεολογία, όπου οι χώρες αρχίζουν να χάνουν την ταυτότητα και τα
σύνορά τους.
Πολλοί αρχίζουν να στηρίζονται στη θρησκεία τους ώστε να ενισχύσουν στο
µυαλό τους τη σκέψη ότι είναι διαφορετικοί.
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Μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα ενισχύσει τις συγκρούσεις, στις οποίες
εµπλέκονται οι θρησκείες. Αυτό θα οδηγήσει στο φονταµενταλισµό και στον
εθνικισµό ακραίου τύπου που δεν αποδέχεται τις κοινές βασικές αξίες που ανέφερα
προηγουµένως, που υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες.
Σήµερα βλέπουµε επίσης την εµφάνιση της διεθνούς τροµοκρατίας (εδώ η
τροµοκρατία θα µπορούσε να έχει πολλούς ορισµούς) ως τη βασική απειλή για την
ασφάλεια και την ειρήνη. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο επειδή η διεθνής τροµοκρατία
δεν έχει σύνορα και η κάθε επίθεση κατά των τροµοκρατών παρουσιάζεται απ’
αυτούς ως επίθεση κατά της θρησκείας τους.
Και σ’ αυτό ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία – να πειστούν τα έθνη ότι η
τροµοκρατία και ο πόλεµος δεν δικαιολογούνται από τη θρησκεία, αλλά η θρησκεία
έχει να παίξει ένα ρόλο στη διάλυση των πιθανών συγκρούσεων.
Σήµερα θεωρούµε τον εαυτό µας πολιτισµένους και έµπειρους ανθρώπους και οι
περισσότεροι από µας τάσσονται κατά του πολέµου, εκφράζονται κατά της
τροµοκρατίας και προσεύχονται για να τεθεί τέρµα στη φτώχεια και τα βάσανα.
∆υστυχώς, οι σκοτωµοί συνεχίζονται. Τι κάνουµε εµείς, όταν οι αθώοι άνθρωποι
σκοτώνονται ή γίνονται ανάπηροι; Τι κάνουµε εµείς, όταν οι ανθρώπινες ζωές
καταστρέφονται από µια τυχαία πράξη βίας; Τι κάνουµε εµείς, όταν οι άνθρωποι
αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια τους και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν;
Ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος είπε το Μάρτιο 2001:
«Τα ανθρώπινα όντα εύκολα προδιατίθενται να βλέπουν τους άλλους στη βάση του
φόβου. Οι ξενοφοβικές αυτές τάσεις είναι κυρίως αποτέλεσµα του ότι δεν βρίσκεσαι σε
κοινωνία µε το Θεό».
«Έτσι, λοιπόν, η θεµελιώδης πίστη ότι ο χριστιανισµός πρέπει να παίξει έναν
ενεργό ρόλο στις προσπάθειες που αποβλέπουν στη συµφιλίωση όλων των λαών είναι η
κεντρική για τις διδασκαλίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας».
Πώς µπορούµε όµως να το πετύχουµε; Πώς επιτυγχάνουµε την αγάπη και την
ειρήνη σ’ έναν κόσµο όπου υπάρχουν οµάδες που προωθούν το µίσος και τη διαίρεση
πίσω από το προσωπείο της θρησκείας ή της αυτοδιατήρησης. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις το πρώτο θύµα είναι η αλήθεια.
Το 1994 ο Πατριάρχης είπε: «ο θρησκευτικός εξτρεµισµός και η τροµοκρατία είναι
το εργαλείο που επέλεξαν, ίσως οι κάκιστοι από τους ψευδοπροφήτες, καθώς όχι απλώς
διαπράττουν φρικτά εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, αλλά το κάνουν στο όνοµα του
ψέµατος».
Πώς αποκαλύπτουµε, λοιπόν, τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοηγέτες; Τα
άτοµα αυτά δεν ακολουθούν την πίστη τους και έτσι ο κάθε διάλογος µαζί τους στο
όνοµα του Θεού θα είναι µάταιος. Οι άνθρωποι αυτοί απλώς εκµεταλλεύονται τις
θρησκευτικές και τις φυλετικές διαφορές για το δικό τους εγωιστικό πρόγραµµα.
Αυτό µε φέρνει στον πρόσφατο πόλεµο κατά του Ιράκ.
Χτες άκουσα πολλά αρνητικά σχόλια, όχι όµως πολλές λύσεις. Πρέπει να
κοιτάξουµε εκείνο που µας ενώνει και όχι εκείνο που µας χωρίζει.
Τασσόµαστε εναντίον κάποιου έθνους µόνο και µόνο επειδή έχουµε µια
ιδεολογική διαφορά µαζί του; Τασσόµαστε εναντίον των θεσµών του µόνο και µόνο
οι θεσµοί αυτοί συµβολίζουν ένα µεµονωµένο έθνος ή τασσόµαστε εναντίον ενός
έθνους µόνο και µόνο επειδή η δική µας εξωτερική πολιτική δεν µας αφήνει καµιά
άλλη εναλλακτική λύση;
Όλοι µας έχουµε απόψεις. Όλοι µας έχουµε γνώµες για διάφορα ζητήµατα.
Οι διαφορές µας είναι αυτές που µας κάνουν µεγάλους, κατά καιρούς, όµως, δεν
µας αφήνουν να πράξουµε.
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Όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες πρόσφατα παρακίνησαν όλες τις θρησκείες να
προωθήσουν τη συνεργασία και να διαλύσουν τις διαφορές που υπάρχουν σε διάφορα
µέρη του κόσµου.
Το έχουµε καταφέρει; Πόσοι από µας έχουν µιλήσει στις κυβερνήσεις τους,
στους εκκλησιαστικούς µας ηγέτες και πόσοι από µας έχουν αρχίσει έναν
διαθρησκειακό διάλογο µεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών οµάδων;
Η διαθρησκειακή κατανόηση είναι ουσιαστική, καθώς τα πρόσφατα γεγονότα
είχαν ως αποτέλεσµα το ότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη θρησκεία ως κάτι που
χωρίζει, ως κάτι πολύ καταστρεπτικό.
Έχω, ωστόσο, την αντίθετη άποψη, η οποία είναι ότι οι θρησκείες µπορούν να
βοηθήσουν να διαµορφωθούν οι βασικές αξίες, οι αξίες που δένουν όλα τα ανθρώπινα
όντα και οι αξίες που µας φέρνουν µαζί.
Υπάρχει µια σειρά από τρόπους, µε τους οποίους επιχειρήσαµε στην Αυστραλία
να βοηθήσουµε τη διαθρησκειακή αρµονία. Χάρη στο συνέδριο για τη
διαφορετικότητα των θρησκειών και των πολιτισµών που οργανώθηκε το 1997 από
το Αυστραλιανό πολυπολιτισµικό ίδρυµα:
-εξασφαλίσαµε να δουλέψουν µαζί οι εκκλησιαστικοί µας ηγέτες προωθώντας
και αποδεχόµενοι όλες τις θρησκείες,
-εργαστήκαµε µαζί µε την κυβέρνηση, τη βιοµηχανία, την παιδεία και τις
κοινότητες για να προωθήσοµε τη διαθρησκειακή κατανόηση και τον αµοιβαίο
σεβασµό,
-ενθαρρύναµε τα µέσα µαζικής µας ενηµέρωσης να προωθήσουν τη
διαθρησκειακή κατανόηση και σε ορισµένες περιοχές της Αυστραλίας µελετάται το
ενδεχόµενο να συνταχθεί ένας χάρτης της διαθρησκειακής συνεργασίας.
Πιστεύουµε ότι η εξάλειψη του φόβου από τις θρησκείες και η κατανόηση των
άλλων πολιτισµών είναι η απάντηση για το µέλλον.
Σε έναν πόλεµο δεν υπάρχουν νικητές. Ας συγκεντρωθούµε στο ζήτηµα που
έχουµε µπροστά µας και όχι σε συγκεκριµένα άτοµα.
Ας προσπαθήσουµε να δουλέψουµε µαζί για να βρούµε λύσεις και όχι απλώς να
κάνουµε κριτική.
Και, πάνω απ’ όλα, ας µην είµαστε επιλεκτικοί στηρίζοντας ορισµένους
πολέµους, ενώ τασσόµαστε εναντίον των άλλων. Ας είµαστε συνεπείς.
Φτώχεια
Μπορούµε να κάνουµε διάκριση επίσης και σ’ ό,τι αφορά τη φτώχεια. Θα ήταν
αφελές να µην συµφωνήσουµε ότι η παγκόσµια οικονοµία έβγαλε τους ανθρώπους
από τη φτώχεια.
Ωστόσο δεν έχουµε ακόµη εξαλείψει όλες τις δυστυχίες του κόσµου. Ο µισός
πληθυσµός ζει µε λιγότερο από 2 δολάρια την ηµέρα και ένα δισεκατοµµύριο
άνθρωποι ζουν µε λιγότερο από 1 δολάριο την ηµέρα.
Βλέπουµε έθνη και καµιά φορά και µέρη των ηπείρων, όπου τα παιδιά, κυρίως
εκείνα που πάσχουν από ανεπαρκή διατροφή, ζουν στις πλέον άθλιες συνθήκες που
υπάρχουν στη Γη και ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας στις χώρες που
καταστρέφονται από τους πολέµους.
Και πάλι, αντί να κατηγορούµε τους άλλους, περιλαµβανοµένων των
πολυεθνικών εταιριών, ας βρούµε κάποιες λύσεις.
Για παράδειγµα, µπορούµε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους να κινηθούν από τη
φτώχεια στις ευκαιρίες µέσω της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν είναι η αιτία όλων
των κακών. Αν χρησιµοποιηθεί σωστά, η τεχνολογία µπορεί να ευνοήσει την
ανθρωπότητα.
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Σε πολλές φτωχές χώρες οι άνθρωποι δεν µπορούν να συµµετάσχουν στην
παγκόσµια οικονοµία εξαιτίας του φυσικού τους αποκλεισµού. Ο πρώην Πρόεδρος
Κλίντον είπε κάποτε ότι µπορούµε να βοηθήσουµε τις αναπτυσσόµενες χώρες να
φέρουν τις µικρές εταιρείες στην παγκόσµια οικονοµία, µέσω του τελεµάρκετινγκ και
της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής.
Η τεχνολογία δίνει επίσης ορισµένες λύσεις για τα προβλήµατα υγείας µας µε την
εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Έτσι, για παράδειγµα, το κάθε αποµακρυσµένο χωριό θα
µπορούσε να έχει πρόσβαση σε ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα αποτροπής του
AIDS. Αυτό από µόνο του θα µπορούσε να σώσει εκατοµµύρια ζωές.
Η παροχή των υπολογιστών ή των κινητών τηλεφώνων, η οποία διευκολύνει τους
ανθρώπους να συνδεθούν µε τον κόσµο, λύνει επίσης πολλά προβλήµατα που
πηγάζουν από τον αποκλεισµό και τη φτώχεια. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα
παιδιά να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Φανταστείτε πώς θα
αισθανθούν αυτά τα παιδιά, αν νιώσουν ότι είναι συνδεδεµένα µε όλο τον υπόλοιπο
κόσµο.
Όλους µας συνδέει η ορθόδοξη πίστη µας. Είµαστε ένα πολύ ισχυρό lobby. Γιατί
να µην αρχίσουµε τη δράση µας καλώντας τις µεµονωµένες κυβερνήσεις να
ξεκινήσουν προγράµµατα που θα φέρουν αλλαγές στις φτωχότερες χώρες;
Αν πιστεύουµε στο δίκιο, την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους γιατί δεν
θέτουµε µια σειρά στόχους που µπορούν να επιτευχθούν;
Ας αρχίσουµε ψάχνοντας να βρούµε λύσεις και όχι αποδιοποµπαίους τράγους ή
δικαιολογίες.
Επειδή αλλιώς θα καθίσουµε και θα αρχίσουµε να λογοµαχούµε για τις πολιτικές
και τις ιδεολογικές µας διαφορές και ποτέ δεν θα φτάσουµε σε συµφωνία.
Η πραγµατική πρόκληση για µας είναι αν είµαστε σε θέση να ενωθούµε κάτω
από το λάβαρο της Ορθοδοξίας και να συµβάλουµε στο κίνηµα ώστε να εξαλείψουµε
τη φτώχεια.
Νοµίζω πως αυτό είναι εφικτό.
Επεσήµανα µόνο µερικούς τρόπους, µε τους οποίους µπορούµε να επιφέρουµε τις
αλλαγές, υπάρχουν όµως και πάρα πολλοί άλλοι.
Ως ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει να πιστεύουµε ότι µέσα από το µοναδικό µας
ήθος, η πνευµατική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας µπορεί να µας δώσει µια
σηµαντική κατεύθυνση στη φροντίδα των συνανθρώπων µας.
Αν πιστεύουµε σ’ αυτό, µπορούµε να φέρουµε την αλλαγή.
Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Καλείται ο κ. Βράκας από τις ΗΠΑ.
Ν. Βράκας: Σας ευχαριστώ, κ. Γενικέ Γραµµατέα, κ. Πρόεδρε της Γενικής
Συνέλευσης, κ. Μεντβέντιεφ. Σας προσκαλώ όλους στην πολιτεία µου. Έχω ένα δώρο
από την πολιτεία του Ουισκόνσιν. Είναι ένα βιβλίο για την πρωτεύουσα της πολιτείας
µου και η σηµαία της πολιτείας και επίσης ένα έγγραφο που πιστοποιεί ότι πρόκειται
για µια αυθεντική σηµαία. Στην πολιτεία µου έχουµε πολλούς ανθρώπους από την
Λιθουανία και σχεδόν απ’ όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ. Και όποιος από
σας δεν έχει επισκεφθεί τη χώρα µου, θέλω να σας προσκαλέσω να έρθετε σε µας και
είµαι έτοιµος να σας βοηθήσω σ’ αυτό το εγχείρηµα.
Οι ΗΠΑ είναι ένα µοναδικό κράτος, όπως και η Αυστραλία. Είµαστε µια νεαρή
χώρα. ∆ιαβιούν στη χώρα µου πολίτες από πολλές χώρες, πολλές εθνικότητες,
είµαστε χώρα µεταναστών. Οι πρόγονοί µου ήρθαν στις ΗΠΑ το 1911 από την
Ελλάδα. Και µόλις πρόσφατα ανακάλυψα τους συγγενείς µου στην Ελλάδα. Χαίροµαι
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που βλέπω εδώ τους εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων. Οι πρόγονοί µου
ζούσαν στη Λευκάδα. Συµµετέχω εδώ ως παρατηρητής. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος,
αποφασίσατε πως είναι σκόπιµο να προσελκύσετε εκπροσώπους πολλών άλλων
χωρών στο έργο της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας
έκανε λόγο για την αναγκαιότητα να καταλάβουµε ότι δεν είµαστε αποµονωµένοι και
αποξενωµένοι, ότι ζούµε όλοι µαζί. Βάσει κάποιων άλλων οµιλιών έχω σχηµατίσει
την εντύπωση ότι υπάρχει πληθώρα προβληµάτων, τα οποία ανακύπτουν από µια
εσφαλµένη αντίληψη των ανθρώπων σε ότι αφορά αυτά που συµβαίνουν στις ΗΠΑ.
Τα βασικά θέµατα που εξετάζουµε στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο πόλεµος
και η φτώχεια, συνδέονται στενά µε το θέµα της θρησκείας. Στη χώρα µου τα
πράγµατα έχουν αλλάξει άρδην µετά την 11η Σεπτεµβρίου. Όλοι εσείς εκπροσωπείτε
χώρες µε µεγάλη ιστορία, µε µεγάλη ιστορική εµπειρία και αρκετοί από σας
γνωρίζουν τι εστί πόλεµος. Εµείς στις ΗΠΑ αντιµετωπίσαµε το ζήτηµα αυτό µετά τις
11 Σεπτεµβρίου, όταν ένα αεροσκάφος προσέκρουσε σε ένα τεράστιο κτίριο, στο
οποίο βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή εκπρόσωποι πολλών χωρών. Τότε καταλάβαµε
αυτό που εσείς βιώσατε στις χώρες σας σε περιόδους πολέµων. Ελπίζω εσείς που
είστε από χώρες µε µεγαλύτερη ιστορία θα µπορέσετε να βοηθήσετε τη δική µου
χώρα, µια νεαρή χώρα. Η τροµοκρατία είναι ένας ιδιότυπος πόλεµος. Πρόκειται περί
ανθρώπων που καταφέρουν πλήγµατα και ταυτόχρονα κρύβονται. ∆εν πρόκειται περί
ανοιχτής επίθεσης µιας χώρας σε µια άλλη. Ο πόλεµος της τροµοκρατίας διεξάγεται
στο όνοµα θρησκευτικών στόχων. Καταλαβαίνω πόσο φοβερό είναι αυτό το
φαινόµενο. Όλοι επιθυµούµε να διαπαιδαγωγήσουµε ορθά τα παιδιά µας, να έχουµε
µια καλή εργασία, να ζούµε µε ευηµερία στον κόσµο, να είµαστε ελεύθεροι. Όλα
αυτά είναι καλά. Συζητώντας µαζί σας στο γεύµα πρόσεξα ένα πράγµα: όλοι µας
κατανοούµε ότι στον κόσµο συµβαίνουν φρικτά πράγµατα. Για παράδειγµα, ο
εκπρόσωπος της Παλαιστίνης µας µίλησε για τα φοβερά πράγµατα που συµβαίνουν
στη δική του χώρα. Οι άνθρωποι που από το 1948 ζούσαν εν ειρήνη, τώρα δεν
µπορούν να συµφωνήσουν µεταξύ τους. Ελπίζουµε, τουλάχιστον στο µέλλον, να
αλλάξει η κατάσταση. Επιθυµούµε να είναι όλοι ελεύθεροι. Στις ΗΠΑ σε µια οδό
διαβιούν εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκειών, διαφορετικών οµολογιών,
επισκέπτονται τα ίδια σχολεία. Προκειµένου να πιστέψετε αυτά που λέω, ότι δηλαδή
οι άνθρωποι διαφορετικών κοσµοθεωριών και οµολογιών µπορούν να ζήσουν εν
ειρήνη ως γείτονες, θα άξιζε να επισκεφθείτε τη χώρα µου και να διαπιστώσετε αυτό.
Η θρησκεία µας διδάσκει ότι θα πρέπει να δεχόµαστε όσα µας στέλνει ο Θεός. Στη
χώρα µου ορισµένοι πολίτες δυσκολεύονται να το αντιληφθούν αυτό, διότι στις ΗΠΑ
συνηθίσαµε να αγωνιζόµαστε για την ελευθερία µας.
Αν κατάλαβα ορθώς, αύριο πρόκειται όλοι µαζί να συµµετάσχουµε σε µια κοινή
λειτουργία στην εκκλησία Τριών µαρτύρων. Και ελπίζω από κοινού όλοι µας να
καταφέρουµε να συνενώσουµε τις πνευµατικές προσπάθειές µας στο όνοµα της
ειρήνης. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο κύριος Πλέβα από την Πολωνία.
Σ. Πλέβα: Αξιότιµοι κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραµµατέα! Αγαπητέ φίλε Νικολάι,
οικοδεσπότη της σηµερινής συνάντησης! Αγαπητοί φίλοι βουλευτές! Σήµερα εδώ
ειπώθηκαν πολλά για τον πόλεµο και τα µέσα που χρησιµοποιεί.
Ο πόλεµος είναι οργανωµένη ένοπλη πάλη µεταξύ των κρατών, των λαών, των
τάξεων ή κοινωνικών οµάδων που οφείλεται σε ορισµένους πολιτικούς, οικονοµικούς
ή ιδεολογικούς σκοπούς ή αποβλέπει στην υπεράσπιση των συµφερόντων σου. Η
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κατάσταση του πολέµου ήταν γνωστή ήδη από τις πιο πρώιµες κρατικές οντότητες
και την ίδια εποχή γνωρίσαµε τις φοβερές του συνέπειες.
