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∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
11ης Γενικής Συνέλευσης
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας

Κίεβο, 24 Ιουνίου – 27 Ιουνίου 2004

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΑΓΙΑ ΜΗΛΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: «ALTA GRAFICO A.E.»
ΑΘΗΝΑ 2005

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αντιπροσωπείες

ΑΛΒΑΝΙΑ
κ. APOSTOLI, Gaqo, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. FABER, Niko, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ∆.Σ.Ο.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
κ. KOTSIRAS, Nicholas, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
ΒΕΛΓΙΟ
κ. DOULKERIDIS, Christos, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
κ. MILTCHEV, Kiril, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο.
ΓΕΩΡΓΙΑ
κ. MAGLAPERIDZE, Vasilij
Βουλευτής
ΕΛΛΑ∆Α
κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Στυλιανός –Άγγελος, βουλευτής
Γενικός Γραµµατέας της ∆.Σ.Ο.
κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος
Βουλευτής
κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ηµήτριος, βουλευτής
Ταµίας της ∆.Σ.Ο.
Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆.Σ.Ο.
κ. ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ, Γεώργιος
Βουλευτής
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κ. ΣΧОΙΝΑΡΑΚΙ-ΗΛΙΑΚΗ, Ευαγγελία
Βουλευτής
∆ρ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ, Κώστας
Σύµβουλος της ∆.Σ.Ο.
ΕΣΘΟΝΙΑ
κ. VELMAN, Vladimir, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο.
κ. LENK, Heimar, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής της Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο.
Η.Π.Α.
κα. PAPPAS, Maria
Γραµµατέας Οικονοµικών της
Τοπικής κυβέρνησης του Chicago,
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεθνούς
Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.
ΚΥΠΡΟΣ
κ. ΦΥΤΤΗΣ, Σοφοκλής, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. ΚΑΡΑΣ, Αντώνης, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο.
κα. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Εύη
Ανώτερη Λειτουργός ∆ιεθνών Σχέσεων της Βουλής
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
∆ρ. KOTLIAROV, Igor, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο.
κα. OKRUZHNAYA, Svetlana, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο.
ΛΕΤΟΝΙΑ
κ. BARTASHEVICHS, Aleksandr, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. KLEMENTIEV, Andrej
Βουλευτής
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
κ. MEDVEDEV, Nikolaj, βουλευτής
Υπεύθυνος σχέσεων µε θρησκευτικά δόγµατα
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ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
κ. CHUGURYANOU, Aleksandru
Βουλευτής
κ. SILIVESTRU, Petru, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
κα. SAMOILYK, Katerina, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. BAUER, Myhailo
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο.
κα. BYLOZIR, Oksana
Βουλευτής
κ. EVDOKIMOV, Vallerij
Βουλευτής
κ. SAMOFALOV, Gennadij
Βουλευτής
κ. TARAN, Victor
Βουλευτής

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
κ. DAUD, Bishara, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.
∆ρ. HANANIA, Ghazi, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο.

ΠΟΛΩΝΙΑ
κ. CZUZ, Aleksander
Βουλευτής
κ. CZYKWIN, Eugeniusz
Μέλος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
κ. CIUCEANU, Radu, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο.
κ. NADEJDE, Vlad, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο.
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ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
κ. KROUTOV, Aleksandr
Βουλευτής
κ. POPOV, Sergei
Βουλευτής
κ. PLOKHOTNIOUK, Boris
Βουλευτής
κ. ZATULIN, Konstantin
Βουλευτής
Prof. ALEKSEEV, Valery
Σύµβουλος της ∆.Σ.Ο.
κ. DZAKHAEV, Semyon
Υπάλληλος του Κοινοβουλίου
κ. SHPILENKO, Dmitry
∆ιοικητικός Υπάλληλος
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
κα. KRUSKA, Borislava, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο.
κ. BOSKOVICH, Radenko
Βουλευτής
κ. MIHAILOVICH, Ognjen
Βουλευτής
Επίσηµη προσκεκληµένοι
-κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Νικόλαος
Προσκεκληµένοι
- Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ.κ. Ιερεµίας
Εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου
- κ. LVOV, Dmitri
Ακαδηµαϊκός, µέλος της Ρωσικής
Ακαδηµίας Επιστηµών
- κ. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ, Γεώργιος
Οµότιµος καθηγητής της
Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
- κ. ΜΠΙΤΖIΛΕΚΗΣ, Νικόλαος
Αναπλ. Καθ. Νοµικής Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Παρατηρητές
- κ. ΤΣΙΜΟΥΡHΣ, Σπυρίδων
Αντι-Πρόεδρος του¨ SYNDESMOS¨,
Παγκόσµιος Οργανισµός Ορθόδοξης Νεολαίας
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Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο.
- κα. ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια
- κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία
- κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη

∆ιερµηνείς
-κ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ, Περικλής
-κ. ΠΑΤΕΛΗΣ, ∆ηµήτριος
-κ. SARZHEVSKIJ, Sergei
-κα SHAPAROVSKAYA, Irina
-κα. STALYAROVA, Anya
-κα. TORGONIJ, Sergei
-κ. ZALEVSKIJ, Yurij
Υπηρεσιακοί παράγοντες του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας
-

κα. DUBROVSKA, Marina
κ. YASCHENKO, Aleksandr
κα. MICHAILCHUK, Natalia
κ. ROZPUTENKO, Vladimir
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέµπτη, 24 Ιουνίου 2004
- Άφιξη συµµετεχόντων στο Κίεβο.
- Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο «Dnipro»
(Τηλ.:+380 (0) 442546700-01 Φαξ:+380 (0) 442546700-05).
- Γεύµα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
16:00

- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Κοινοβούλιο.

16:30 – 17:45

- Έναρξη εργασιών της 11ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
∆.Σ.Ο.
- Κήρυξη έναρξης των εργασιών από τον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, κ. Volodimir Lytvyn.
- Εναρκτήριος χαιρετισµός από τον Γενικό Γραµµατέα και τον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της ∆.Σ.Ο.
- Χαιρετιστήρια µηνύµατα από τους Προέδρους
Κοινοβουλίων και τις εκκλησιαστικές αρχές.

των

- Αναµνηστική φωτογράφηση.
17:45 – 18:00

- ∆ιάλειµµα – καφές.

18:00 – 18:30

- Τιµητική αναφορά στον απερχόµενο Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης κ. Victor Zorkaltsev, τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραµµατέα, κ. Νικόλαο Κατσαρό και τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Οικονοµικών, κ. Vladimir Medvedev. Ο Γενικός
Γραµµατέας της ∆.Σ.Ο, κ. Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεµελής
και η επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας, κα Katerina
Samoilyk θα µιλήσουν για την πολυετή προσφορά τους στην
∆.Σ.Ο.

19:00

- Παράθεση επίσηµου δείπνου από τον Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, κ. Volodimir Lytvyn στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου “National”.

**Τα προτεινόµενα από τις αντιπροσωπείες ψηφίσµατα που θα συζητηθούν
στις 26 Ιουνίου, πρέπει να κατατεθούν στη Γραµµατεία µέχρι το πέρας των
εργασιών της α΄ ηµέρας της Γενικής Συνέλευσης (24 Ιουνίου).
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Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2004
09:45

- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Κοινοβούλιο.

10:00 - 11:00

- Εκλογή νέου Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και µελών της
Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.

11:00 - 11:45

- Εισήγηση επί του κεντρικού θέµατος της Γενικής Συνέλευσης
«Ασφάλεια µε Ελευθερία» από τον κ. Γεώργιο Ματζαρίδη,
Οµότιµο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,.
- Εισήγηση επί του κεντρικού θέµατος από τον κ. Dmitri Lvov,
Ακαδηµαϊκό της Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών.

11:45 – 12:00

- ∆ιάλειµµα – καφές.

12:00 - 14:00

- Εισήγηση επί του κεντρικού θέµατος από τον κ. Νικόλαο
Μπιτζιλέκη, Καθηγητή Νοµικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
- Συζήτηση – τοποθετήσεις.

14:30

- Γεύµα στο εστιατόριο “Taras”.

16:00

- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

17:15

- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Κοινοβούλιο.

17:30

- Συνέχεια των εργασιών.
- ∆ιάθεση καφέ-αναψυκτικών.

17:45 – 20:00

- Συζήτηση επί του κεντρικού θέµατος. Τοποθετήσεις.

20:00

- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

21:00

- Παράθεση επίσηµου δείπνου από τον Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης και τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο στο
εστιατόριο “ Tsarskoye Selo”.

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2004
09:30

- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Κοινοβούλιο.

09:45 - 11:30

- Απολογισµός πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο για το έτος 2003-2004
από τον Γενικό Γραµµατέα, κ. Στυλιανό–Άγγελο Παπαθεµελή.
Έγκριση των πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο, για το έτος 2003 - 2004.
- Προγραµµατισµός–Συζήτηση–Έγκριση δραστηριοτήτων της
∆.Σ.Ο για το έτος 2004-2005. Συζήτηση, για τον τόπο
διεξαγωγής της 12ης Γενικής Συνέλευσης της ∆.Σ.Ο το 2005.
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11:30 – 11:45

- ∆ιάλειµµα – καφές.

11:45 – 13:30

- Οικονοµικός απολογισµός για το έτος 2003 – 2004 και
οικονοµικός προϋπολογισµός για το έτος 2004 – 2005 από τον
ταµία και µέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο, κ.
∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο.
- Ψηφίσµατα.
- Ολοκλήρωση των εργασιών.

13:30

- Αναχώρηση από το κοινοβούλιο.
- Γεύµα στο εστιατόριο “Khoutorok”.

15:00

- Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

16:30 – 19:30

- Ξενάγηση στη πόλη του Κιέβου.