Ο πόλεµος είναι κακό, επειδή τάχατες στο όνοµα των ύψιστων στόχων, πλήττει
τους αθώους ανθρώπους. Είναι γνωστό πως δεν είναι οι αρχηγοί εκείνοι που
απαντούν για τις συνέπειες των πολέµων που εξαπέλυσαν. Ο κατακτητής φεύγει και
αφήνει ένα κατεστραµµένο κράτος, πόλεις και χωριά, ανήµπορους ανθρώπους που
πρέπει να αποκαταστήσουν όλα αυτά που έχουν καταστραφεί δήθεν για ύψιστους
λόγους. Ο κατακτητής φεύγει και αφήνει τη θλίψη, την λύπη και την απελπισία στις
καρδιές των ανθρώπων. Τα περισσότερα κράτη γνωρίζουν τι σηµαίνει η εργασία για
την αποκατάσταση της χώρας σου, επειδή ο περασµένος αιώνας δεν ήταν ένας
ήσυχος αιώνας. Η ιστορία υποδείχνει πόσο δύσκολο είναι να ξαναχτίσεις το κράτος
σου από τα ερείπια, πόσο δύσκολο είναι να επαναφέρεις στις καρδιές των ανθρώπων
την ελπίδα και την πίστη για ένα καλύτερο µέλλον. Τον τελευταίο καιρό γίναµε
µάρτυρες ενός φρικτού πολέµου στην Γιουγκοσλαβία και πολύ πρόσφατα της
εισβολής στο Ιράκ. Στον πόλεµο πάντοτε υποφέρει περισσότερο ο άµαχος πληθυσµός
– έτσι ήταν και στις περιπτώσεις που ανέφερα. Εκείνη την εποχή έπαθαν ζηµιά οι
άνθρωποι, τα αξιοθέατα, όλα αυτά που χτίζονταν επί δέκα αιώνες και πάνω.
Η εξαθλίωση της κοινωνίας είναι χαρακτηριστική για τον πόλεµο. Καµιά φορά
µας είναι πολύ δύσκολο να συµφιλιωθούµε µε την απώλεια των κόπων µιας
ολόκληρης ζωής και να τα αρχίσουµε όλα από το µηδέν. Σε τέτοια κατάσταση είναι
πολύ σηµαντική η σταθερότητα του πνεύµατος και η αίσθηση πως υπάρχει κάποιος
που θέλει να βοηθήσει, που δίνει το χέρι του. Είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς το
παρελθόν και να τα αρχίσει όλα από την αρχή, αλλά το πιο σηµαντικό είναι ότι η ζωή
είναι οι πτώσεις και οι εγέρσεις.
Η Ορθοδοξία είναι η αγάπη του συνανθρώπου που δεν λαµβάνει υπόψη της τα
κρατικά ή τα κοινωνικά όρια. Αν παρουσιάζεται η θλίψη – τη µοιραζόµαστε, αν
εµφανίζεται η χαρά – τη µοιραζόµαστε και αυτήν και γι’ αυτό πολλαπλασιάζεται.
Προσπαθούµε να επουλώσουµε τις πληγές µας και να κυριαρχεί πάντοτε η φιλία
µέσα στην οικογένεια, καθώς και στην κρατική-πολιτική δραστηριότητα. ∆υστυχώς,
στις καρδιές πολλών ανθρώπων υπάρχει πολλή ολιγοπιστία και µίσος. Εµείς, οι
ορθόδοξοι, πρέπει να βοηθάµε ο ένας τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα δεν µπορούµε να
ξεχάσουµε τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρουµε προς τους ανθρώπους άλλων
θρησκευµάτων.
Ένα καλό παράδειγµα αποτελεί η Αλβανία. Εκεί η εκκλησία, και έπειτα και οι
ορθόδοξοι, παρά τις οικονοµικές τους δυσκολίες, εργάζονται για το καλό όλης της
κοινωνίας. Ασχολούνται µε τη θεραπεία, την εκπαίδευση, την γεωργία, την
προστασία του περιβάλλοντος, χτίζουν σπίτια και υδραγωγεία. Η Αλβανική Εκκλησία
κατά τον πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία βοήθησε τους Αλβανούς πρόσφυγες
από το Κόσοβο, µοίρασε τρόφιµα σε πάνω από 30 χιλιάδες ανθρώπους που είχαν
ανάγκη.
Υπάρχουν πολλές ορθόδοξες οργανώσεις, βασικός σκοπός των οποίων είναι η
παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη, παρά τα σύνορα. Έτσι, η Ortraid, µια
ανθρωπιστική οργάνωση της Φινλανδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναπτύσσει
συνεχώς τη δράση της. Πέρυσι, µαζί µε τη λουθηρανική οργάνωση Finn Church Aid,
άρχισε ένα πρόγραµµα στη Βοσνία, το οποίο θα κρατήσει ως το 2004. Το σχέδιο αυτό
αφορά την επιστροφή των σερβικών οικογενειών που εγκατέλειψαν τα χωριά και τα
σπίτια τους στον πόλεµο στην πρώην Γιουγκοσλαβία στα 1991-1995. Οι Φινλανδοί
βοηθούν τους Σέρβους να αποκαταστήσουν την υποδοµή τους, τους εντοπίζουν σε
άλλες χώρες.

100

Και πώς είναι η κατάσταση στην Πολωνία; Στην Πολωνία οι ορθόδοξοι
αποτελούν τη µειοψηφία. Σε ένα κράτος µε πληθυσµό σχεδόν 40 εκατοµµυρίων ζουν
400-600 χιλιάδες ορθόδοξοι πιστοί. Ο µεγαλύτερος ορθόδοξος πληθυσµός βρίσκεται
στην περιοχή Ποντλιάσκαγια – µία από τις φτωχότερες περιοχές του κράτους µας.
Παρ’ όλο που είµαστε λίγοι, προσπαθούµε στο µέτρο των δυνάµεών µας να βοηθάµε
τους άλλους τόσο στην Πολωνία, όσο και στο εξωτερικό. Γνωρίζουµε τι σηµαίνει
πόλεµος, επειδή δοκιµαστήκαµε κατ’ επανάληψη από την ιστορία.
Η ορθόδοξη πίστη εµφανίστηκε στη γη της Πολωνίας νωρίτερα από το δυτικό
χριστιανισµό. Οι άγιοι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος και οι µαθητές τους έφεραν
µαζί τους την πίστη εν Χριστώ στη χώρα των βισλιάνων και των πολιάνων. Ο
εκχριστιανισµός των περιοχών αυτών κατά το ανατολικό τελετουργικό, όπως
µαρτυρεί ο άγιος Στανίσλαβ, ολοκληρώθηκε γύρω στον 12ο αι. Έπειτα, όταν το
τελετουργικό εκδιώχθηκε από τον γερµανικό κλήρο, ο ανατολικός χριστιανισµός
φτάνει στην πολωνική επικράτεια από τη ρωσική. Η Ορθοδοξία στα πολωνικά εδάφη
έχει περάσει από διάφορα στάδια και υφίσταται µέχρι σήµερα. Στην ιστορία της
υπήρχαν και δυσκολίες, και µεγάλες επιτυχίες. Πολλές φορές αναγκαστήκαµε να
κοιτάξουµε κατά πρόσωπο τη δυστυχία και τον πόλεµο. Για το λόγο αυτό,
καταλαβαίνουµε πολύ καλά τις άλλες κοινωνίες.
Από την Ανατολική Πολωνία περνάει το όριο µεταξύ των δύο χριστιανικών
κόσµων – τον ανατολικό, τον ορθόδοξο και το δυτικό, το ρωµαιοκαθολικό. Η
εγγύτητα αυτή µας υποχρεώνει να γνωρίσουµε ο ένας τον άλλον και κατ’ αυτόν τον
τρόπο να κατανοήσουµε ο ένας τον άλλον. Μέσα στη χιλιετή ιστορία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας και της Ρετς Ποσπολίτα υπήρξαν πολύ δύσκολες γι’ αυτήν εποχές: ο 17ος
αι. – η ουνία της Βρέστης, ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος, οι επαναπατρισµοί. Σήµερα τα
πράγµατα είναι πιο εύκολα για µας. Έχουµε καθιερωµένους νόµους και κανόνες που
διέπουν, µεταξύ άλλων, και τις σχέσεις µας µε τη ρωµαιοκαθολική εκκλησία.
Προσπαθούµε να βοηθούµε τόσο τους φτωχούς κατοίκους της χώρας µας, όσο
και εκείνους τους ανθρώπους στο εξωτερικό που χρειάζονται βοήθεια. Η αδελφότητα
της ορθόδοξης νεολαίας υπάρχει εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια και οργανώνει
διακοπές για τα παιδιά από φτωχές οικογένειες. Υπάρχουν επίσης πολλά σπίτια, όπου
µπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά την ηµέρα µετά τα µαθήµατά τους και δωρεάν
συσσίτια. Ιδρύονται ορθόδοξα φιλανθρωπικά ιδρύµατα και οίκοι κοινωνικής
πρόνοιας. Εκτός τούτου, οργανώνονται έρανοι, συγκεντρώνονται τρόφιµα, ρούχα, τα
οποία έπειτα, µεταξύ άλλων, αποστέλλονται στη Σερβία ή την Λευκορωσία. Χρήµατα
από τις φιλανθρωπικές συναυλίες στέλνονται, µεταξύ άλλων, στο σερβικό λαό. Εδώ
πρέπει να θυµηθούµε ότι τον τελευταίο καιρό, χάρη στους ανθρώπους καλής
θέλησης, συγκεντρώθηκε χρηµατική βοήθεια για την αποκατάσταση της µονής
Ντζίρντεζι Σλούποβι στο Ράσου. Είναι µόνο µια σταγόνα εν ωκεανό των αναγκών της
κατεστραµµένης αυτής χώρας, ωστόσο χάρη σε τέτοιες σταγόνες σε µερικά χρόνια η
Σερβία θα γίνει και πάλι το µαργαριτάρι που ήταν πριν αρχίσει ο φρικτός αυτός
πόλεµος.
Εκτός τούτου, προσπαθούµε, παρά τα περιορισµένα χρήµατα που διαθέτουµε, να
βοηθούµε τους γείτονές µας από την Λευκορωσία. Τεράστιο ρόλο εδώ παίζουν οι
απλοί άνθρωποι καλής θέλησης που οργανώνουν τη συγκέντρωση τροφίµων και
ρούχων και έπειτα τα στέλνουν σε κείνους που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη, π.χ., στα
ορφανοτροφεία στο Γκρόντο και το Πορέτσιε. Στο ορφανοτροφείο του Γκρόντνο ζουν
εκατόν πενήντα τυφλοί ηλικίας από τριών ως είκοσι χρονών και στο ορφανοτροφείο
του Πορέτσιε – διακόσια είκοσι παιδιά. Οι προσκυνητές πηγαίνουν επίσης στο
ορφανοτροφείο του Σλόνιµ. Πολλά δώρα έλαβαν επίσης οι φοιτητές της ιερατικής
σχολής στο Ζιρόβιτσι και η ενορία του Ιντούτ. Τη βοήθεια τη φέρνουν οι απλοί
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άνθρωποι, αλλά εξαιρετικά σηµαντική είναι επίσης η επίσηµη θέση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας απέναντι στα παγκόσµια, πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα. Το 1948
αποκαταστάθηκε το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, το οποίο, εκτός από τα
οικουµενικά προβλήµατα, αναλαµβάνει πολλές κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις. Το
1983 στην Γενική του Συνέλευση οι ορθόδοξοι πιστοί παρουσίασαν ένα πακέτο
πρωτοβουλιών για την ειρήνη και τον αφοπλισµό. Τελευταία, καλώντας το Ιράκ να
αφοπλιστεί και να σεβαστεί τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ, η Εκκλησία µας αντιστάθηκε στη
χρήση της βίας ως εργαλείου της διεθνούς πολιτικής.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία µας ανήκει επίσης στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των
Εκκλησιών. Είναι µια οικουµενική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον κοινωνικό
τοµέα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Πολωνία συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση για τις
υποθέσεις των Εκκλησιών και την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Εκκλησιών µε έδρα
την Γενεύη. Η ∆ιεύθυνση αυτή ασχολείται µε τις πλέον σηµαντικές κοινωνικές
υποθέσεις. Πριν από µερικά χρόνια µόνο η Ελλαδική εκκλησία και οι ορθόδοξες
κοινότητες στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες µπορούσαν να συνεργαστούν µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εποχή που η πολιτική κατάσταση στα κράτη της Ανατολικής
και Νότιας Ευρώπης σταθεροποιήθηκε, η εκκλησιαστική ιεραρχία πήρε την απόφαση
να αρχίσει να συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκκληση των
Προκαθηµένων των Ορθόδοξων Εκκλησιών που συγκεντρώθηκαν στο Φανάρι στις
15 Μαρτίου 1992 διαβάζουµε: «…Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαιρετίζει το κάθε βήµα
προς τη συναίνεση και τη συµφιλίωση… ∆εν ξεχνάµε ότι στα εδάφη της Κεντρικής
και της Ανατολικής Ευρώπης η πλειοψηφία του πληθυσµού είναι ορθόδοξοι, οι
οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισµού και του πνεύµατος. Η
πληροφορία αυτή υποδεικνύει ότι η Εκκλησία µας είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που
φέρνει θετικές αξίες στην ενωµένη Ευρώπη». Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε τεράστια
επιρροή στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισµού, ενώ ο ίδιος ο πολιτισµός έχει
υποχρέωση απέναντι στα µέρη που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους – την Ιερουσαλήµ,
την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια. Η Ενωµένη Ευρώπη είναι, πριν απ’ όλα, µια
οικονοµική ένωση. Συστάθηκε για οικονοµικούς λόγους, αλλά εµείς, οι άνθρωποι,
δεν µπορούµε να περιορίζουµε τη ζωή µόνο στα οικονοµικά πλαίσια: αν κάτι
πληρώνεται ή δεν πληρώνεται. Πρέπει να µάθουµε να κοιτάζουµε µε το µυαλό µας,
µέσα από το πρίσµα των αισθηµάτων που είναι χαρακτηριστικά για τον άνθρωπο,
δηλαδή την αγάπη και τη συµπόνια. Λένε ότι οι ορθόδοξοι αποτελούν τη µειοψηφία.
Σήµερα όµως σηµασία έχει όχι πόσοι είµαστε, αλλά ποιοι είµαστε. Πρέπει να είµαστε
πρότυπο της ηθικής, να ξέρουµε να βοηθάµε τους αδικηµένους, εκείνους που
χρειάζονται τη βοήθειά µας, χωρίς καν να περιµένουµε να µας τη ζητήσουν. ∆εν
γνωρίζουµε πότε θα βρεθούµε οι ίδιοι σε παρόµοια κατάσταση. Πολύ σηµαντική
είναι η βοήθεια όχι µόνο από τα όργανα της κρατικής εξουσίας, αλλά και βοήθεια του
ανθρώπου προς τον άνθρωπο.
Ο πόλεµος στο Ιράκ, όπως και κάθε πόλεµος, διαίρεσε τις κυβερνήσεις,
συγκίνησε τους απλούς ανθρώπους. Ακόµη και εκείνοι που ζουν µακριά από το
µέτωπο ήταν δύσκολο να προσποιούνται τους αδιάφορους. Οι χριστιανοί στην αρχή
υπόδειχναν, επικαλούµενοι το ύψιστο καλό, πως δεν πρέπει να συµφιλιώνεται κανείς
µε το θάνατο των αδικηµένων. Υπήρχαν ολοένα και περισσότερες εκκλήσεις για τη
σύνεση, το σεβασµό της ζωής, τη διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων της ειρήνης. Ο
πρόωρος τερµατισµός της αποστολής των επιθεωρητών του ΟΗΕ στο Ιράκ και η
έλλειψη της συναίνεσης στο φόρουµ του ΟΗΕ και ανάµεσα στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι ο σύγχρονος κόσµος διέρχεται µια σοβαρή πολιτική
και ηθική κρίση. Σήµερα όµως είναι εύκολο να θυµάται κανείς το παρελθόν. Πρέπει
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να σκεφτούµε τι βοήθεια µπορούµε να προσφέρουµε σε κείνους που σήµερα µας
χρειάζονται περισσότερο. Στις διεθνείς συµβάσεις µπορούµε να διαβάσουµε για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και να αναλάβουµε την υποχρέωση να τις τηρήσουµε. Όλοι
επιθυµούν ειρηνική ζωή, κανένας λαός δεν θέλει να πεινάσει, να περικυκλωθεί από
τους εχθρούς του, να τον µποϊκοτάρουν, να αντιµετωπίσει την απειλή για την ειρήνη.
∆εν υπάρχουν δίκαιοι πόλεµοι, πάντοτε σκοτώνονται άνθρωποι, ενώ υποτίθεται πως ο
άνθρωπος είναι η µεγαλύτερη αξία σ’ αυτόν τον κόσµο. Ο άνθρωπος πρέπει να
προσέχει τον άλλον άνθρωπο, τα προβλήµατα και τα µελήµατά του. Η συνειδητή
παραίτηση από την απεριόριστη κατανάλωση, καθώς και από την επιδίωξη των
υλικών αγαθών είναι ο στόχος της αλλαγής των ανθρώπων στην Ευρώπη. Επί αιώνες
ολόκληρους ο χριστιανισµός αποτελούσε τη βάση της ενότητας της Ευρώπης, και τον
τελευταίο καιρό τη θέση του άρχισαν να καταλαµβάνουν η πολιτική και η οικονοµία.
Γι’ αυτό η Ορθοδοξία βλέπει το ρόλο της στην ενωµένη Ευρώπη στο να δώσει τη
µαρτυρία άλλων αξιών, όχι µόνο των παροδικών.
Η νέα χιλιετία θέτει µπροστά στην κοινωνία τόσο τα παλιά, όσο και εντελώς
καινούρια προβλήµατα. ∆εν θα λυθούν από µόνα τους, οι πόλεµοι και η
αντιπαλότητα, δυστυχώς, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Έχουµε επωµιστεί το καθήκον
να αποτρέπουµε τις συγκρούσεις και να βοηθάµε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το
καθήκον αυτό προκύπτει απλώς από την ανθρώπινη ιδιότητά µας. Κανένας άνθρωπος
δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από έναν άλλο άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν
είναι άξιος διωγµού, κανένας αθώος δεν αξίζει να σκοτωθεί σε έναν πόλεµο για
πολιτική επιρροή. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν το δικαίωµα σε µια
αξιοπρεπή ζωή. Πρέπει να είµαστε ευαίσθητοι για τη δυστυχία και τη ζηµιά που
προκαλείται στους άλλους.
Ας θυµόµαστε πως οι κάτοικοι των χωρών µας έχουν αναθέσει σε µας, τους
κοινοβουλευτικούς, τις τύχες τους, ελπίζοντας πως θα κάνουµε τη ζωή τους καλύτερη
και οµορφότερη, πως στη ζωή αυτή δεν θα υπάρξουν ούτε δυστυχίες, ούτε πόλεµοι,
πως θα προσπαθήσουµε να τους εγγυηθούµε ηρεµία στις χώρες µας και σε ολόκληρο
τον κόσµο.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστώ. Παρακαλούµε να πάρει το λόγο
ο κ. Αλαµπάνος.
∆. Αλαµπάνος: Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Έχουµε δύο µέρες εδώ, στο
Βίλνιους,και διαπραγµατευόµαστε ένα πάρα πολύ µεγάλο και πάρα πολύ σηµαντικό
θέµα. Ένα θέµα που θα έλεγα µας κάνει όλους να περπατάµε σε ένα τεντωµένο
σκοινί. Πόλεµος και φτώχεια. Ακροβατούµε, λοιπόν. Πόλεµοι, αν ανοίξουµε την
ιστορία, υπήρχαν πάντα. Και η φτώχεια υπήρχε πάντα. Αυτό φαντάζοµαι ότι
δηµιουργήθηκε από τη στιγµή που εµφανίστηκαν αντιτιθέµενα συµφέροντα που
εύχοµαι να µην υπάρξουν στο µέλλον. Είτε ήταν εθνικά, είτε ήταν πολιτικά, είτε ήταν
οικονοµικά. Τελευταία, προσετέθη σε αυτά τα συµφέροντα αυτό που ονοµάζουµε
φανατισµός ή και θρησκευτικός φανατισµός. Όµως, την ώρα που υπάρχουν οι
πόλεµοι και η φτώχεια, κάτι συντελείται στον πλανήτη µας. Συντελούνται διάφορες
πολιτικές, θα έλεγα, διεργασίες που λίγο ως πολύ δηµιουργούν τάσεις οικονοµικής
και, γιατί όχι, και πολιτικής ολιγαρχίας. Ζητήµατα που όταν δει κανείς από
θεωρητικής πλευράς φαίνεται ότι δηµιουργούν από µόνα τους συνθήκες ισχυρών
χωρών, άρα και ισχυρών πολιτών, µέσα στην ίδια τη χώρα και µέσα στις ίδιες τις
πολιτικές παρατάξεις. Και ταυτόχρονα δηµιουργούν συνθήκες αδύναµων, φτωχών
χωρών, άρα και µέσα στις αδύναµες χώρες πάλι τη διάκριση των φτωχών, ανήµπορων
δηλαδή ανθρώπων, και οικονοµικά και πολιτικά ισχυρών. Θέλω να πιστεύω ότι εµείς
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εδώ που είµαστε κοινοβουλευτικοί ορθόδοξοι και έχουµε µεγαλώσει µε αρχές και
αξίες και κανόνες της Ορθοδοξίας, θεωρώ πως πρέπει να έχουµε ένα στόχο. Ένα
στόχο να παρεµβαίνουµε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κάποτε ήταν ο ΟΗΕ που
µπορεί να ξαναγίνει πάλι. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζήτηµα είναι αυτό. Ο
δεύτερος στόχος µας πρέπει να είναι η πρόληψη δηµιουργίας εντάσεων: πολιτικών
εντάσεων, κοινωνικών εντάσεων σε όλο τον κόσµο και µε ένα συνεχή διάλογο, µε µια
συνεχή πειθώ, πρέπει να παρεµβαίνουµε σε όλα αυτά τα επίπεδα, ιδιαίτερα στον
τοµέα των πολιτικών και ιδιωτικών δικαιωµάτων και στις χώρες µας, αλλά και µέσα
στις πολιτικές παρατάξεις και µέσα στα πολιτικά µας κόµµατα ακόµη, γιατί µπορεί να
είµαστε µιας αρχής, µιας ιδεολογίας, µιας φιλοσοφίας. Εκεί όµως υπάρχει ένα
χωνευτήρι, υπάρχει ένα εργαστήριο πολιτικής και υπάρχει και εκεί µια αντιπαράθεση
εσωτερική και εκεί πρέπει να παρεµβαίνουµε προς τη σωστή κατεύθυνση της
προστασίας, επαναλαµβάνω, των πολιτικών δικαιωµάτων. Οι ισχυροί στη χώρα µου,
παραδειγµατικά, δεν έχουν ανάγκη προστασίας των πολιτικών δικαιωµάτων όσο
έχουν οι αδύναµοι. Και νοµίζω ότι αυτό ισχύει και για τη µεγάλη χώρα της Αµερικής,
και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τη Ρωσία, και παντού. Έτσι, λοιπόν, θα µας
επιτρέψουν αυτά να πετύχουµε πολιτικές εξάλειψης των αδικιών. Και αυτός είναι ο
στόχος της ορθόδοξης ιδεολογίας µας. ∆ιότι γιατί να παρεµβαίνουµε στην πολιτική
πραγµατικότητα αν δεν εξαλείψουµε τις αδικίες; Υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες –
πολιτικές και κοινωνικές. Υπάρχουν σήµερα ανασφάλιστοι στον κόσµο. Υπάρχουν
σήµερα άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν υγεία. Εµείς, ευτυχώς, στην Ελλάδα έχουµε
σύστηµα υγείας για όλους τους πολίτες. Μπορεί να µην είναι άρρωστοι. Υπάρχουν,
όµως, χώρες που δεν έχουν ένα κέντρο υγείας. Αυτό είναι ένα από τα ζητήµατα που
πρέπει να µας απασχολήσουν – να αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια.
Υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες, αδεξιότητες και αδικίες. Ήµουν κάποτε
υφυπουργός της τεχνολογίας στη χώρα µου και συζητάγαµε στο β΄ Παγκόσµιο
φόρουµ στην Αµερική, στην Καλιφόρνια, για την τεχνολογία. Βλέπω εδώ το
συνάδελφό µου από την Ουγκάντα. ∆εν ξέρω τι δυνατότητες πρόσβασης έχει ο
πολίτης της Ουγκάντα στα µέσα της τεχνολογίας – στην πληροφορική, στην
επικοινωνία. Αυτό ισχύει και για τις άλλες χώρες. Αυτές είναι αδικίες. Πρέπει να
έχουµε ένα στόχο, να τις σαρώσουµε, να τις αµβλύνουµε. Υπάρχουν αδικίες στην
εκπαίδευση. ∆εν έχουµε όλοι την ίδια ποσότητα και ποιότητα εκπαίδευσης. ∆εν
συζητώ για την κατάρτιση και την εξειδίκευση που είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα.
∆ιότι, αν δεν πετύχουµε αυτά ισορροπηµένα σε διάφορες χώρες, δεν θα έχουµε τον
ίδιο βαθµό ετοιµότητας ως πολίτες. Και ακόµη ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι
πιο πολύ οικονοµικά και πολιτικά αδύναµοι. Το περιβάλλον. Άνοιξα, βέβαια, το
παιχνίδι, άνοιξα τους ορίζοντές µου, αλλά είναι ορίζοντες, για τους οποίους, έστω σε
άλλη φάση, σε άλλη συνέλευση, θα πρέπει να τοποθετηθούµε. Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Η συνάδελφός µας από την Ελλάδα, η κα
Γιαννάκου-Κούτσικου, υπήρξε µέλος της Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία
εκπόνησε το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Την είχαµε παρακαλέσει να έρθει
εδώ, για να µας περιγράψει τα βασικά στοιχεία αυτού του κειµένου. ∆εν κατέστη
δυνατόν να έρθει η ίδια, συνέταξε, όµως, ένα σύντοµο κείµενο, το οποίο θα µας
διαβάσει ο συνάδελφός µας κ. Νικολόπουλος.
Ν. Νικολόπουλος: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, αξιότιµε
κύριε Γενικέ Γραµµατέα! Πριν εκφωνήσω τις σκέψεις της κας Γιαννάκου, θα ήθελα
να καταθέσω πρώτα για το ίδιο θέµα, του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, τις δικές µου
απόψεις.
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Κυρίες, κύριοι, συνάδελφοι, το εγχείρηµα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι,
ίσως, το σηµαντικότερο ιστορικό στοίχηµα, στην πορεία της ηπείρου µας των
τελευταίων αιώνων. Το γεγονός ότι χώρες µε διαφορετικές επιµέρους πολιτισµικές
παραδόσεις, ιστορικές εµπειρίες και διακριτές µεταξύ τους φάσεις κοινωνικοθεσµικής εξέλιξης, αποφάσισαν να εναρµονίσουν τον βηµατισµό τους και να
συνδέσουν τις τύχες τους στην προσπάθεια υλοποίησης ενός κοινού οράµατος για το
µέλλον, αποτελεί αναµφισβήτητα µια µεγάλη ειρηνική επανάσταση, που καθίσταται
ακόµα σηµαντικότερη, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του πως λίγες δεκαετίες µόλις πριν,
αρκετές από τις χώρες αυτές βρίσκονταν σε συγκρουσιακές σχέσεις µεταξύ τους,
δυσκολευόµενες να επιτύχουν όχι τη συνεργασία και τη σύµπνοια που αποτελεί το
προαπαιτούµενο της ενοποιητικής προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τη
στοιχειώδη συνύπαρξη και συναποδοχή.
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, το µεγάλο αυτό ιστορικό επίτευγµα δεν
κατακτήθηκε εν κενό. Υπήρξε το συνδυαστικό αποτέλεσµα πολύµορφων και
πολυδιάστατων ιστορικών διεργασιών και γεγονότων που έπεισαν τους λαούς της
Ευρώπης πως το όφελος της συνεργασίας για την πρόοδο και της σύµπραξης για την
ευηµερία είναι πολύ µεγαλύτερο από τις αµφίβολες ικανοποιήσεις των ανταγωνισµών
για την κυριαρχία και ακόµη χειρότερα των αντιπαλοτήτων και των ρηχών
φιλοδοξιών για την κατίσχυση των µεν εναντίον των δε. Έτσι, µέσα από
µακροχρόνιες και βασανιστικές διαδικασίες αρχιτεκτόνισης της νέας ενοποιητικής
της δοµής, µέσα από δυσκολίες και παλινδροµήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25
πλέον χωρών-µελών έφτασε σήµερα να θέτει τις βάσεις για τον καταστατικό χάρτη,
το Σύνταγµα, που θα ξαναρχίσει την πορεία και την προοπτική της για τις επόµενες
δεκαετίες. Η σπουδαιότητα της εξέλιξης αυτής ξεπερνά τα εφήµερα όρια του σήµερα
και αποτελεί το µεγάλο ορόσηµο του ευρωπαϊκού µέλλοντος που όλοι µαζί, οι
Ευρωπαίοι πολίτες, φιλοδοξούµε να οικοδοµήσουµε και να µοιραστούµε. Μόνο που
στο βαρυσήµαντο αυτό κείµενο-οδοδείκτη για το µέλλον της κοινής µας πατρίδας,
της Ευρώπης, όπως διατυπώθηκε στην τελική του µορφή από τη Συντακτική
Συνέλευση, ώστε να αποτελέσει τη βάση των οριστικών αποφάσεων που θα ληφθούν
στη ∆ιακυβερνητική που πρόκειται να ξεκινήσει τις εργασίες της από τον προσεχή
Οκτώβριο, υπάρχει, δυστυχώς, µια ζωτική παράλειψη: η αποφυγή της αναφοράς στο
ότι µία από τις συνιστώσες που συγκροτούν το υπόβαθρο της κοινότητας του
πολιτισµού και αξιών της Ευρώπης αποτελεί η Χριστιανική παράδοση.
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, η Ευρώπη του µέλλοντός µας, η Ευρώπη των
οραµατισµών µας και της προοπτικής µας δεν έρχεται από το πουθενά. Έρχεται από
µακριά και πηγαίνει µακριά και 2000 χρόνια τώρα αυτής της Ευρώπης τη συνείδηση,
τους αξιακούς κώδικες, το συναισθηµατικό απόθεµα, το σµίλεψε και το
σηµατοδότησε, συνοδεύοντάς την σε όλες τις διακυµάνσεις της ιστορικής διαδροµής
της, ο Χριστιανισµός. Το διαχρονικό µήνυµα της αγάπης που εκπέµφθηκε προς όλη
την ανθρωπότητα µε την επί του Όρους των Ελαιών οµιλία, άλλοτε ως έφεση και
κατάφαση και άλλοτε ακόµη ως αντίσταση στις απόπειρες παραµόρφωσης ή και
ολικής άρνησής του, σφράγισε την πορεία όλων των ευρωπαϊκών λαών,
νοηµατοδότησε ιδέες και αρχές και προσδιόρισε ηθικές αξίες και υψηλούς
συµβολισµούς. Η Ευρώπη του σήµερα και του αύριο αρδεύτηκε και διαµορφώθηκε
µέσα από την ευεργετική επίδραση της Χριστιανικής διδασκαλίας. Και αν έγινε η
Ευρώπη νησίδα της ανοχής του διαλόγου, της ενθάρρυνσης, της εξ αντιθέτου
επιχειρηµατολογίας, της αποδοχής της διαφορετικής άποψης και της
διαφορετικότητας στο σύνολό της, αυτής καθαυτής και χωρίς οποιουδήποτε τύπου
αναιρετικές προϋποθέσεις, αυτό το οφείλει στο Χριστιανικό της ηθικό υπόβαθρο.
Μέσα από τη µαθητεία της, το πνεύµα της καταλλαγής και της συνεννόησης του
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ευαγγελικού µηνύµατος, η Ευρώπη µπόρεσε να συµφιλιωθεί µέσα από ωδίνες, πολλές
φορές και κραδασµούς και ετερότητα. Και γι’ αυτό η Ευρώπη που προσπαθεί να
χτίσει πάνω στις κοινές της ρίζες το κοινό της αύριο, δεν µπορεί ούτε να το αγνοήσει
ούτε να το απολακτίσει για χάριν καµίας σκοπιµότητας, για χάριν κανενός
µικροϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, έχουµε χρέος να πιέσουµε ώστε στη διαδικασία
της οριστικής αποτύπωσης του Συντάγµατος της Ευρώπης από τη ∆ιακυβερνητική,
να συγκαταλεχθεί η αναφορά ότι ένα από τα σηµεία, τα θεµελιώδη στοιχεία που
συγκροτούν την κοινή ηθική παράδοση που συµµερίζεται η Ευρώπη του µέλλοντος
είναι οι χριστιανικές αξίες. ∆εν είναι αυτό ούτε έκφραση οποιουδήποτε τύπου
µισαλλοδοξίας προς άλλες θρησκείες, ούτε είναι εκδήλωση θρησκευτικού
σωβινισµού ή περιχαράκωσης που επιχειρεί να αφήσει απ’ έξω τις άλλες συνεισφορές
από άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις που ενδεχοµένως συνέδραµαν και αυτές στη
διάπλαση της σηµερινής φυσιογνωµίας της Ευρώπης.
Οι εργασίες της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης πλησιάζουν στην
ολοκλήρωσή τους. Ήδη για τα δύο πρώτα µέρη του σχεδίου του Ευρωπαϊκού
Συντάγµατος, δηλαδή της θεµελιώδεις διατάξεις του Συντάγµατος – στόχοι και αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ της Ένωσης και των
κρατών-µελών, όργανα της Ένωσης και τον ενσωµατωµένο πλέον Χάρτη των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των Ευρωπαίων πολιτών, υπάρχει µια κατ’ αρχήν
συµφωνία, ως προς το περιεχόµενό τους. Με βάση αυτή τη συµφωνία ο πρόεδρος της
Συνέλευσης κ. V.Giscard d’ Estaing, υπέβαλε το σχέδιο για τα δύο πρώτα µέρη του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Χαλκιδική στις 20 και 21
Ιουνίου 2003, το οποίο το ενέκρινε ως βάση για τις εργασίες της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης που θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2003.
Τα δύο άλλα µέρη του σχεδίου Συντάγµατος, δηλαδή ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και οι τελικές διατάξεις περί
τροποποίησης του Συντάγµατος και έκτασης εφαρµογής του, θα τύχουν περαιτέρω
επεξεργασίας και θα οριστικοποιηθούν εντός του Ιουλίου 2003.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης ένα
από τα θέµατα που αποτέλεσαν το επίκεντρο των συζητήσεων και των
διαπραγµατεύσεων, ήταν το φιλοσοφικό, ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό
και νοµικό υπόβαθρο των διατάξεων που θα περιληφθούν στο κείµενο που θα
προταθεί από τη Συνέλευση ως σχέδιο Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το υπόβαθρο αυτό αναφέρεται στο προοίµιο του σχεδίου Συντάγµατος. Η πρώτη
πρόταση που δηµοσιοποίησε το Προεδρείο της Συνέλευσης σχετικά µε το προοίµιο
κατέγραφε ως πηγή έµπνευσης των συντακτών του σχεδίου Συντάγµατος τον
αρχαιοελληνικό και ρωµαϊκό πολιτισµό, καθώς και το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού,
όπως αυτά τα στοιχεία διαµόρφωσαν την πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική
κληρονοµιά της Ένωσης. Η µη ρητή αναφορά του Χριστιανισµού σε αυτά τα στοιχεία
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες (Ορθόδοξη,
Καθολική, ∆ιαµαρτυρόµενη), οι οποίες δεν καλύφθηκαν από την αιτιολογία του
Προεδρείου ότι η αναφορά στη θρησκευτική κληρονοµιά της Ευρώπης καλύπτει την
έννοια του Χριστιανισµού. Έγιναν διάφορες προτάσεις για την αλλαγή του
συγκεκριµένου εδαφίου, µεταξύ των οποίων και µία που έκανε αναφορά στην
ιουδαίο-χριστιανική κληρονοµιά της Ευρώπης.
Με παρέµβαση-τροπολογία της υποφαινοµένης, προτάθηκε η αναφορά των
πανανθρώπινων χριστιανικών αξιών ως πηγή έµπνευσης(µαζί µε τις ήδη
αναφερόµενες από το Προεδρείο) των διατάξεων του Συντάγµατος, µια θέση που
βρήκε πολλούς υποστηρικτές, µεταξύ των οποίων και τον εκπρόσωπο της Γερµανικής
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Κυβέρνησης στη Συνέλευση, τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερµανίας. Η
συλλογιστική βάση της πρότασης αυτής ήταν η αποτύπωση µιας ιστορικής
πραγµατικότητας που περιλαµβάνει ακριβώς την ιστορική παρουσία του
Χριστιανισµού στην ευρωπαϊκή ήπειρο και την επίδρασή του σε αυτήν, κατά τα
τελευταία 2.000 χρόνια.
Τελικά, µετά από πολλές διαπραγµατεύσεις, το Προεδρείο διαµόρφωσε το
περιεχόµενο του προοιµίου, απαλείφοντας κάθε αναφορά στον ελληνικό και ρωµαϊκό
πολιτισµό και στο ∆ιαφωτισµό και διατηρώντας µια γενικότερη αναφορά στην
πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική κληρονοµιά της Ευρώπης.
Παράλληλα, στο άρθρο 51 του πρώτου µέρους του Συντάγµατος αποτυπώνεται ο
σεβασµός της Ένωσης προς το καθεστώς που απολαµβάνουν οι Εκκλησίες και οι
θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες στα κράτη-µέλη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκιο
των κρατών-µελών, ένα καθεστώς που δεν θίγεται από τις ενέργειες της Ένωσης.
Παράλληλα η Ένωση αναγνωρίζει την προσφορά των Εκκλησιών στον ευρωπαϊκό
πολιτισµό και διατηρεί ανοικτό και τακτικό διάλογο µε αυτές.
Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυµεί να αλλάξει τίποτα σε ό,τι
αφορά την υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε το καθεστώς των εκκλησιών στην
Ευρώπη, ούτε να παρέµβει ρυθµιστικά σε θέµατα θρησκευτικού περιεχοµένου. Η
θέση αυτή διαπνέει το σύνολο της προσπάθειας που γίνεται στα πλαίσια της
Συνέλευσης και το σχέδιο Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σηµαντικές
εξελίξεις υπήρξαν επιπλέον σε ό,τι αφορά το θεσµικό οικοδόµηµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βασική καινοτοµία είναι η προαναφερθείσα κατανοµή αρµοδιοτήτων
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών σε τρεις κατηγορίες:
α)αποκλειστικές αρµοδιότητες της Ένωσης, β)συντρέχουσες αρµοδιότητες που
ασκούν από κοινού η Ένωση και τα κράτη-µέλη, γ)συµπληρωµατικές-υποστηρικτικές
δράσεις της Ένωσης σε πολιτικές που ασκούν τα κράτη-µέλη. Εκτιµάται ότι µε τον
τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι συγκρούσεις σχετικά µε το εάν τα όργανα της
Ένωσης µπορούν ή όχι να παρέµβουν σε ένα ζήτηµα που αφορά στους πολίτες της
Ένωσης.
Σε ό,τι αφορά τη θεσµική ισορροπία µεταξύ των οργάνων της Ένωσης, υπάρχει
µια προφανής πολιτική βούληση ενίσχυσης του Ευρωκοινοβουλίου. Οι αρµοδιότητές
του, νοµοθετικές και συµβουλευτικές, αυξήθηκαν, ενισχύοντας έτσι το δηµοκρατικό
χαρακτήρα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέγει τον Πρόεδρο της
Επιτροπής µετά από πρόταση του Συµβουλίου. Η Επιτροπή έχει πλέον ενισχυµένη
θέση, καθώς η κοινοτική µέθοδος χρησιµοποιείται ως γενικός κανόνας νοµοθετικής
και διοικητικής δράσης της Ένωσης. Η σύνθεσή της παραµένει ως είχε συµφωνηθεί
στη Συνθήκη της Νίκαιας, δηλαδή ένας επίτροπος ανά κράτος-µέλος µέχρι το 2009
και µετά θα υπάρχουν 15 µέλη και οι υπόλοιποι θα είναι αναπληρωτές, µε ισότιµη
εναλλαγή των κρατών-µελών ως προς τα τακτικά µέλη.
Η κατάργηση της εκ περιτροπής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
ουσιαστικά πλήττει την αρχή της ισότιµης συµµετοχής των κρατών-µελών στην
πολιτική ηγεσία της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, οι εθνικοί βουλευτές της Συνέλευσης
πετύχαµε, ως αντιστάθµισµα σε αυτή την αλλαγή, να περιορίσουµε το ρόλο του
Προεδρεύοντος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο οποίος θα εκλεγεί από τους
αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, έτσι ώστε να υπάρχει µια ισορροπία δυνάµεων
στη δοµή εξουσίας της Ένωσης.
Επιπλέον, συγχωνεύονται τα αξιώµατα του Επιτρόπου αρµόδιου για τις
εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας και του Γενικού Γραµµατέα/Ύπατου
Αντιπροσώπου του Συµβουλίου στο αξίωµα του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης,
ο οποίος θα είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και θα προεδρεύει του Συµβουλίου
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Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπουργός αυτός θα είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης σε
διεθνές επίπεδο για τα ζητήµατα γενικότερης εξωτερικής πολιτικής. Ουσιαστικά
αυτός θα ασκεί την εξωτερική πολιτική, ενώ θα µετέχει ενεργά και σε θέµατα
αµυντικής πολιτικής της Ένωσης, λειτουργώντας στην προκειµένη περίπτωση και ως
εντολοδόχος του Συµβουλίου. Έτσι η ΕΕ θα έχει ένα θεσµικό φορέα εκπροσώπησής
της έναντι τρίτων χωρών.
Κύρια νοµοθετική διαδικασία θα είναι αυτή της συναπόφασης µε ισότιµη
συµµετοχή του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου που θα λαµβάνουν αποφάσεις µε
ειδική, διπλή (µελών και παρόντων) πλειοψηφία. Προβλέπονται εξαιρέσεις όπου το
Συµβούλιο θα ενεργεί µόνο του ως νοµοθετικό όργανο, π.χ., σε θέµατα που θίγουν τη
συνταγµατική τάξη των κρατών-µελών. Επίσης αξιοποιείται και η διαδικασία
«ανοικτού συντονισµού» σε περιπτώσεις, όπου η Ένωση δεν έχει νοµοθετική
αρµοδιότητα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προώθησης διαφόρων πολιτικών. Με
ανάλογο σκεπτικό έχει προβλεφθεί και η ρύθµιση περί ενισχυµένης συνεργασίας
µεταξύ των κρατών-µελών σε διάφορες πολιτικές. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί
πως πετύχαµε να υπάρξει για πρώτη φορά σε θεσµικό κείµενο της Ένωσης ρήτρα
αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών που να συνεπάγεται παροχή αµοιβαίας
συνδροµής µεταξύ των κρατών-µελών, µε χρήση κάθε πρόσφορου πολιτικού ή
στρατιωτικού µέσου σε περίπτωση που ένα κράτος-µέλος υποστεί τροµοκρατική ή
συµβατική επίθεση. Πάντως η διατύπωση της σχετικής διάταξης θα µπορούσε να
είναι καλύτερη αν είχε υποστηριχθεί από τους εκπροσώπους των Κυβερνήσεων των
µεγάλων κρατών, αποτελεί όµως ένα πρώτο βήµα. Γίνεται µεγάλη προσπάθεια να
θεσπιστεί, τουλάχιστον στα πλαίσια του τρίτου µέρους του σχεδίου Συντάγµατος, όχι
απλώς µια απλή αναφορά στην αλληλεγγύη των κρατών-µελών που θα ενεργοποιείται
κατά περίπτωση, αλλά ένα πλέγµα διατάξεων που θα αποσκοπεί στη θεσµοθέτηση
ενός µόνιµου µηχανισµού (πολιτικού, διοικητικού, στρατιωτικού, αστυνοµικού και
δικαστικού) που θα ενεργεί κατ’ επιταγή της αρχής της αλληλεγγύης σε περιπτώσεις
που ένα κράτος-µέλος υφίσταται τροµοκρατική ή άλλου είδους επίθεση,
συµπεριλαµβανοµένης της συµβατικής επίθεσης.
Προβλέπεται επίσης η δηµιουργία Ευρωπαϊκού Φορέα Εξοπλισµών, καθώς και η
δηµιουργία Ταµείου (µέσω σχετικής γραµµής του προϋπολογισµού της Ένωσης) για
τη χρηµατοδότηση έρευνας για αµυντικούς σκοπούς, αλλά και εξοπλισµού για τις
ανάγκες της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης Ταχείας Επέµβασης.
Ως προς τη συνεργασία σε εσωτερικές υποθέσεις, οι υπό διαµόρφωση διατάξεις
οδηγούν σε αυστηροποίηση της πολιτικής περί ασύλου και µετανάστευσης, στη
φύλαξη των συνόρων από αστυνοµικές δυνάµεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
δηµιουργία ενιαίου δικαστικού χώρου. Παράλληλα, αναζητείται λύση για το πεδίο
των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, του οποίου ο ρόλος δείχνει να
περιορίζεται στα οικονοµικά εγκλήµατα εις βάρος της Ένωσης.
Είναι γεγονός ότι το σχέδιο που υπάρχει µέχρι στιγµής, όντας προϊόν πολιτικών
διαπραγµατεύσεων και συµβιβασµών, αποτελεί σε γενικές γραµµές ένα βήµα προς
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υπήρξαν πολλές και έντονες αντιπαραθέσεις λόγω της
πολύ µεγάλης διαφορετικότητας των απόψεων των µελών της Συνέλευσης. Οι
συνεχείς διαπραγµατεύσεις και συµβιβασµοί, οδήγησαν πάντως στην υιοθέτηση
ρεαλιστικών, κοινά αποδεκτών και γι’ αυτό αποτελεσµατικών λύσεων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί µε αργά, αλλά σταθερά βήµατα, προς την
κατεύθυνση της υπερεθνικής ευρωπαϊκής προοπτικής που έχοντας ως στόχους την
πανευρωπαϊκή ειρήνη και ευηµερία επιβεβαιώνεται στη συνείδηση των Ευρωπαίων
πολιτών. Σας ευχαριστώ.
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Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Σας ευχαριστούµε και εµείς. Αυτή είναι η
αισιόδοξη πάντοτε ευρωπαϊκή αντίληψη, υπάρχουν και οι ευρωσκεπτικιστές, οι
οποίοι µε µεγάλη δυσκολία πιστεύουν αυτά, τα οποία διακηρύσσονται. Η
πραγµατικότητα και το µέλλον θα δείξουν τι ακριβώς θα συµβεί. Μακάρι να υπάρξει
αυτό το περί αµοιβαίας συνδροµής, σε περίπτωση που ένα µέλος δεχτεί επίθεση,
επειδή ξέρουµε ότι αυτή η αµοιβαία συνδροµή δεν λειτούργησε ούτε στο ΝΑΤΟ,
ούτε στη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση. Ας κρατούµε µικρό καλάθι.
Ο σεβασµιότατος µητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κ. Ιερόθεος, παρακαλώ να πάρει για
ελάχιστα λεπτά το λόγο. Είναι ο εκ των κυρίων οµιλητών εις το θέµα. Αντηλλάγησαν
τόσες πολλές απόψεις, υπήρξε τόσο πλούσια συνεισφορά και είναι χρήσιµο να
ακούσουµε µια σύνοψη, ένα συµπέρασµα ή έναν αντίλογο, όπου χρειαστεί.
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, θα
ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι µου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω το
κεντρικό θέµα της Συνέλευσής σας που είναι «Ο Πόλεµος και η Φτώχεια». Είχα τη
δυνατότητα να σας γνωρίσω από κοντά. Νοµίζω ότι είναι µια πρωτόγνωρη για µένα
εµπειρία, µια εµπειρία να συµµετάσχω στη Συνέλευση αυτή, για να δω πραγµατικά το
έργο που επιτελείτε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι θερµά.
Συγκινήθηκα πάρα πολύ απ’ όσα άκουσα προηγουµένως απ’ όλες τις
αντιπροσωπείες των χωρών που συµµετέχουν εδώ στη Συνέλευση και κυρίως από το
δράµα των διαφόρων λαών γύρω από τις πολεµικές εµπειρίες, τις οποίες έχουν στις
χώρες τους και συγκινήθηκα πολύ, διότι πολλοί ανέφεραν και όχι µόνο πολιτικές
απόψεις, αλλά κυρίως ορθόδοξες απόψεις και παρουσίασαν την ορθόδοξη άποψη
γύρω από το θέµα του πολέµου και της φτώχειας.
Εγώ θα ήθελα, επειδή µου δίνεται αυτή η δυνατότητα, να τονίσω δύο-τρία σηµεία
πάρα πολύ τηλεγραφικά και όσο µπορώ συνοπτικά, διότι το θεωρώ πάρα πολύ
σηµαντικό.
Το πρώτο είναι ότι πράγµατι ο πόλεµος και η φτώχεια, όπως τόνισα στην
εισήγησή µου, αλλά νοµίζω το άκουσα από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς
συνέδρους, είναι ένα φαινόµενο που παρατηρήθηκε µετά την απώλεια της σχέσης των
ανθρώπων µε το Θεό. Είναι γνωστό ότι ο Ντοστογιέφσκι έλεγε: «∆ίχως Θεό όλα
επιτρέπονται». Αν κανείς δεν πιστεύει στο Θεό, τότε διαταράσσονται και οι
κοινωνικές σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Το δεύτερο σηµείο είναι ότι η Εκκλησία εξ αρχής ακριβώς γιατί διατύπωνε το
µήνυµα του Ευαγγελίου, το µήνυµα του Χριστού, ήταν πάντοτε αρνητική προς τον
πόλεµο. ∆εν δεχόταν όχι µόνο το φόνο και τον ίδιο τον πόλεµο. Αργότερα, όµως, από
τον 3ο και, κυρίως, τον 4ο αι., όταν ο Χριστιανισµός έγινε η επίσηµη θρησκεία του
κράτους, εξαναγκάστηκε να συµβιβαστεί µε την έννοια αυτή του πολέµου. Αλλά και
τότε, όµως, κράτησε µια σταθερή στάση. Οπότε η θέση της Εκκλησίας απέναντι του
πολέµου και της φτώχειας που συνδέεται µε τον πόλεµο είναι µία, θα έλεγα,
διαλεκτική στάση, αφενός µεν κράτησε την ουσία του θέµατος, ήταν αρνητική προς
τον πόλεµο, γι’ αυτό και µε διάφορα κείµενα, τα οποία εκπονήθηκαν, απηγόρευσε
τους κληρικούς να συµµετέχουν στους πολέµους και εάν κάποιος συµµετείχε ως
λαϊκός, του απηγόρευε να γίνει κληρικός, κράτησε την ακρίβεια του θέµατος, αλλά
επειδή συµβιβάστηκε µε το γεγονός αυτό, είδε και την οικονοµία. ∆ηλαδή, επειδή δεν
µπορούσε να αποτρέψει τον πόλεµο, διότι ο πόλεµος είναι µία, θα έλεγα, τραγική
κατάσταση, αλλά µία φυσική κατάσταση µέσα στην παρά φύση ζωή, µετά την
αµαρτία. Γι’ αυτό στάθηκε µε οικονοµία και ευλογούσε τα παιδιά, τα µέλη της, τα
οποία συµµετείχαν στις πολεµικές συρράξεις. Έτσι, κράτησε και την ακρίβεια και την
οικονοµία, και, βεβαίως, διαµαρτύρεται συνεχώς, όπως και εµείς το κάνουµε, και
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πρέπει να διαµαρτυρόµαστε, ώστε να µειώνουµε αυτή τη φρικτή κατάσταση του
πολέµου και της φτώχειας που υπάρχει σήµερα στην κοινωνία µας.
Το τρίτο σηµείο που θεωρώ σηµαντικό είναι ότι αυτή είναι η ορθόδοξη άποψη,
γι’ αυτό και το συνέδριό µας αυτό τόνισε περισσότερο την ορθόδοξη άποψη. Όµως,
αν δει κανείς άλλες απόψεις Χριστιανισµού, όπως τις διατύπωσε ο παπισµός και όπως
τις διατύπωσε ο προτεσταντισµός, θα δει ότι είναι πολύ διαφορετικές και κινούνται
σε άλλο επίπεδο. Για παράδειγµα, ο Μαξ Βέµπερ στο περίφηµο βιβλίο του, το οποίο
επιγράφει «Προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του καπιταλισµού» έδειξε πως οι
προτεστάντες είναι εκείνοι που παρουσίασαν τον καπιταλισµό ως οικονοµικό
σύστηµα. Και, βέβαια, γνωρίζουµε από την ιστορία ότι οι ιεροί πόλεµοι δεν ήταν
µόνο αποτέλεσµα και ενέργεια των µουσουλµάνων, αλλά ήταν και των καθολικών,
διότι και εκείνοι έκαναν ιερούς πολέµους. Οπότε η ορθόδοξη άποψη διαφοροποιείται
σαφώς και από διάφορες απόψεις των καθολικών και προτεσταντών.
Και, τέλος, εκείνο το οποίο νοµίζω είναι σηµαντικό και τόνισα στην οµιλία µου
είναι ότι πέρα από τον πόλεµο που γίνεται, τις πολεµικές συρράξεις, υπάρχει και ο
οικονοµικός πόλεµος και υπάρχει και ο κοινωνικός πόλεµος, ο οποίος γίνεται κατά
την πορεία, κατά τη διάρκεια της ειρήνης. Και πέρα απ’ αυτούς τους πολέµους,
υφίσταται ένας άλλος πόλεµος που λέγεται υπαρξιακός πόλεµος και υπάρχει και µια
άλλη φτώχεια που λέγεται η έλλειψη νοήµατος για τη ζωή. Αυτός ο εσωτερικός
πόλεµος που γίνεται σε κάθε άνθρωπο, δεδοµένου ότι όλες οι παγκόσµιες συρράξεις
εις µικρογραφία συµβαίνουν µέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και αυτή η έλλειψη
νοήµατος για τη ζωή δηµιουργεί και τις άλλες κοινωνικές συρράξεις και τις άλλες
παγκόσµιες συρράξεις. Και γι’ αυτό το βασικό αίτηµα της Ορθοδοξίας, όπως
εκφράστηκε από τον άγιο Σεραφείµ του Σαρόφ είναι: «…βρες εσύ την υπαρξιακή
σου ειρήνη, και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη κοντά σου». Εγώ σας
ευχαριστώ και πάλι γιατί µου δώσατε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
παρακολουθήσω όλες τις σκέψεις και ήµουν, όπως είπα και προηγουµένως, και ο πιο
καλός σύνεδρος, αν δεν απατώµαι. Παρακολουθούσα όλες τις οµιλίες από το πρωί
µέχρι το βράδυ και κατέγραφα όλες τις απόψεις σας και όταν επιστρέψω στην
Ελλάδα θα ενηµερώσω και την Ιερά Σύνοδο που έχουµε τη ∆ευτέρα για όλες τις
ενέργειες και όλη τη σύσκεψη που έγινε εδώ και θα ενηµερώσω και το χριστεπώνυµο
πλήρωµα της Ελλάδας µε κείµενο, το οποίο θα γράψω, γιατί η δική σας Συνέλευση
επιτελεί ένα πάρα πολύ µεγάλο έργο και µε τις πιέσεις που ασκείτε και πρέπει να
ασκείτε στις κυβερνήσεις των κρατών και των χωρών και πρέπει αυτό να έχει µια
ευρεία κυκλοφορία και να γίνει µια ευρεία ενηµέρωση. Ενδεχοµένως, αν η
Συνέλευσή σας δηµιουργήσει ένα γραφείο τύπου, δεν ξέρω εάν υπάρχει, και
ταυτόχρονα ενηµερώνει το λαό, για να εκλέγει ηγέτες που έχουν πράγµατι επηρεαστεί
από το Χριστιανισµό, ίσως τότε να ζήσουµε και να δούµε καλύτερες µέρες.
Προπαντός, να αποκτήσουµε µια υπαρξιακή ειρήνη, νόηµα ζωής, και τότε υπάρχει
περίπτωση να βελτιώσουµε τις κοινωνικές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Σεβασµιότατε, σας ευχαριστούµε για άλλη
µια φορά για τη σοβαρή και σηµαντικότατη συνεισφορά σας στις εργασίες αυτού του
συµποσίου. Σας συγχαίρουµε, διότι πραγµατικά ήσασταν υποδειγµατικός σύνεδρος,
περισσότερο, πάντως, από πολλούς και από τη µεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων,
οι οποίοι δεν αισθάνθηκαν αυτή την ανάγκη να βρίσκονται ανελλιπώς στην αίθουσα
τις ώρες των συνεδριάσεων. Τώρα θα κάνουµε ένα διάλειµµα µισής περίπου ώρας.
Εµείς, η Γραµµατεία, έχουµε ορισµένες υποχρεώσεις και θα επιστρέψουµε στις 13.00
εδώ για να ολοκληρώσουµε το πρόγραµµα, την εκλογή των οργάνων κτλ και στη
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συνέχεια θα πάµε για φαγητό και το απόγευµα θα µας µείνει ελεύθερο για µια
περιήγηση της πόλης.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Μια µικρή αλλαγή στο πρόγραµµα. Σήµερα µε ενηµέρωσαν.
Επειδή έχουµε µόνο µια περιήγηση στο πρόγραµµα, αποφασίσαµε να µην πάµε
εκδροµή στο Τρακάι, αλλά να κάνουµε µια περιήγηση της πόλης του Βίλνιους. Αύριο
το πρωί εκείνοι που θα παραµείνουν θα πάνε στη λειτουργία, στο µοναστήρι του
Αγίου Πνεύµατος. Εκεί, πράγµατι, βρίσκονται τα λείψανα των µαρτύρων. Η
λειτουργία θα διαρκέσει από τις 10.00 ως τις 12.00.
Ν. Μεντβέντιεφ-Βαρυκόπουλος: Η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε πρόταση να
µην πάµε στο Τρακάι. Όπου αποφασίσετε να πάτε, εκεί θα σας πάµε. ∆εν έχουµε
κανένα πρόβληµα.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Κύριε Παπαθεµελή, έχω την πρόταση αυτό το θέµα να το
συζητήσουµε όταν ολοκληρώσουµε την Γενική Συνέλευση. Έχουµε πολύ σηµαντικά
ζητήµατα.
Μετά το διάλειµµα
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Νοµίζω ότι έχουµε τελειώσει όλες τις
συζητήσεις, αν δεν τελειώσαµε µερικές, θα τις αφήσουµε για την επόµενη φορά στην
Ουκρανία. Ό,τι δεν προλάβαµε να λύσουµε εδώ, θα το λύσουµε εκεί. Τώρα είναι η
ώρα να κάνουµε την εκλογή των οργάνων. Υπήρξε µια σκέψη ένα µέρος της
Γραµµατείας να ανανεωθεί, δηλαδή να δώσουν τη θέση τους ορισµένες χώρες σε
άλλες χώρες. Και επίσης υπήρξε µια δεύτερη σκέψη – οι Επιτροπές, των οποίων οι
Πρόεδροι µετέχουν αυτοδικαίως στις συνεδριάσεις της Γραµµατείας – καλούνται,
µερικοί προσέρχονται, µερικοί δεν προσέρχονται, είναι δικό τους θέµα, να
αποκτήσουν επιτέλους µια συνείδηση της αποστολής τους και της δράσεώς τους,
δηλαδή οι νέοι Πρόεδροι των Επιτροπών να δώσουν σάρκα και οστά στη λειτουργία
των Επιτροπών αυτών, διότι από τις Επιτροπές µπορεί να βγει πολύτιµη δουλειά,
πολύτιµο έργο και οργανωτικό, και σχέσεων και επιστηµονικό. Με τη σκέψη αυτή
αποφασίσαµε ως Γραµµατεία τη συγκρότηση µιας ακόµη Επιτροπής, της Επιτροπής
της ∆ιεθνούς Πολιτικής, διότι από τη στιγµή που έχουµε δικτυωθεί εις τα τέσσερα
σηµεία του ορίζοντος, είναι σωστό να έχουµε και ένα συµβουλευτικό και εκτελεστικό
όργανο, µια Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής.
Τώρα εγώ θα προτείνω για τον Πρόεδρο της οργάνωσης να εκλέξουµε εκ νέου
τον Βίκτωρ Ιλίτς Ζόρκαλτσεφ, άνδρα, ο οποίος έχει τιµήσει την αποστολή του, έχει
δώσει τον καλύτερο εαυτό του στην οργάνωση τα τελευταία 10 χρόνια, έχει νεανικό,
δηµιουργικό πάθος στην υπόθεση της ∆ιεθνούς ∆ιακοινοβουλευτικής και από κάθε
άποψη είναι το πλέον ενδεδειγµένο πρόσωπο, όπως έλεγε και ο Τζων Κένεντι, µπορεί
να είναι πολλοί Αµερικανοί καλύτεροι απ’ αυτόν, αλλά ο αµερικανικός λαός τότε που
ήταν υποψήφιος Πρόεδρος, είχε να εκλέξει µεταξύ εκείνου και του Νίξον. Εγώ,
λοιπόν, κάνω την πρόταση για τον Βίκτωρ Ζόρκαλτσεφ. Αισθάνοµαι ότι µπορεί να
υπάρχουν και στους λαούς µας, και στις χώρες µας καλύτεροι από µας, αλλά ο
Βίκτωρ Ιλίτς είναι αυτός που έχει δεθεί µε την οργάνωση, έχει προσφέρει στην
οργάνωση, µπορεί να δώσει ακόµη πολλά στην οργάνωση. Προτείνω την παµψηφεί
επανεκλογή του.
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Β. Ζόρκαλτσεφ: Σας ευχαριστώ για την τόσο υψηλή εµπιστοσύνη. Πράγµατι
είναι πολύ υψηλή, είναι µεγάλη τιµή για µένα. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε µου να πω
µερικά λόγια σχετικά µε την επανεκλογή µου. Ήδη είπα στην εισήγησή µου και το
επαναλαµβάνω σε κάθε συνάντηση στην πατρίδα µου και στο εξωτερικό ότι στο
ξεκίνηµα της κίνησής µας ήταν και βρίσκεται πάντοτε ο εν ενεργεία Γενικός
Γραµµατέας της Συνέλευσής µας κύριος Παπαθεµελής. Όσο και να µιλάµε γι’ αυτόν
τον άνθρωπο όσον αφορά τα θετικά του προσόντα, δεν θα βρούµε ούτε τα κατάλληλα
λόγια, ούτε το χρόνο για να χαρακτηρίσουµε µε αρκετή πληρότητα τη συµβολή που
πρόσφερε στη δράση της Συνέλευσής µας και ορατά και αόρατα και τότε που έγινε
Γενικός Γραµµατέας και τότε που δεν ήταν ακόµη Γενικός Γραµµατέας. Είναι δικό
του τέκνο. ∆εν είναι τυχαίο που η Γραµµατεία έχει την έδρα της στην Αθήνα. Αυτό
είναι ιστορικά σωστό και εκ των πραγµάτων δικαιολογηµένο. ∆εν διανοούµαι τη
δράση της Συνέλευσής µας χωρίς έναν τόσο δραστήριο πολιτικό µε υψηλό κύρος
επικεφαλής της Γραµµατείας, όπως ο κύριος Παπαθεµελής. Και υποβάλλω την
πρόταση να εκλεγεί Γενικός Γραµµατέας της Συνέλευσής µας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστώ πολύ για όσα λέει ο Βίκτωρ και,
βεβαίως, ευχαριστώ όλους εσάς για την επανεκλογή.
Η Γραµµατεία έχει συνθέσει µια πρόταση για τη στελέχωση των οργάνων.
Μοιράζονται τα ψηφίσµατα, τα οποία θα τα αναφέρουµε µετά και θα τα εγκρίνουµε
µετά. Ο κ. Αλεξέγιεφ θα αναγνώσει την πρόταση. Μπορεί να έχουµε ξεχάσει
κάποιους ή µπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Η λογική της
πρότασης ήταν ότι στην Γραµµατεία υπάρχουν ορισµένες χώρες, οι οποίες έχουν
θητεύσει για µακρό χρονικό διάστηµα. Καλό είναι να αντικατασταθούν από άλλες
χώρες. Η Ελλάδα και η Ρωσία είναι µόνιµα µέλη της Γραµµατείας. Η Κύπρος δεν
είναι µόνιµο µέλος της Γραµµατείας, αλλά είναι η χώρα, η οποία µαζί µε την Ελλάδα
και τη Ρωσία έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια το οικονοµικό βάρος των δαπανών.
Πρέπει επί την ευκαιρία να υπενθυµίσω ότι είχαµε αποφασίσει εθελουσίως οι χώρεςµέλη να συνεισφέρουν από 10.000 δολάρια ετησίως, απ’ όλες τις άλλες χώρες πλην
των τριών που ανέφερα. Η µόνη χώρα που έχει συνεισφέρει µια φορά είναι η
Ουκρανία. Ας το έχουν υπόψη τους οι χώρες και ας κάνουν δια των κοινοβουλίων
τους αυτή τη χειρονοµία, διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς χρήµατα να µπορεί να κινηθεί
η οργάνωση. Είπαµε, λοιπόν, να τιµήσουµε και την Κύπρο, παραµένει και η Κύπρος
στη Γραµµατεία, διότι ακριβώς σε δύσκολες περιόδους και µάλιστα σε µια εποχή που
µόνον η Ελλάδα, ούτε η Ρωσία συνεισέφερε, η Κύπρος συνεισέφερε, ανέφερα ήδη
προηγουµένως ότι δίνουµε ειδική σηµασία και νόηµα στη λειτουργία των Επιτροπών
και θέλουµε να παρακαλέσουµε τους Προέδρους, κυρίως αυτούς, αλλά και τα µέλη,
να επωµισθούν αυτές τις ευθύνες και να λειτουργήσουν οι Επιτροπές. Ο κ. Αλεξέγιεφ
θα διαβάσει την πρόταση της Γραµµατείας για τα ονόµατα.
Β. Αλεξέγιεφ: Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ Γραµµατέα. Σύµφωνα µε το
Καταστατικό του κινήµατός µας, προτείνεται να µπουν στη σύνθεση της Γραµµατείας
7 υποψηφιότητες από τις εθνικές αντιπροσωπείες. Ως µόνιµα µέλη είναι ο κύριος
Κατσαρός(Ελλάδα) και ο κύριος Βλαντίµιρ Μεντβέντιεφ(Ρωσία). Καθώς και 5 µέλη,
τα οποία θα µετάσχουν εκ περιτροπής σύµφωνα µε το Καταστατικό. Είναι ο κύριος
Κότσιρας(Αυστραλία), ο κύριος Φυττής(Κύπρος), ο κύριος Μπαρτασέβιτς(Λετονία),
η κυρία Σαµόιλικ(Ουκρανία), ο κύριος Αποστόλι(Αλβανία).
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, µήπως πρέπει να προτείνουµε και τη σύνθεση των
Επιτροπών και να τα ψηφίσουµε όλα µαζί; Σύµφωνοι; Καλώς. Η οικονοµική
επιτροπή: πρόεδρος – ο Βλαντίµιρ Μεντβέντιεφ, µέλη της Επιτροπής – ο κύριος
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Γεωργακόπουλος και ένας εκπρόσωπος της Κύπρου, το όνοµα θα µας το υποδείξει
αργότερα η κυπριακή αντιπροσωπεία. Ταµίας του κινήµατός µας είναι ο κύριος
Γεωργακόπουλος. Επιτροπή Κανονισµού: πρόεδρος – ο κύριος Κατσαρός(Ελλάδα),
µέλη της Επιτροπής – ο κύριος Νταβίντοφ(Ρωσία), ο κύριος Τσίκβιν(Πολωνία).
Επιτροπή
των
Ανθρώπινων
∆ικαιωµάτων:
πρόεδρος
–
ο
κύριος
Ναντέζντε(Ρουµανία), µέλη της Επιτροπής – ο κύριος Χανάνια(Παλαιστίνη), ο
κύριος Βέλµαν(Εσθονία). Επιτροπή Παιδείας: πρόεδρος – ο κύριος
Κοτλιαρόφ(Λευκορωσία), µέλη της Επιτροπής – ο κύριος Μπάουερ(Ουκρανία), ο
κύριος Κοτόβιτς(Καζακστάν). Επιτροπή Πολιτισµού: πρόεδρος – η κ.
Κρούσκα(Σερβία), µέλη της Επιτροπής – η κ. Οκρουζνάγια(Λευκορωσία), ο κύριος
Λενκ(Εσθονία) και ο κύριος Νικολόπουλος(Ελλάδα). Επιτροπή Κοινωνικής ∆ράσης:
πρόεδρος – ο κύριος Φάµπερ(Αλβανία) και ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας. ∆υστυχώς,
αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Μολδαβίας, ωστόσο αφήνουµε αυτή τη
θέση για τον εκπρόσωπο αυτού του κράτους. Επιτροπή Βιοηθικής: πρόεδρος – ο
κύριος Κότσιρας(Αυστραλία), µέλη της Επιτροπής – ο κύριος Γκβαζάβα(Γεωργία)
και αφήνουµε µια θέση για τον εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, ο οποίος δεν είναι εδώ
αυτή τη στιγµή, ο κύριος Λενκ(Εσθονία). Η όγδοη τον αριθµό Επιτροπή στην κίνησή
µας είναι η Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής, όπως διατύπωσε την ονοµασία της ο
κύριος Γενικός Γραµµατέας. Πρόεδρος της Επιτροπής – η κυρία Μαρία
Πάπας(ΗΠΑ), µέλη της Επιτροπής – ο κύριος Σεκικούµπο(Ουγκάντα), ο κύριος
∆ουλκερίδης (Βέλγιο), ο κύριος Νταούν(Παλαιστίνη) και αφήνουµε µια θέση για τον
εκπρόσωπο της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Σύµβουλοι της Γραµµατείας: ο κύριος
Μυγδάλης(Ελλάδα), ο κύριος Αλεξέγιεφ(Ρωσία). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στα αιρετά
όργανα της κίνησής µας συµµετέχουν οι εκπρόσωποι των 22 χωρών. Στην ουσία είναι
όλες οι χώρες που συµµετάσχουν στην κίνησή µας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι
υψηλό το επίπεδο εκπροσώπησης αυτών των οργανώσεων. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Έχουµε δύο ψηφίσµατα. Το ένα είναι προς
την Eυρωπαϊκή Ένωση και αφορά τη µη αναγραφή του Χριστιανισµού ως παράγοντα
διαµόρφωσης του Ευρωπαϊκού πολιτισµού και ζητείται από τη ∆ιακυβερνητική
Συνδιάσκεψη, η οποία θα λειτουργήσει µετά τον Οκτώβριο και θα αντιµετωπίσει εκ
βαθέων ξανά όλες τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, να περιληφθεί αυτή
η αναφορά για λόγους ιστορικής αλήθειας, σεβασµού στην επιστήµη και σεβασµού
στις ευαισθησίες των ευρωπαϊκών λαών.
Το άλλο προτείνεται από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, του Παλαιστινίους
συναδέλφους και αφορά, βεβαίως, την τραγωδία του παλαιστινιακού λαού, τη
συνεχιζόµενη τραγωδία και την ανάγκη να υπάρξει ειρήνη και δικαιοσύνη για την
Παλαιστίνη. Εγκρίνονται; Ποιοι δεν εγκρίνουν; Ο συνάδελφος κ. ∆ουλκερίδης από το
Βέλγιο.
Χ. ∆ουλκερίδης: Συγγνώµη, θα σας µιλήσω στα ελληνικά και θα ήθελα να
µιλήσω στα γαλλικά, αλλά, τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω το
πρόβληµα που αντιµετωπίζω σήµερα. Το θέµα της συνάντησης ήταν «Πόλεµος και
Φτώχεια. Η Ορθόδοξη άποψη» και είχαµε µερικές συζητήσεις γι’ αυτά τα θέµατα
αυτές τις δύο µέρες που ήµασταν µαζί. Και τώρα έρχονται δύο ψηφίσµατα που δεν
έχουν άµεση σχέση µ’ αυτό που έχουµε συζητήσει µεταξύ µας. Και το βλέπω πολύ
δύσκολο και γι’ αυτό εγώ δεν µπορώ να καταλάβω πώς µας ζητήσατε σήµερα να
ψηφίσουµε έτσι, χωρίς καµία συζήτηση αυτά τα δύο κείµενα που µας δώσατε.
Συγγνώµη, αλλά νοµίζω ότι έτσι δεν µπορούµε να δουλέψουµε. Αν θέλαµε να
δουλέψουµε σωστά ή έπρεπε να συζητήσουµε αυτά τα θέµατα αναµεταξύ µας και να
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ήταν πολύ καθαρά ότι αυτό ήταν το θέµα και θα ζητήσετε στο τέλος ένα ψήφισµα στο
κείµενο που θα είχαµε συζητήσει όλοι µαζί. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει. Γι’ αυτό εγώ
όχι µόνο θα ψηφίσω εναντίον, αλλά θα ζητήσω να µην γίνει ψηφοφορία για ένα θέµα
που δεν έχει συζητηθεί καθόλου στην πορεία των εργασιών µας τις δύο-τρεις
τελευταίες µέρες.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Έχω την εξής απάντηση. Κατ’ αρχήν, σε όλα
τα συνέδριά µας οι αντιπροσωπείες στο τέλος των συζητήσεων θέτουν ψηφίσµατα, τα
οποία αφορούν προβλήµατα κυρίως των χωρών προέλευσής τους, έτσι έχουν κατά
καιρούς εκδοθεί ψηφίσµατα για το κυπριακό, αλλά δεν έχει συζητηθεί το κυπριακό,
για το γιουγκοσλαβικό, αλλά δεν έχει συζητηθεί το γιουγκοσλαβικό. Για το
παλαιστινιακό, αναλόγου περιεχοµένου ψήφισµα έχει εκδοθεί στην Αλεξάνδρεια προ
µηνών. Το θέµα του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος συζητήθηκε κιόλας και εγώ είχα µια
σαφή αναφορά στο περιεχόµενο που αφορούσε το έλλειµµα του σχεδίου του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και ο συνάδελφος Νικολόπουλος από την Ελλάδα
εισηγήθηκε σχετικώς και ανεγνώσθη επίσης µια εισήγηση της κυρίας Γιαννάκου –
µέλους της Συντακτικής Συνέλευσης, επί του Συντάγµατος. Γενικώς είναι µια
συνήθης πρακτική σε τέτοιου είδους συναντήσεις και, κατά την παράδοσή µας, οι
αντιπροσωπείες θέτουν προβλήµατα και εκείνοι που δεν συµφωνούν καταψηφίζουν
και εκείνοι που συµφωνούν υπερψηφίζουν. Και αν εσείς ή κάποιος άλλος
καταψηφίζει, φυσικά, αν η πλειοψηφία εγκρίνει το ψήφισµα, το ψήφισµα γίνεται
δεκτό. Να ποια είναι η θέση της Γραµµατείας. ∆εν γνωρίζω µήπως θέλει να πει κάτι ο
κύριος Πρόεδρος;
Β. Ζόρκαλτσεφ: Στην ουσία αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση του ψηφίσµατος. Η
Γραµµατεία πρότεινε ένα ψήφισµα, εκφράστηκε µια άλλη άποψη. Ασφαλώς, θα
υπάρξουν κάποιοι που θα θελήσουν να στηρίξουν το ψήφισµα και να τροποποιήσουν
κάτι. Ας συζητήσουµε και ας πάρουµε µια απόφαση πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. Να,
επιθυµεί να παρέµβει ο Βλαντίµιρ Σεργκέγιεβιτς Μεντβέντιεφ.
Β. Μεντβέντιεφ: Πράγµατι, σύµφωνα µε την παράδοση που έχει διαµορφωθεί
στη Συνέλευσή µας, πολλά ζητήµατα που αναφέρθηκαν στις οµιλίες των µελών των
εθνικών κοινοβουλίων, µπορούν να περιληφθούν στα σχέδια των ψηφισµάτων. Γι’
αυτό, κατά παράδοση, η Συνέλευση αναθέτει στην Γραµµατεία να συντάξει ένα
τελικό κείµενο πάνω στις οµιλίες, περιλαµβανοµένων εκείνων των συγκεκριµένων
προτάσεων για τη δράση της Γραµµατείας που ακούστηκαν στις οµιλίες χτες και
σήµερα, πάνω σε κείνες τις προτάσεις που µπορούµε και πρέπει να κάνουµε γνωστές
στην παγκόσµια κοινότητα. Όσον αφορά τα σχέδια των ψηφισµάτων που
προτείνονται, κατά τη γνώµη µου, πολύ σωστά αναφέρθηκαν τα προβλήµατα της
Παλαιστίνης, τα προβλήµατα της τροµοκρατίας, τα προβλήµατα των διοµολογιακών
σχέσεων. Ουσιαστικά συζητούσαµε αυτά τα θέµατα επί όλα τα 10 χρόνια. Είναι
γεγονός ότι τα προβλήµατα αυτά υπάρχουν και πρέπει να εξεταστούν, γι’ αυτό τα
σχέδια των ψηφισµάτων που προτείνονται, κατά την γνώµη µου, είναι πολύ λογικά.
Και εγώ θα πρότεινα στους αξιότιµους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το ψήφισµα.
Σ’ ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη πρόταση για το σχέδιο του Συντάγµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνέλευσή µας επίσης έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ένα
ψήφισµα, επειδή όχι µόνο η χριστιανική, αλλά και ανατολική χριστιανική παράδοση
διαµόρφωνε επί πολλούς αιώνες τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Στη διάρκεια των
τελευταίων µερικών δεκαετιών η Σοβιετική Ένωση ήταν ο βασικός εχθρός, η
«αυτοκρατορία του κακού» κτλ. Η ∆ύση κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τη διάλυση
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της Σοβιετικής Ένωσης. Ας δούµε ποιες διαδικασίες συντελούνται σήµερα; Μα
ακριβώς οι ίδιες. Ιδρύεται ένα κράτος µε ενιαία πολιτική, οικονοµία, νόµισµα, ακόµη
και ενιαίο Σύνταγµα. Γι’ αυτό είναι πολύ λογικό που µπορούµε και πρέπει να
στηρίξουµε τη συγκεκριµένη πρόταση πάνω στο σχέδιο του ψηφίσµατος. Γι’ αυτό
καλώ τους συναδέλφους να στηρίξουν το παρόν ψήφισµα. Και να αναθέσουµε στην
Γραµµατεία να συντάξει το σχέδιο του τελικού µας ψηφίσµατος πάνω στα βασικά
ζητήµατα και το θέµα της Συνέλευσης. Και ύστερα στην πορεία της δουλειάς να
συνεννοηθούµε πάνω στο σχέδιο αυτό µε όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες.
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο λόγος δίνεται στην κα Παπάς.
Μ. Παπάς: Είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκοµαι εδώ και πρέπει να πω ότι µε
ανησυχεί πολύ το γεγονός ότι µια οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στηριζόµενη
στις θρησκευτικές παραµέτρους συνέταξε ένα ψήφισµα που πετάει µια άλλη χώρα
στο καλάθι των αχρήστων. ∆εν θα ήθελα να πετάξουν εµένα ή τη χώρα µου στο
καλάθι των αχρήστων, αφού δεν είµαι σκουπίδι. Αν µπορείτε να φέρεστε έτσι σε
άλλους ανθρώπους, θα µπορέσετε να φερθείτε έτσι και µαζί µου. Νοµίζω ότι ο
βασικός κίνδυνος του εγγράφου αυτού βρίσκεται στο ότι είστε εδώ µια οργάνωση και
δεν είναι ο τόπος όπου µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις σε σχέση µε άλλες χώρες,
παραµερίζοντας, θα µπορούσε να πει κανείς, αυτές τις χώρες. Πραγµατικά δεν
σκοπεύω να υπογράψω αυτό το έγγραφο, όπου κατηγορείται µια άλλη χώρα, όπου η
χώρα αυτή διαγράφεται. Είναι ένα έγγραφο εντελώς ακατάλληλο. Και δεν
φαντάζοµαι ότι κάποιος µπορεί να θελήσει να γίνει µέρος αυτής της πράξης.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Σ’ ό,τι αφορά το παλαιστινιακό ζήτηµα,
σεβόµαστε την άποψή σας. Ίσως εµείς, µε τη σειρά µας, δεν συµφωνούµε µε την
άποψή σας, είναι όµως ένα άλλο ζήτηµα. Σεβόµαστε όλες τις απόψεις. Τον λόγο έχει
ο κύριος Κότσιρας.
Ν. Κότσιρας: Θέλω να πω ότι στηρίζω το συνάδελφό µου από το Βέλγιο. Επί
δύο µέρες παρακολούθησα τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις. Άκουσα πολλά για τον
πόλεµο, για τη φτώχεια. Πρέπει να πω ότι δεν θα στηρίξω αυτά τα ψηφίσµατα. ∆εν
λέω ότι είµαι εναντίον της Παλαιστίνης, εναντίον των ΗΠΑ ή του Ισραήλ. Απλώς
ήδη είπα στην οµιλία µου πως πρέπει να δουλέψουµε µαζί. Και απ’ αυτά που λέει το
ψήφισµα δεν φαίνεται ότι δουλεύουµε όλοι µαζί υπό τη σηµαία της Ορθοδοξίας.
Είναι µια προσπάθεια να πείσουµε όλους τους υπόλοιπους ότι τους απορρίπτουµε.
∆εν θα στηρίξω αυτό το ψήφισµα.
Μ. Κρούσκα: Αξιότιµοι Πρόεδρε! Αξιότιµοι συνάδελφοι! Ούτε εγώ µπορώ να
στηρίξω αυτό το ψήφισµα. Συµφωνώ πέρα ως πέρα µε την κυρία Παπάς ότι αυτό το
έγγραφο είναι ελλιπές και µεσοβέζικο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο
δεύτερο σηµείο. «Καταδικάζουµε τη βία που χρησιµοποιείται από το στρατό του
Ισραήλ κατά των αµάχων κατοίκων της Παλαιστίνης». Πράγµατι, η Παλαιστίνη είναι
θύµα των ενεργειών του Ισραήλ. Αλλά, από την άλλη πλευρά, γνωρίζω επίσης ότι η
κατάσταση αλλάζει µέρα µε τη µέρα. Και οι κάτοικοι του Ισραήλ παθαίνουν το ίδιο.
Oι Ισραηλινοί υποφέρουν απ’ αυτό που κάνουν οι Παλαιστίνιοι, γι’ αυτό δεν νοµίζω
ότι σ’ αυτή τη σύγκρουση µπορούµε να στηρίξουµε τη µία ή την άλλη πλευρά.
Νοµίζω πως το ζήτηµα αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό και πολύπλοκο για να
µπορέσουµε να το λύσουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έχω µια εµπειρία του πόσο εύκολο
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είναι να εγκρίνονται κάποια ψηφίσµατα σε κάποια συνέδρια. Ποιος τάχθηκε εναντίον
της σύγκρουσης στο Κόσοβο και τη Σερβία; Και συγκεκριµένα πολύ συχνά
εγκρίνονταν ψηφίσµατα κατά της Σερβίας, κατά των ανθρώπων µας. Κανείς τότε δεν
σκεφτόταν τις συνέπειες που σήµερα τόσο καλά γνωρίζουµε. Γι’ αυτό δεν µπορώ να
στηρίξω αυτό το ψήφισµα.
∆. Αλαµπάνος: Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ Γραµµατέα! Θέλω να εκφράσω πολύ
σύντοµα την άποψή µου. Λειτουργούµε στα πλαίσια της 10-ετούς παράδοσης της
∆ΣΟ, αλλά και οι παραδόσεις τέτοιου είδους συνεδρίων προβλέπουν την έγκριση των
ψηφισµάτων. Έχουµε την ηµερήσια µας διάταξη. Και η πολυετής παράδοση που
προβλέπει τη συγκεκριµένη διαδικασία, εννοώ το ψήφισµα για την Παλαιστίνη,
επειδή µου φαίνεται πως η οµόφωνη κατανόηση του Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι κάτι πιο νηφάλιο σε σχέση µε ένα ψήφισµα. Μπορεί να µην
ανταποκρίνεται πέρα ως πέρα στη θεµατολογία της Συνέλευσής µας, καθώς το θέµα
είναι ο πόλεµος και η φτώχεια. ∆εν πρόκειται περί θεωρητικής αναφοράς του
παρόντος ζητήµατος. Η Ιερουσαλήµ και η Παλαιστίνη είναι η κοιλιά της Ορθοδοξίας.
Ούτε πρόκειται για κάποια αφηρηµένη γεωγραφική περιοχή, την οποία θα
µπορούσαµε να εξετάσουµε πιο απρόσωπα. Θα σας θυµίσω, ολοκληρώνοντας την
παρέµβασή µου, την κατάληψη του Ναού της Γεννήσεως, τον κίνδυνο να ανατιναχτεί
αυτός ο ναός στη Βηθλεέµ και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι από άλλες θρησκείες
περίµεναν για να καταλάβουν το ναό. Θα υπερψηφίσω το παρόν ψήφισµα.
Τ. Σεκικούµπο: Ευχαριστώ, αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, θα ήθελα να κάνω
το σχόλιό µου πάνω στις θέσεις αυτές. Πρώτον, είναι οι τεχνικές πτυχές. Ως ένα βαθµό
συµφωνώ ότι, ίσως, τα ψηφίσµατα αυτά ως προς το περιεχόµενό τους δεν προκύπτουν
από τις συζητήσεις µας χτες και σήµερα. Από την άλλη, θα ήθελα να πω σχετικά µε το
ψήφισµα ότι, αν και καταδικάζουµε τη βία στην Παλαιστίνη, καταδικάζουµε και τις
δύο πλευρές. Γι’ αυτό θα ήθελα να καλέσω τη Συνέλευση µέσω των αξιότιµων
συµπροέδρων να συντάξει ένα τέτοιο ψήφισµα που να λαµβάνει υπόψη και τις δύο
πλευρές. Π.χ., αν µπορούσαµε να αρχίσουµε από το σηµείο 6 του ψηφίσµατος. Ίσως,
αυτό θα ήταν το καλύτερο. Πρέπει να καταδικάσουµε το κακό, όπου και αν γίνεται –
στην Παλαιστίνη ή σε κάποιο άλλο κράτος. Πρέπει να πω ότι δεν µπορούµε να
δικαιολογήσουµε την επίθεση στην Παλαιστίνη, να δικαιολογήσουµε ή να
καταδικάσουµε µόνο µία πλευρά. Πρέπει να καταδικάσουµε και την τροµοκρατία, και
την επίθεση. Μπορούµε να στηρίξουµε το σηµείο 6 του ψηφίσµατος. Και, αν γίνεται,
να διατυπωθεί κατά κάποιον άλλον τρόπο, για να µπορέσουµε να καταδικάσουµε µε
καινούριο τρόπο εκείνους που καταφεύγουν στη βία. Νοµίζω ότι η Συνέλευση θα είναι
οµόφωνη σ’ αυτό. Και θα ήταν καλό να το εκφράσουµε στο ψήφισµά µας. Και ακόµη
µία παρατήρηση. Πρέπει να συντάξουµε τέτοιο ψήφισµα που θα µπορούσαµε πάντοτε
να παρουσιάσουµε αξιοπρεπώς στον ΟΗΕ.
Ν. Νικολόπουλος: Συνεχίζοντας τις σκέψεις του προηγούµενου οµιλητή,
συνάδελφοι, πράγµατι και εγώ πιστεύω πως θα µπορούσαµε να κρατήσουµε την
πρώτη και την τελευταία παράγραφο. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά όλους τους
συναδέλφους που µίλησαν για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. ∆εν γνωρίζω αν
συµφωνώ ή διαφωνώ µαζί τους. Επειδή δεν γνωρίζω σε τι συνίσταται η ουσία των
διαφορών. Ζητώ συγγνώµη, αλλά είναι σηµαντικό να σκεφτούµε όλοι µαζί ποια
πρέπει να είναι η θέση του ορθόδοξου βουλευτή, σε τι δεν συµφωνούµε. Ας
µιλήσουµε συγκεκριµένα για το σχέδιο του ψηφίσµατος, επειδή τώρα είναι µια καλή
ευκαιρία. Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης πρέπει να σκεφτούµε και να
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φροντίσουµε για το δικαίωµα των µικρών λαών αναγνωρισµένο από τον ΟΗΕ, οι
οποίοι οι λαοί δεν έχουν ισχυρούς προστάτες, να έχουν δική τους πατρίδα. Μήπως
αυτό δεν είναι προφανές; Μήπως αυτό δεν αναφέρθηκε επανειληµµένα στα
ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ; Και, σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο
σχέδιο, εδώ δεν πρέπει να υπάρχουν αντιρρήσεις, επειδή εµείς, οι ορθόδοξοι
βουλευτές, παίρνουµε µέρος σ’ αυτή τη Συνέλευση. Πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα
ακούσαµε την εισήγηση µιας ώρας και τη συζήτηση, αν έχετε, όµως, αντιρρήσεις,
πρέπει να στηρίζονται σε επιχειρήµατα και να είναι τεκµηριωµένες.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο λόγος δίνεται στον κύριο Βράκα.
∆ .Βράκας: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι σύνεδροι! Αν κατανοώ σωστά τον
Κανονισµό µας, οι παρατηρητές έχουν το δικαίωµα να εκφράζονται και να µιλάνε.
∆εν θα ψηφίσω, επειδή δεν είµαι µέλος, είµαι µόνο παρατηρητής, αλλά καταλαβαίνω
πως παρά ταύτα µπορώ να εκφράσω την άποψή µου. Εκπροσωπώ τις ΗΠΑ. Και δεν
µπορώ να ψηφίσω. Είµαι διευθυντικό στέλεχος στη δουλειά µου. Π.χ., συµφωνώ µε
το συνάδελφο από την Ελλάδα, ο οποίος υποστήριξε πως το ένα ψήφισµα απαιτεί
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαµβάνει υπόψη τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης.
Και το ψήφισµα αυτό βασίζεται στα συµπεράσµατα από τη δουλειά της Συντακτικής
Συνέλευσης. Νοµίζω πως είναι προφανές. Σ’ ό,τι αφορά, όµως, το ψήφισµα για την
Εγγύς Ανατολή, θα ήθελα να προτείνω µια διέξοδο από την κατάσταση που
διαµορφώθηκε. Οι ορθόδοξοι πιστεύουν στην ενότητα. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας
πρότεινε να παραµείνει στο ψήφισµα η 1η, η 5η και η 6η παράγραφος. Εγώ προτείνω
να µείνει µόνο η 6η παράγραφος. Στην 6η παράγραφο, όµως, υπάρχει και δεύτερη
πρόταση, όπου γίνεται λόγος για την Παλαιστίνη. Θα ήταν ορθό να κάνουµε λόγο
περί δίκαιης επίλυσης του µεσανατολικού ζητήµατος. Αυτή είναι η τροπολογία, αυτή
είναι η αλλαγή. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο κ. Μπέγζος.
Μ. Μπέγζος: Ξεκινώ µε τη λογική ότι τα ψηφίσµατα γράφονται για να
διαβάζονται και πρέπει να προσέξουµε τα αυτιά εκείνων που θα τα διαβάσουν. Έχω
να κάνω δύο προτάσεις που πιστεύω ότι µπορεί να είναι γόνιµες. Ως προς το
παλαιστινιακό,, υποστηρίζω την άποψη του κ. Νικολόπουλου και την επαυξάνω να
διατηρηθούν τα σηµεία 1, 5 και 6, τα οποία και συντοµία δίνουν στο κείµενο, άρα
διαβάζεται και υπεράνω πάσης υποψίας είναι για µεροληπτική στάση, είναι
αµερόληπτη, και τα υπόλοιπα σηµεία έχουν µια εξειδίκευση που θα ταίριαζε σε ένα
βήµα αµιγώς πολιτικό χωρίς θρησκευτική χροιά. Αυτά ως προς το ψήφισµα για το
παλαιστινιακό.
Τώρα, ως προς το ψήφισµα για τη χριστιανική ταυτότητα, µια σκέψη που θα
µπορούσε να το κάνει πιο γόνιµο και ακουστό είναι ότι αντί του χριστιανισµού να
µπει η λέξη µονοθεϊσµός ή µονοθεϊστικές παραδόσεις, όπου µέσα εκεί ανήκει
οπωσδήποτε ο χριστιανισµός.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Καθηγητά µου, υπάρχει µια πρόταση, που
έχει προκύψει από τους κυρίους που συνέταξαν το σχέδιο περί ιουδαιοχριστιανισµού.
Τώρα τι σχέση έχει η Ιουδαία µε την Ευρώπη, τώρα αυτά είναι διάφοροι
συµβιβασµοί, οι οποίοι στο τέλος οδηγούν στη σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, αλλά δεν
πρέπει. Ο συνάδελφος κ. Βέλµαν από την Εσθονία.
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Β. Βέλµαν: Αξιότιµοι συνάδελφοι, επί µερικές µέρες προσπαθήσαµε να
αποµακρυνθούµε από τις µικροπολιτικές µας συµπάθειες και να ανέλθουµε στο ύψος
της Ορθοδοξίας. ∆εν αναφέροµαι καν στο επίπεδο του Χριστιανισµού. Και τώρα, στο
τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, έχουµε κατρακυλήσει στην κατάσταση
της καθηµερινής πολιτικής µας διαµάχης. Τα δύο αυτά έγγραφα στην ουσία είναι
αλληλένδετα, επειδή προέρχονται από µία οργάνωση. Και από τη µορφή που θα
πάρει το ψήφισµα για το µεσανατολικό πρόβληµα που θα εγκρίνουµε θα εξαρτηθεί το
πώς βλέπουµε το µέλλον της Ευρώπης. Είµαι πρωτάρης σ’ αυτή την οργάνωση,
θεωρώ όµως ότι αυτή η έκρηξη των συναισθηµάτων προέκυψε ακριβώς για τον λόγο
ότι στο µέλλον θα πρέπει να λαµβάνουµε τέτοια έγγραφα νωρίτερα ώστε να
µπορούµε να τα συζητάµε µε την ησυχία µας και να ετοιµάζουµε συγκεκριµένες
αποφάσεις. Παρά το µεγάλο µου σεβασµό για τους συναδέλφους από την
Παλαιστίνη, υποστηρίζω και εγώ την άποψη ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε εκείνους που
δεν βρίσκονται σ’ αυτή την αίθουσα. ∆εν θέλω το ορόσηµο του Χριστιανισµού να
περνάει από τη Μέση Ανατολή. ∆εν έχουµε το δικαίωµα, ως ορθόδοξοι πιστοί που
είµαστε, να γεννάµε νέους εχθρούς. ∆εν µπορούµε να πράξουµε ως µαχόµενοι
χριστιανοί. Γι’ αυτό συµφωνώ µε την άποψη ότι αν εγκρίνουµε αυτό το ψήφισµα για
το µεσανατολικό, πρώτον, πρέπει να το ονοµάσουµε έτσι διατηρώντας τα σηµεία 1
και 5 και τροποποιώντας εν µέρει, όπως προτάθηκε, το σηµείο 6, και να συντάξουµε
το τελικό κείµενο. Συµφωνώ µ’ αυτή τη µορφή του ψηφίσµατος. Σε αντίθετη
περίπτωση θα είµαι αναγκασµένος να το καταψηφίσω.
Σ.-Α. Παπαθεµελής: Η κα Σαµόιλικ από την Ουκρανία.
Α. Σαµόιλικ: Ως χριστιανοί και ορθόδοξοι, ως κοινοβουλευτικοί και πολιτικοί,
δεν µπορούµε να µην αντιδράσουµε όχι µόνο στα γεγονότα που διαδραµατίζονται
στις χώρες µας, αλλά και έξω από τα σύνορά τους. Θέλω να εκφράσω την άποψη της
ουκρανικής αντιπροσωπείας σχετικά µε τα δύο ψηφίσµατα. Θα ήθελα να αναφερθώ
στο ψήφισµα που έχει σχέση µε την αναφορά του Χριστιανισµού στο σχέδιο του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Πριν από την αναχώρησή µας εξέφρασαν την επιθυµία να
δώσουµε έµφαση σ’ αυτό το πρόβληµα και να κάνουµε το παν δυνατό ώστε να
συµπεριληφθεί σ’ αυτό το σχέδιο η αναφορά στο Χριστιανισµό ως το σηµαντικότατο
παράγοντα διαµόρφωσης του ευρωπαϊκού πολιτισµού και της ευρωπαϊκής
κουλτούρας. Γι’ αυτό η αντιπροσωπεία µας θα στηρίξει αυτό το ψήφισµα.
Σ’ ό,τι αφορά το δεύτερο ψήφισµα. Πρώτον, πρέπει να αναφέρουµε ότι το
ψήφισµα αυτό ανταποκρίνεται πέρα ως πέρα στα προβλήµατα που συζητάµε στη
Συνέλευσή µας – ο πόλεµος και η φτώχεια. Θέλω να θυµίσω στους αξιότιµους
συναδέλφους µας ότι ήδη επανειληµµένα στη Συνέλευσή µας εκφράσαµε παρόµοια
αντίδραση σε κείνες τις πολεµικές συρράξεις που γίνονται στον κόσµο. Ανάλογα
ψηφίσµατα εγκρίθηκαν σε σχέση µε τη Σερβία, σε σχέση µε τη σύγκρουση µεταξύ
της Γεωργίας και της Αµπχαζίας και πολλές εστίες έντασης στον πλανήτη µας.
∆ηλαδή µ’ αυτή την έννοια το πρόβληµα που συζητάµε δεν είναι καινούριο. Άλλο
ζήτηµα είναι πως πρέπει να το συζητήσουµε και να υποβάλλουµε τις προτάσεις µας –
και είναι ακριβώς αυτό που κάνουµε. Εκφράστηκαν προτάσεις πως πρέπει να
εγκρίνουµε τα σηµεία 1, 5 και 6. Π.χ., στο σηµείο 2 εκφράζεται η άποψή µας κατά
των πυραυλικών χτυπηµάτων. Πείτε µου, ποιος θα διαφωνήσει µ’ αυτό; Στο σηµείο 3
καταδικάζουµε την τακτική της εκδίκησης. Ποιος µπορεί να αντιταχθεί σ’ αυτό;
Θέλω να σας εκφράσω και τη δική µου άποψη. Πείτε µου, παρακαλώ, µήπως
µπορούµε να επιτρέψουµε στην κυβέρνηση ενός κράτους να περιορίζει τη
δυνατότητα µετακίνησης του αρχηγού ενός άλλου κράτους; Γι’ αυτό θα ήθελα να
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προσεγγίσουµε αυτό το πρόβληµα µε ένα ισορροπηµένο τρόπο. Το πρόβληµα αυτό
απασχολεί και ανησυχεί όλο τον κόσµο, όλο τον πληθυσµό του πλανήτη µας.
Απασχολεί και τους ορθόδοξους χριστιανούς. Γι’ αυτό θεωρώ πως πρέπει να
ευχαριστήσουµε εκείνους που συνέταξαν και το πρώτο, και το δεύτερο ψήφισµα και
να εγκρίνουµε και το δεύτερο ψήφισµα που είναι αρκετά ισορροπηµένο. Νοµίζω πως
η Συνέλευσή µας πρέπει να εγκρίνει αυτά τα δύο ψηφίσµατα. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ο συνάδελφος Σ.Φυττής από την Κύπρο.
Σ. Φυττής: Αγαπητοί φίλοι, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω στις παρατηρήσεις
του συναδέλφου από το Βέλγιο ότι έχει δίκιο, ότι µετά από ένα συνέδριο για τη
φτώχεια, τον πόλεµο κατά την ορθόδοξη άποψη, θα έπρεπε να βγάλουµε µια
διακήρυξη για τα κοινοβούλια των χωρών µας. Αλλά µια και δεν έγινε, αγαπητέ
συνάδελφε, αν θέλετε, για να λήξει αυτό το θέµα και αυτή η ανησυχία σας, θα ήθελα
να προτείνω κάτι. Η Γραµµατεία της οργάνωσής µας, µέσα στους επόµενους δύο
µήνες θα βγάλει µια καλή διακήρυξη γι’ αυτό το θέµα, την οποία θα στείλει σε όλα τα
κοινοβούλια και σε όλους εµάς που µετέχουµε εδώ. Θα µπορούσε, ασφαλώς, να
βγάλει και για τη βιοηθική κάποια διακήρυξη, ως πόρισµα της Συνέλευσής µας και να
τη στείλει. Αυτή είναι η εισήγησή µου, εν πάση περιπτώσει, προς τη Συνέλευση. Για
τους επόµενους δυο µήνες η Γραµµατεία θα στείλει µια καλά µελετηµένη διακήρυξη
γι’ αυτά τα δύο θέµατα: τη φτώχεια, τον πόλεµο και τη βιοηθική, διότι αυξάνονται οι
επιθέσεις από γιατρούς και από άλλους πολλούς σ’ αυτό το θέµα της βιοηθικής. Αυτά
ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ψηφίσµατα.
Όσον αφορά το θέµα της Συντακτικής, νοµίζω δεν έχει και πολύ πρόβληµα, θα
µπορούσε να περάσει. Όσον αφορά το θέµα του παλαιστινιακού, εδώ έχουν γίνει
κάποιες διαβουλεύσεις και θα µπορούσε να βγει οµόφωνα, εάν συµφωνείτε µε το 1ο
σηµείο και το 3ο σηµείο, υπάρχει µια εισήγηση ως εξής: «Καταδικάζουµε κάθε µορφή
βίας που προέρχεται είτε από τους Παλαιστίνιους είτε από τους Ισραηλινούς».
Βεβαίως, οι Παλαιστίνιοι µου είπαν ότι καταδικάζουν τις βόµβες που βάζουν κάποιοι
από τους Παλαιστίνιους, όπως και καταδικάζουν την καταστροφή των σπιτιών τους,
όπως αναφέρεται στο σηµείο 3. Όµως οι Αµερικανοί και οι Αυστραλοί λένε ότι
καλύτερα να βάλουµε «καταδικάζουµε κάθε µορφής βία από οποιουδήποτε
προερχόµενη…». Και µένει και το σηµείο 5ο και 6ο, δηλαδή φεύγει η παράγραφος 2,
η 4 και τροποποιείται η 3. Αυτή είναι η εισήγησή µου και νοµίζω ότι είναι µια πιο
συµβιβαστική λύση προς όλους, για να λήξει αυτό το θέµα, για να µη φάµε όλη
ηµέρα, διότι φαίνεται ότι κάποιοι εισηγούνται ότι δεν µπαίνουν οι Ισραηλινοί,
κάποιοι εισηγούνται ότι µπαίνουν µόνο οι Παλαιστίνιοι, έτσι πρέπει να τους βάλουµε
όλους, διότι όλοι εξασκούν βία και εµείς από την Κύπρο ξέρουµε και βλέπουµε στις
τηλεοράσεις τι γίνεται και από τους µεν και από τους δε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Κοιτάξτε, βλέπω ότι σηκώνονται πάρα πολλά
χέρια και είναι πολύ χρήσιµο να γίνεται η συζήτηση, αλλά θέλω να δώσω το λόγο
στον Πρόεδρο, ο οποίος έχει εκπονήσει µια συµβιβαστική λύση, να τον ακούσουµε
και αν υπάρξει ανάγκη να συνεχιστεί η κουβέντα, θα συνεχιστεί, αλλά ας ακούσουµε
τον Πρόεδρο πρώτα.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι έγινε µια καλή και
εποικοδοµητική συζήτηση. Εδώ που τα λέµε, είναι ο µόνος δρόµος της Συνέλευσής
µας – να πετύχουµε ένα συµβιβασµό και συναίνεση στην πορεία της συζήτησης,
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ακόµη και αν είναι έντονη εκ πρώτης όψεως. Σηµείωσα όλες τις προτάσεις,
αρχίζοντας από την οµιλία του εκπροσώπου της Ουγκάντα. Και να πώς θα ήταν το
ψήφισµα, αν συνοψίζαµε όλες τις προτάσεις, που, κατά τη γνώµη µου, θα
ικανοποιούσε τη συντριπτική πλειοψηφία. Τώρα θα το αναγνώσω.
Σηµείο 1: «Εκφράζουµε την ανησυχία µας για την επιδείνωση της κατάστασης
στα παλαιστινιακά εδάφη και για τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό το γεγονός για
τους λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ». Έτσι, λοιπόν, λαµβάνεται υπόψη και η
µία, και η άλλη πλευρά. ∆ιαγράφεται το σηµείο 2. Το σηµείο 3 τώρα. Τέσσερις λέξεις
µόνο: «Καταδικάζουµε την τακτική της αµοιβαίας εκδίκησης», απλά καταγράφουµε
ένα γεγονός, το οποίο δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε. Το σηµείο 4 θα
µπορούσε να διορθωθεί ως εξής: «Καταδικάζουµε τον περιορισµό µετακίνησης του
Προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής Γιάσερ Αραφάτ». Είναι απλώς ένα γεγονός.
Υπάρχει αυτό το γεγονός, το οποίο καταγράφουµε και δεν εξετάζουµε τι κάνει ο
καθένας µετά απ’ αυτό.
Σηµείο 5. Επί του σηµείου 5 είναι δύσκολο να υπάρχουν αντιρρήσεις. Είναι
δύσκολο να αντιδράσει κανείς. «Υποστηρίζουµε την αποστολή µιας διεθνούς
δύναµης παρατηρητών στα παλαιστινιακά εδάφη, µε σκοπό την παρεµπόδιση της
περαιτέρω αιµατοχυσίας. Είναι µια πρακτική διεθνώς αναγνωρισµένη, µια
ανθρωπιστική διέξοδος στο πρόβληµα αυτό. Και το σηµείο 6 είναι πολύ καλό.
Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να το διαβάσουµε ως εξής: «Καλούµε και τις δύο πλευρές
να υποστηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία, να αγωνιστούν µε συνέπεια για τη
δίκαια επίλυση του παλαιστινιακού προβλήµατος επί τη βάση των αισιόδοξων
ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών και των συµφωνιών µεταξύ τους», µιας και έχουν
υπογράψει µια σειρά συµφωνίες. Θεωρώ ότι αυτή η λύση θα συµβάλει στην πρόοδο
και την ευηµερία τόσο του παλαιστινιακού, όσο και του ισραηλινού λαού, καθώς
επίσης και στη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. ∆εν ξέρω ποια θα µπορούσε να είναι η αντίρρηση επί αυτού;
∆εν υπάρχει εδώ καµιά καταγγελία, απλώς καταγράφουµε κάποια γεγονότα και
καλούµε και τις δύο πλευρές να συµµετάσχουν στην επίλυση του προβλήµατος. Αν
δεν έχετε αντίρρηση, µπορούµε να εγκρίνουµε κατά βάση το κείµενο αυτό και να
αναθέσουµε στην Γραµµατεία, η οποία, λαµβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που
είχαµε, η οποία έχει καταγραφεί στα Πρακτικά, να ολοκληρώσει το κείµενο αυτό.
Νοµίζω ότι αυτό θα µπορούσε να δώσει µια λύση στο πρόβληµα. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Παρ’ όλο που δεν υπήρξε µια
προσυνεννόηση µε τον Πρόεδρο, πρέπει να πω ότι συµµερίζοµαι απολύτως τις
παρατηρήσεις του και θέλω απλώς να προστεθεί µία ακόµη φράση, ότι ζητούµε από
την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τον εκλεγέντα από τριετίας Πατριάρχη
των Ιεροσολύµων Ειρηναίο. Είναι µια ιστορία, η οποία καθυστερείται επί τρία
χρόνια, χωρίς καµιά αιτιολογία, χωρίς καµιά πειστική αιτιολογία προς καµία
κατεύθυνση, και έχουν δοθεί κατ’ επανάληψιν υποσχέσεις της Ισραηλινής
κυβέρνησης τόσο απευθείας στην ελληνική, όσο και στην αµερικάνικη κυβέρνηση
και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα γίνει αυτή η αναγνώριση του Πατριάρχη και δεν
έχει γίνει. Νοµίζω ότι αυτή η πρόταση του Προέδρου µε τη συµπλήρωση που έκανα
µπορεί να περάσει και να εξουσιοδοτηθεί. Η Γραµµατεία να αναδιαµορφώσει
καταλλήλως το κείµενο, χωρίς να υπάρχουν τα προβλήµατα αυτά. Η συζήτηση ήταν
πολύ χρήσιµη και ευχαριστούµε όλους όσοι συµµετείχαν, µερικοί ιδιαίτερα µαχητικά,
όπως ο φίλος µας συνάδελφος κ. Χρίστος ∆ουλκερίδης και η κυρία Μαρία Πάππας.
Το κείµενο µε την τροποποίηση και την αναδιαµόρφωση που διατύπωσε ο
Πρόεδρος. Όσοι δεν θέλουν να το ψηφίσουν, δεν θα το ψηφίσου. Ποιοι δεν ψηφίζουν
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το ψήφισµα, όπως το διαµόρφωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης; Ζητώ
συγγνώµη, πόση ώρα χρειάζεται για να παρουσιαστεί το ψήφισµα µε την καινούρια
σύνταξη; Σε 10 λεπτά το κείµενο θα είναι έτοιµο.
Χ. ∆ουλκερίδης: Ο Πρόεδρος είπε ότι ο Αραφάτ που δεν θέλετε να τον
αναφέρετε είναι απλώς µια διαπίστωση του γεγονότος. Υπάρχουν περιορισµοί ως
προς τη µετακίνησή του. Αναµφίβολα, αυτό δεν είναι γεγονός. Ο λόγος γίνεται για
την αντιπροσωπεία των συναδέλφων από την Παλαιστίνη, οι οποίοι απλώς µας
ανέφεραν το πρόβληµά τους. Φυσικά, αυτό µπορεί να γίνει και γενικό πρόβληµα.
Νοµίζω ότι από την αρχή ήρθαµε εδώ πέρα το απόγευµα για να ψηφίσουµε για την
Επιτροπή και µετά έρχεται ένα γραπτό κείµενο. Το πρώτο πράγµα που έχω πει είναι
ότι εγώ δεν είµαι µαθηµένος στη Βουλή και δεν πιστεύω και εσείς να είστε µαθηµένοι
να δουλεύετε έτσι, ότι κάνετε µια συζήτηση για ένα θέµα και µετά σας ζητάνε ένα
ψήφο για ένα θέµα που δεν έχετε συζητήσει.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Στα συνέδρια υπάρχουν ψηφίσµατα ποικίλης
ύλης και έτσι ψηφίζονται ή δεν ψηφίζονται. Εσείς µπορείτε να µην ψηφίσετε. Είπατε
την άποψή σας, είναι σεβαστή, δεν θα την επιβάλετε.
Χ. ∆ουλκερίδης: Κοιτάξτε, είναι το δίκιο µου… Σας ζητώ, αφού δεν το έχουµε
κάνει αυτή τη φορά, για το µέλλον, αν θέλετε, για να µπορούν και άλλα άτοµα,
καινούρια, να έρχονται σ’ αυτή τη Συνέλευση, να ακούσετε αυτό που λέµε, και αυτό
που σας λέω, σας ζητώ, αν θέλετε στο τέλος των εργασιών µας να ψηφίσουµε κάτι,
να έχουµε το χώρο και τον καιρό να µπορέσουµε να το συζητήσουµε, την κάθε
φράση. Τώρα είναι πολύ αργά και πρέπει να διαλέξουµε κάτι και νοµίζω ότι δεν
είµαστε καθόλου καλά οργανωµένοι για να γίνει ένα καλό κείµενο. Τέλος πάντων.
Τώρα θα µιλήσω για τα κείµενα. Για το κείµενο της Παλαιστίνης συµφωνώ
γενικά µε την πρόταση που έχει κάνει ο Πρόεδρός µας. Προτείνω, όµως, να
αλλάξουµε στην 4η παράγραφο, ότι χρειάζεται να αναγνωριστούν οι νόµιµα
εκλεγµένοι αρχηγοί από κάθε λαό. Μπορούµε να µην βάλουµε ονόµατα, αλλά το
κάθε κράτος πρέπει να αναγνωρίσει τους εκλεγµένους από το λαό του αρχηγούς.
Εννοούµε, βέβαια, τον κ. Αραφάτ, αλλά αυτό που ζητάµε είναι µια συνθήκη που
πρέπει να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη και σε όλες τις περιπτώσεις.
Το άλλο πράγµα είναι ότι θα έπρεπε να περιλάβουµε και τις τελευταίες εξελίξεις.
Αρχίζουµε: «εκφράζουµε την ανησυχία µας για την επιδείνωση της κατάστασης στα
παλαιστινιακά εδάφη». Νοµίζω ότι υπήρχαν µερικές καινούριες εξελίξεις προς το
καλύτερο. Ακούσαµε χτες και σήµερα τις πληροφορίες που έρχονταν από την
Παλαιστίνη και από το Ισραήλ, όπου έδιναν µια ελπίδα για τη λύση. Νοµίζω ότι θα
µπορούσαµε εµείς να βρούµε ένα στόχο και να µιλήσουµε γι’ αυτή την ελπίδα και να
ζητήσουµε µαζί µια εύφορη λύση και για την Παλαιστίνη, και για το Ισραήλ, σαν δύο
ανεξάρτητα κράτη που ζουν εν ειρήνη. Και αυτό είναι σηµαντικό που µπορούµε να
ζητήσουµε.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Η τελευταία παράγραφος θα διατυπωθεί σε
µια φράση, όπως το προτείνετε περίπου.
Χ. ∆ουλκερίδης: Για το άλλο κείµενο που µας δώσατε, συγγνώµη, έχετε πει ότι
όλοι µαζί ζητάµε αυτό να µπει µέσα στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, διαφωνώ µ’ αυτό και
δεν πιστεύω ότι µπορούµε εδώ πέρα να πούµε ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι
καλός ορθόδοξος. Μπορούµε να είµαστε ορθόδοξοι και να µην έχουµε την ίδια
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άποψη για τα κείµενα που πρέπει να γίνουν για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Ευρώπη
είναι πίσω µας και έχει µια ιστορία, µ’ αυτό συµφωνώ απόλυτα, αλλά η Ευρώπη είναι
και µπροστά µας και επειδή έχει µέλλον και το µέλλον της Ευρώπης δεν είναι
ακριβώς το ίδιο µε το παρελθόν της και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να
συµφωνήσουµε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει όλες τις θρησκείες που
υπάρχουν. Με µετάφραση θα µπορούσα να καταλάβω όλες τις έννοιες στα γαλλικά,
δυστυχώς, δεν υπάρχει µετάφραση. Ήθελα να πω ότι αν βάλουµε αυτή την αναφορά
στο Χριστιανισµό, το βρίσκω σαν κάτι που δίνει µια άποψη στην Ευρώπη που είναι
ιδίως χριστιανική για το µέλλον. Για µένα, παρόλο που είµαι ορθόδοξος, προτιµώ να
µην υπάρχει έτσι γραµµένο στο Σύνταγµα και να υπάρχει µια φράση για την
αναγνώριση όλων των θρησκειών.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Μάλιστα, κύριε συνάδελφε. Στο κείµενο
γίνεται αναφορά στις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισµού και η βάση του ευρωπαϊκού
πολιτισµού δεν είναι ο µουσουλµανισµός, ούτε ο βουδισµός. ∆ηλαδή, τι να πούµε
τώρα, ότι οι µουσουλµάνοι κάνανε τον πολιτισµό της Ευρώπης;
Χ. ∆ουλκερίδης: Ναι, είναι και εκείνοι. Και οι µουσουλµάνοι, και οι Εβραίοι
έχουν χτίσει την ιστορία της Ευρώπης. Συγγνώµη, είναι δύσκολο να το αναγνωρίσετε,
για µένα είναι δύσκολο να µην το αναγνωρίσετε.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Η άποψή σας είναι σεβαστή, αλλά δεν θα µας
υποχρεώσετε να έχουµε την άποψή σας. Το λέµε από την αρχή. Τώρα αµέσως ο
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά το λόγο.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Μόνο µια φράση. Στην Ευρώπη ζουν περίπου 1 δισεκατοµµύριο
άνθρωποι, εξ αυτών 300 εκατοµµύρια είναι καθολικοί, 300 εκατοµµύρια
διαµαρτυρόµενοι, 400 εκατοµµύρια ορθόδοξοι. Η Ευρώπη είναι µια χριστιανική
ήπειρος και αν το θέτουµε υπό αµφισβήτηση, απλώς πρέπει να κάνουµε τους
σχετικούς υπολογισµούς.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ευχαριστώ, νοµίζω, µε το θέµα του
παλαιστινιακού δεν είµαστε τόσο µακριά από εκεί που πρέπει να είµαστε. Ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης µε το καινούριο γραπτό κείµενο έχει δώσει κάποια βοήθεια.
Νοµίζω ότι σ’ αυτή την αίθουσα δεν συµφωνούν µε το παλιό ψήφισµα. Υποθέτω πως
έχουµε ένα ψήφισµα που θα µπορούσαν να το υποστηρίξουν όλοι. Είναι σηµαντικό να
έχουµε ως µέλη µας µια κοινοβουλευτική οµάδα από την Παλαιστίνη. Θα ήθελα
επίσης να κάνω και κάποιες άλλες προτάσεις. Στο 1ο σηµείο, όπου αναφέρεται για τα
παλαιστινιακά εδάφη, για την όξυνση της κατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη, εδώ
λέγεται, νοµίζω, ότι είναι το πρόβληµα και της Παλαιστίνης, και του Ισραήλ. Και αν
διαβάζοντας αυτό το ψήφισµα µας δηµιουργούνταν η εντύπωση ότι αφορά µόνο την
Παλαιστίνη, θα ήταν λάθος. Είναι πρόβληµα και των δύο κοινοτήτων. Ο συνάδελφος
από το Βέλγιο είπε και είναι πολύ σηµαντικό να αρθούν οι περιορισµοί για τη
διακίνηση του Αραφάτ. Νοµίζω ότι δεν θα µπορέσουµε να εγκρίνουµε οµόφωνα αυτό
το ψήφισµα, αν αναφερθεί τ’ όνοµά του. Νοµίζω ότι πρέπει να συµπεριλάβουµε τη
φράση «οι δύο πλευρές πρέπει να αναγνωρίσουν τους ηγέτες». Εννοώ το σηµείο 6.
Είναι το πρόβληµα της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Οι άνθρωποι, όταν διαβάζουν το
ψήφισµα και όταν βλέπουν ότι είναι παλαιστινιακό πρόβληµα, αµέσως νοµίζουν ότι ο
λόγος γίνεται για µία κοινότητα. Υπάρχουν όµως δύο κοινότητες και οι δύο
κοινότητες υποφέρουν και αυτό σηµαίνει ότι και η Παλαιστίνη πρέπει να σέβεται το
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Ισραήλ και το αντίστροφο. Και οι δύο πλευρές πρέπει να σέβονται η µία την άλλη και
πρέπει να συνηθίσουµε στην ιδέα ότι και οι δύο πλευρές υποφέρουν. Και νοµίζω ότι
πρέπει να τελειοποιήσουµε αυτό το ψήφισµα, ούτως ώστε να υπάρχει αµοιβαίος
σεβασµός και οι αλλαγές, νοµίζω, δεν είναι τόσο µεγάλες. Και ακόµα λίγα λόγια για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Σύνταγµά της.
Άκουσα αυτό που είπε ο κ. Νικολόπουλος, άκουσα τη γραπτή εισήγηση, νοµίζω,
στο προοίµιο θα έπρεπε να µιλήσουµε για το Χριστιανισµό ως ρίζα, ως βάση. Για το
ρόλο που έχει παίξει ο Χριστιανισµός, αλλά πρέπει να το γράψουµε έτσι, ώστε να µην
φαίνεται ότι δεν εκτιµούµε τις άλλες θρησκείες. Στη Νέα Ευρώπη η βασική θρησκεία
είναι ο Χριστιανισµός, αλλά είναι επιτρεπτές και οι άλλες θρησκείες, παρά το γεγονός
ότι µέσα στον ίδιο το Χριστιανισµό υπάρχουν ορισµένες οµολογίες, θα έπρεπε να
τελειοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το κείµενο.
Ι. Κοτλιαρόφ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, δυστυχώς, είναι η πρώτη φορά που έχουµε
τόσο έντονη µη κοινοβουλευτική συζήτηση. Πάντοτε λύναµε οµόφωνα όλα τα
προβλήµατα. ∆υστυχώς, οι αγενείς εκφορές ορισµένων βουλευτών δεν τιµούν τη
Συνέλευσή µας. Μιλώντας για το κείµενο, ο κύριος Πρόεδρος πρότεινε ένα πολύ
σωστό και πολύ λογικό συµβιβασµό. Μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να δεχτούµε
αυτό το συµβιβασµό, επειδή λύνει όλα τα προβλήµατα. Και νοµίζω ότι ο κύριος
Γενικός Γραµµατέας θα θέσει το βασικό ψήφισµα στην ψηφοφορία. Ωστόσο
ορισµένες χώρες, βουλευτές των οποίων είναι παρόντες εδώ, όχι απλώς δεν καλούν
τη χώρα µας στην Ευρώπη, αλλά ούτε καν την αφήνουν να µπει. Κατ’ αρχήν, γι’ αυτό
µας είναι εντελώς αδιάφορο, πώς θα ψηφίσουν, επειδή δεδοµένης αυτής της στάσης
µερικών χωρών, δεν θα έπρεπε να ψηφίσουµε. Και, όπως είπαν σωστά οι Πρόεδροι
µιας σειράς ευρωπαϊκών χωρών, η καινούρια Ευρώπη χωρίς τη ∆ηµοκρατία της
Λευκορωσίας απλώς δεν µπορεί να υπάρξει. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Όχι άλλους, περιµένουµε το κείµενο, έτσι
όπως έχει αναδιατυπωθεί, να διανεµηθεί. ∆ίνω το λόγο στον κύριο Βλαντίµιρ
Σεργκέγιεβιτς Μεντβέντιεφ.
Β. Μεντβέντιεφ: Όσο ετοιµάζεται το ψήφισµα για το µεσανατολικό, µπορούµε
να θέσουµε στην ψηφοφορία το ψήφισµα για το θέµα του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Υπάρχουν αντιρρήσεις για το ψήφισµα πάνω
στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα; Μετά τη συζήτηση που διεξήχθη; Οµοφώνως θα πούµε,
θα γράψουµε ότι µειοψηφείτε.
Θα διαβάσω τώρα, έτσι όπως έχει αναδιατυπωθεί, το κείµενο για το
µεσανατολικό ζήτηµα. Για το µεσανατολικό ζήτηµα θα διορθωθεί εκεί που λέει
παλαιστινιακό.
«Η κρίσιµη κατάσταση που επικρατεί στα παλαιστινιακά εδάφη έχει επιδεινωθεί
ακόµα περισσότερο, κατά τρόπον ώστε η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή να
διακυβεύεται.
1. Εκφράζουµε την ανησυχία µας για την επιδείνωση της κατάστασης στα
παλαιστινιακά εδάφη, και για τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτή η
επιδείνωση για τους λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.
2. Καταδικάζουµε την τακτική της αµοιβαίας εκδίκησης.
3. Καταδικάζουµε τον περιορισµό των µετακινήσεων του Προέδρου της
Παλαιστινιακής Αρχής κ. Γιασέρ Αραφάτ.
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4. Υποστηρίζουµε την αποστολή µιας διεθνούς δύναµης παρατηρητών στα
παλαιστινιακά εδάφη µε σκοπό την παρεµπόδιση της περαιτέρω
αιµατοχυσίας.
5. Καλούµε και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν την ειρηνευτική διαδικασία
και να αγωνιστούν µε συνέπεια για τη δίκαιη επίλυση του παλαιστινιακού
προβλήµατος επί τη βάση των ισχύοντων ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών,
και των συµφωνιών µεταξύ τους, θεωρώντας ότι µια τέτοια λύση θα συµβάλει
στην πρόοδο και την ευηµερία τόσο του παλαιστινιακού, όσο και του
ισραηλινού λαού, αλλά επίσης και στη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση
Ανατολή και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
6. Ζητούµε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει την από τριετίας
εκλογή του Πατριάρχη Ιεροσολύµων Ειρηναίου.
Αυτή είναι η τελική του διατύπωση. Νοµίζω ότι εµπεριέχεται η υπόδειξη του
συναδέλφου ∆ουλκερίδη για την πρόσφατη διαδικασία. Υποστηρίζουµε την
ειρηνευτική διαδικασία, άλλωστε αυτή η ειρηνευτική διαδικασία είναι ατελείωτη,
έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια, έχει περάσει διάφορες φάσεις. Τώρα είναι
σε µια καινούρια φάση, µετά την τελευταία παρέµβαση του Προέδρου Μπους. Ας
ελπίσουµε ότι αυτή η φάση θα είναι τυχερή.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Ακόµη µια τροποποίηση. Κάνει το ψήφισµα πιο ήπιο. Στο
σηµείο 6, όπου είπαµε «καλούµε και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν την
ειρηνευτική διαδικασία και να αγωνιστούν µε συνέπεια για τη δίκαιη επίλυση…»,
εδώ αναφέρεται το «παλαιστινιακό πρόβληµα», πρέπει να διαβάζεται έτσι «για τη
δίκαιη επίλυση του παλαιστινο-ισραηλινού προβλήµατος». Τότε θα ενώσουµε τα
δύο αυτά προβλήµατα και θα τα δεχτούµε επί της ουσίας.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Νοµίζω θα κάλυπτε αυτό: του
µεσανατολικού προβλήµατος.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Συνάδελφοι, δεν έχουµε συζήτηση, αλλά κατ’ ιδίαν
συνοµιλία. Αν κάποιος θέλει να µιλήσει, πρέπει να πάει στο µικρόφωνο, ώστε να
καταγραφεί στα πρακτικά και να µπορέσουµε να επεξεργαστούµε αυτό το υλικό.
Ν. Μενβέντιεφ: Έχουµε συζητήσει εδώ αυτά τα ζητήµατα µε τον κύριο
Ζόρκαλτσεφ. Ακόµη µια ερώτηση. Καταλαβαίνετε, η αναγνώριση του Πατριάρχη
είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέµα. Πρέπει να υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό,
ανεξάρτητο ψήφισµα. Αν αναθέσουµε τώρα στην Γραµµατεία να το συντάξει,
εδώ δεν υπάρχουν αντιθέσεις.
Προεδρεύων Σ.-Α. Παπαθεµελής: Ας αναθέσουµε στη Γραµµατεία να
συντάξει ένα ξεχωριστό ψήφισµα για τον Πατριάρχη. Πολύ εύστοχη παρατήρηση.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Η Γραµµατεία δουλεύει. Το ψήφισµα αυτό, όµως, θα
εγκριθεί εξ ονόµατος της Συνέλευσης. Θα βγάλουµε αυτό το σηµείο από το
ψήφισµα για το µεσανατολικό. Και µε ένα ξεχωριστό ψήφισµα θα ζητήσουµε από
το Ισραήλ να εγκρίνει την εκλογή του Πατριάρχη. Όλοι έχουν συµφωνήσει. Κατά
την γνώµη µου, τώρα έχουµε καταλήξει, έχοντας στα χέρια µας το ελληνικό, το
ρωσικό και το αγγλικό κείµενο, στην εξής λύση. Τέσσερις µικρές τροπολογίες. Το
νόηµά τους είναι να συνενώσουµε το ισραηλινό και το παλαιστινιακό ζήτηµα. Ο
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τίτλος «Η 10η ετήσια ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας για το
παλαιστινο-ισραηλινό πρόβληµα».
Σηµείο 1. «Ανησυχούµε για την όξυνση της κατάστασης στα παλαιστινοισραηλινά εδάφη. Για την ακρίβεια, στα παλαιστινιακά και τα ισραηλινά εδάφη.
Παρακάτω, το σηµείο 3. «Καταδικάζουµε τα απαράδεκτα µέτρα περιορισµού της
µετακίνησης που ελήφθησαν σχετικά µε τους νόµιµα εκλεγµένους πολιτικούς
αρχηγούς». Και το σηµείο 5. Εκεί λεγόταν: «Καλούµε τις δύο πλευρές να
στηρίξουν και να αγωνιστούν µε συνέπεια για τη δίκαιη επίλυση του παλαιστινοισραηλινού προβλήµατος». ∆ηλαδή δεν χωρίσαµε, αλλά ενώσαµε τα δύο αυτά
προβλήµατα και εκφράζουµε την ανησυχία µας σχετικά µε το ενιαίο αυτό
πρόβληµα. ∆εν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Υποβάλλεται πρόταση να εγκριθεί
αυτό το κείµενο.
Μ. Κρούσκα: Ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, αλλά µου φαίνεται ότι έχω
ένα εντελώς διαφορετικό έγγραφο, επειδή στο έγγραφό µου αναφέρονται µόνο τα
παλαιστινιακά εδάφη, παντού αναφέρεται µόνο η Παλαιστίνη. Είναι σωστό αυτό;
Β. Ζόρκαλτσεφ: Απαντώ στην ερώτησή σας. Πολύ σωστά παρατηρήσατε
πως το έγγραφό σας αυτό δεν έχει διορθωθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν στο
κείµενο που διανεµήθηκε και τώρα το έχετε στα χέρια σας. Οι τροποποιήσεις
αυτές έχουν όπως το είπα στο µικρόφωνο για τα πρακτικά.
Γ. Χανάνια: Σεβόµενος τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα αυτής της
Συνέλευσης, στηρίζω όλες τις δραµατικές αυτές αλλαγές, επειδή για µας είναι
πολύ σηµαντικό ώστε η µεγάλη µας οικογένεια να έχει ενιαία άποψη, να είµαστε
ενωµένοι. Αναµφίβολα, αυτό το διορθωµένο κείµενο του ψηφίσµατος
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας. Θα ήταν πολύ ευχάριστο για µας να
γυρίσουµε στην πατρίδα µας την Παλαιστίνη µε ένα ισχυρό ψήφισµα που µας
στηρίζει. ∆εν µπορούµε, όµως, να το κάνουµε. και πάλι καλά που έχει δοθεί έστω
και κάποια προσοχή στο πρόβληµά µας. Πρέπει να στηρίξουµε την πρόταση του
Προέδρου και υποθέτω πως πράγµατι δεν αξίζει τον κόπο να τροποποιήσουµε και
άλλο το κείµενο.
Β. Ζόρκαλτσεφ: Αυτή τη φορά είµαστε ενωµένοι; Ενωµένοι.
Ολοκληρώνουµε µ’ αυτό το ζήτηµα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι
ζητάµε συγγνώµη. Πράγµατι αν είχαµε αυτό το ψήφισµα νωρίτερα, τότε,
συζητώντας το κύριο θέµα, θα µπορούσαµε να εκφράσουµε κάποιες σκέψεις
πάνω σ’ αυτό το ψήφισµα. Και δεν θα υπήρχε ένα τέτοιο διάλειµµα. Θα το
λάβουµε υπόψη µας για το µέλλον. Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο.
Συνάδελφοι, ας ολοκληρώσουµε.
Ολοκληρώνουµε τη Συνέλευσή µας. Πρέπει να τονίσω πως ήταν µια
αντιπροσωπευτική Συνέλευση: σ’ αυτήν εκπροσωπήθηκαν όλες οι ήπειροι του
κόσµου και 19 χώρες. Η δραστηριότητα των συνέδρων που λαµβάνουν µέρος στη
Συνέλευση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην ουσία µέσα σε δύο ατελείς
µέρες µίλησαν πάνω από 40 άτοµα, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη µας τη
συζήτηση πάνω στο τελευταίο ψήφισµα. Ποιο είναι το πρώτο συµπέρασµα απ’
αυτή τη συζήτηση; Πρώτον, αποκαλύφθηκε και τεκµηριώθηκε η εξάρτηση της
ολοένα και αυξανόµενης φτώχειας της πλειοψηφίας του πληθυσµού του κόσµου
από την αύξηση της στρατιωτικοποίησής του. Αυτό ακούστηκε στην ουσία σε
όλες τις δηλώσεις.
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∆εύτερο, η ορθόδοξη άποψη πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. Κατ’ ουσία είναι
αρνητική και προειδοποιούµε την παγκόσµια κοινότητα για την Αποκάλυψη, αν
δεν αντιδράσει σ’ αυτές τις διαδικασίες, αν δεν ανασταλούν.
Τρίτον, και αυτό ακούστηκε σε πολλές οµιλίες. Στον κόσµο ωριµάζουν
θετικές ιδέες και δυνάµεις που συγκρατούν την αύξηση του άκρατου
καταναλωτισµού. Και µάλιστα το κάνουν συνειδητά και εκουσίως. Είναι και το
Ρίο Ιανέιρο και πολλά άλλα συνέδρια, στα οποία αναφέρθηκαν αυτά τα ζητήµατα.
Τέταρτο, η οικολογία της ζωής του ανθρώπου και η οικολογία της φύσης ως
πανανθρώπινο πρόβληµα βγαίνει στο παρασκήνιο της πολιτικής ζωής. Και οι
ιδέες της Ορθοδοξίας αποτελούν τη βάση για την επίλυσή τους. Η Συνέλευσή µας
και το ορθόδοξο πρότυπο ανάπτυξης του κόσµου προτείνουν µια διέξοδο απ’
αυτή την κατάσταση. Σήµερα και χτες υψώσαµε τη φωνή µας για την υπεράσπιση
των φτωχών και την καταπολέµηση της φτώχειας. Σ’ αυτό συνίσταται ένα από τα
πλέον σηµαντικά επιτεύγµατα της κοινότητάς µας. Έγινε µια αρκετά έντονη,
αλλά, κατά την γνώµη µου, περιεκτική συζήτηση. Αποκαλύφθηκαν τα επώδυνα
σηµεία στην κοινότητά µας. Τα σηµεία αυτά προς το παρόν έχουν εντοπιστεί. Αν
όµως βρίσκονται στο οπτικό µας πεδίο, θα επιδιώξουµε την επίλυσή τους. Ποιο
είναι το καθήκον που αντιµετωπίζουµε; Να κάνουµε γνωστή αυτή την ανησυχία
των ορθόδοξων βουλευτών στην παγκόσµια κοινότητα, στα κοινοβούλια των
χωρών µας. Να την κάνουµε γνωστή µε έµφαση στην ορθόδοξη αντίληψη, στην
ορθόδοξη άποψη. Μας δίνει µεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η Συνέλευσή µας
αποκάλυψε αυτό το πρόβληµα, κατά την γνώµη µου, εγκαίρως και αρκετά
τεκµηριωµένα. Άρα βαδίζουµε προς τα µπρος στο πνεύµα των παγκόσµιων
διαδικασιών. ∆εν βρισκόµαστε στο περιθώριο της παγκόσµιας κίνησης, αλλά στο
κέντρο της παγκόσµιας ανάπτυξης και της παγκόσµιας οικονοµίας. Και η
υπηρεσία της Γραµµατείας συνίσταται στο ότι έθεσε ένα τόσο επίκαιρο πρόβληµα
στη συζήτηση της Συνέλευσής µας. Στο µεταξύ θα ήθελα να τονίσω ακόµη µια
φορά ότι δεν αντιπαρατιθέµεθα ούτε σε καµιά οµολογία, ούτε σε καµιά θρησκεία,
ούτε σε κανένα λαό, ούτε σε καµιά χώρα. ∆ιακηρύσσουµε τη δική µας άποψη για
το παρόν πρόβληµα. Ίσως συµπίπτει σε κάποια σηµεία µε την τάση που κυριαρχεί
στην παγκόσµια πολιτική, είναι όµως ή άποψή µας, είναι η στάση µας. Τη
διακηρύσσουµε και πιστεύουµε ότι η θέση αυτή θα ακουστεί στον κόσµο.
Αναρωτιέµαι γιατί πονάµε τόσο πολύ γι’ αυτό το πρόβληµα; Επειδή η
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-µελών της Συνέλευσής µας έχουν γνωρίσει
τις φρικαλεότητες του πολέµου, της κατοχής και της πείνας. Και καταλαβαίνουµε
ξεκάθαρα τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτό. Ξέρετε, µια φορά σε κάποια συζήτηση
κάποιος µου έκανε την εξής παρατήρηση: στη Ρωσία όλες οι κατασκευές είναι
ατελείς και στη χώρα µας τα σπίτια είναι περιποιηµένα, τα γκαζόν είναι κοµµένα,
όλα, δηλαδή, είναι οργανωµένα. Του απάντησα µε τον εξής τρόπο: «Αγαπητέ
αντίπαλε, δεν έχετε πολεµήσει ποτέ στο δικό σας έδαφος». Το καθήκον µας είναι
ακριβώς να δοµήσουµε τη δουλειά µας µε έναν τέτοιο τρόπο ώστε ποτέ να µην
υπάρξουν πόλεµοι ούτε στο δικό µας, ούτε στο ξένο έδαφος. Κατά την γνώµη
µου, αυτό είναι το βασικό καθήκον της σύγχρονης εποχής. Και βασικός
µηχανισµός είναι η καταπολέµηση της φτώχειας. Αν εξαλείψουµε το πρόβληµα
του πολέµου, θα λύσουµε το πρόβληµα της φτώχειας. Θέλω να προφυλάξω τη
Συνέλευσή µας από ένα µεγάλο, κατά την άποψή µου, λάθος. Αποκαλύπτοντας τα
ελαττώµατα της παγκόσµιας κοινότητας, πρέπει να αποφύγουµε τον πειρασµό να
αποκαλύπτουµε ή να καταδικάζουµε τους λαούς που εντάσσονται ή δεν
εντάσσονται στην κοινότητά µας. Θα πρέπει να µιλάµε για τα δικά µας
προβλήµατα, για τη δική µας άποψη πάνω στις παγκόσµιες διαδικασίες. ∆εν
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µπορούµε ούτε να καταπολεµήσουµε τους ετερόδοξους, ούτε τους άλλους λαούς
και έθνη. Γι’ αυτό µίλησε πολύ καλά στην οµιλία του ο κύριος Κότσιρας από την
Αυστραλία. Θα µπορούσαµε να υιοθετήσουµε την οµιλία του ως σύνθηµα της
Συνέλευσής µας. Θεός φυλάξοι, µη προκαλέσουµε υποψία εναντίον οποιουδήποτε
άλλου λαού ή οποιασδήποτε άλλης θρησκείας. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, νοµίζω ότι
θα πρέπει να αυτοδιαλυθούµε. Αν υπερασπιζόµαστε τις ιδέες της Ορθοδοξίας,
πρέπει να αντιµετωπίζουµε µε σεβασµό όλες τις άλλες οµολογίες και όλες τις
άλλες θρησκείες. Σήµερα εκλέξαµε τα καθοδηγητικά όργανα της Συνέλευσής µας.
Έχουµε προσελκύσει στη δουλειά καινούριους ανθρώπους, άρα θα υπάρξουν
καινούριες ιδέες και προτάσεις. Έχουµε σχεδόν συζητήσει και το θέµα της
πρωτεύουσας όπου θα πραγµατοποιηθεί η επόµενη Συνέλευση και προσδιορίσαµε
το θέµα της επόµενης συζήτησης. Ολοκληρώνουµε τη Συνέλευσή µας και σας
λέµε: «Καλή αντάµωση! Υγεία, ευηµερία, καλή επιτυχία σε όλους στις δουλειές
σας! Εις το επανιδείν!»
Ν. Μεντβέντιεφ: Θα ήθελα επίσης να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους
εκείνους που εξυπηρετούσαν τη Συνέλευσή µας – τους διερµηνείς και τη
Γραµµατεία της Συνέλευσης. Ευχαριστώ πολύ.
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Οικουµενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολοµαίου
- Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, κ.κ. Ιερόθεος,
Ελλάδα
- ∆ρ. KΡΙΑΡΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ, Ισµήνη
Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο, Ελλάδα
- ∆ρ. ΜΠΕΓΖΟΣ, Μάριος
Καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ελλάδα
Παρατηρητές
- κ. RANDJIC, Milivoj
Αντι-Πρόεδρος του¨ SYNDESMOS¨,Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
Γιουγκοσλαβίας
Υπηρεσιακοί παράγοντες του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας
- κα. TRAINAUSKIENE, Sigita
Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Σχέσεων
- κα. BIELINIENE, Audrone
Ανώτατος Σύµβουλος
- κ. STRIMAITIS, Skirmantas
Σύµβουλος
- κα. KRINICKIENE, Egle
Σύµβουλος
Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο.
- κα. ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια
- κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία
- κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη
∆ιερµηνείς
- κ. ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ, Χρήστος
- κ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ, Περικλής
- κα. KACKUVIENE, Kristina
- κ. DAILIDENAS, Romas
- κα. DAILYDENIENE, Ana
- κα. MALYCHINA, Natalija
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