20:30

- Παράθεση δείπνου από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στη ∆.Σ.Ο, κας Katerina
Samoilyk στο εστιατόριο του ξενοδοχείου «Dnipro» .

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2004
09:00

- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο (Check-out).

09:00 - 10:30

- Αναχώρηση
για
την
Περτσέρσκαγια
παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας.

10:30 – 12:00

- Συνάντηση µε τις εκκλησιαστικές αρχές, ξενάγηση στην
Λαύρα.

12:30

- Αναχώρηση αντιπροσωπειών.
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Λαύρα

και

Πρακτικά της 11ης Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας
24 Ιουνίου 2004
Έναρξη εργασιών 16:30
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Γενικός Γραµµατέας ∆ΣΟ:
Συνάδελφοι από όλα τα σηµεία του κόσµου, που ήρθατε εδώ, είναι εξαιρετική
η χαρά µας επειδή η φετινή γενική συνέλευση λαµβάνει χώρα στο Κίεβο της
Ουκρανίας. Ήταν µια παλαιότερη επιθυµία µας, η οποία εκπληρώνεται. Τιµούµε µε
αυτό τον τρόπο τη χώρα που µας υποδέχεται και θα έχουµε την ευκαιρία, στο
τριήµερο που ακολουθεί, να ανταλλάξουµε σκέψεις, απόψεις, να συζητήσουµε για
θέµατα που αφορούν τον µελλοντικό προγραµµατισµό της οργάνωσής µας, τις
δραστηριότητές της, το µέλλον της. Θέλω να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της
Ουκρανικής Βουλής να ξεκινήσει εκείνος µε τον λόγο του και να κηρύξει την έναρξη
των εργασιών της συνελεύσεώς µας.
ΒΛΑΝΤΙΜΗΡ ΛΙΤΒΙΝ, Πρόεδρος Ουκρανικής Βουλής:
Αξιότιµοι συµµετέχοντες της Γενικής Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας! Εκ βάθος της καρδιάς µου σας χαιρετίζω εξ ονόµατος της
πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής Ουκρανίας, στην ιστορική Ορθόδοξη γη της
Ουκρανίας. Μετά χαράς παρατηρώ ότι σ’αυτό το συνέδριο συµµετέχουν Ορθόδοξοι
βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια των 24 χωρών του κόσµου. Ο σκοπός αυτής
της συνάντησης είναι η συζήτηση και η ανάλυση των παγκοσµίων αλλαγών, που
έχουν προκύψει στο παγκόσµιο και ευρωπαϊκό γεωπολιτικό χώρο. Είναι εξαιρετικής
σηµασίας όπως για τη παγκόσµια κοινότητα, έτσι και για τον λαό της Ουκρανίας.
Στο δεδοµένο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας, το οποίο συνδέεται µε την
πανανθρώπινη αλληλεγγύη για την υπέρβαση των διεθνικών συρράξεων και για την
ειρηνική διευθέτηση των προβληµάτων, αυτή τη στιγµή στη χώρα έχουν
δηµιουργηθεί πραγµατικές δυνατότητες για την ανάπτυξη όλων των οργανώσεων οι
οποίες σέβονται τους νόµους και υποστηρίζουν τις ειρηνικές αρχές. Σήµερα στην
Ουκρανία δρουν περίπου 30.000 θρησκευτικές οργανώσεις και πάνω από 50
δόγµατα. Πρακτικά διασφαλίζουµε τους όρους για την άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων όλων των πιστών, όλων των δογµάτων. Ταυτοχρόνως η Ουκρανία είναι
µια ισχυρή ορθόδοξη χώρα, και πάνω από το 50 % του θρησκευτικού µας δικτύου
αφορά ορθόδοξες ενώσεις. Εδώ ακριβώς στον ∆νείπερο οι πρόγονοί µας έλαβαν τη
µεγάλη απόφαση να ασπαστούν το Χριστιανισµό. Η Ρους του Κιέβου είναι η κοιτίδα
του πολιτισµού της περιοχής µας, όπου συνδυάζεται η µεγαλοπρέπεια, το κάλλος και
η καθαρότητα των τελετουργιών του Βυζαντίου. Ελήφθησαν ιδιαίτερες προσπάθειες
για τη διάδοση του ορθοδόξου δόγµατος. Η αρχαία Ρους έχει ενταχθεί στον κόσµο µε
την επιθυµία να ανταποκριθεί στην ορθόδοξο διδασκαλία και να την τηρεί.
Ταυτοχρόνως έδωσε στη Χριστιανοσύνη τους θαυµάσιους ναούς, την αρχιτεκτονική
τους, τη θαυµάσια εκκλησιαστική µουσική και τις εκκλησιαστικές χορωδίες κατά τη
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διάρκεια της χιλιετίας που έχει παρέλθει αφότου ασπάστηκε τον Χριστιανισµό. Ήταν
µια περίοδος ακατάπαυστου έργου ηθικής τελειώσεως στην κατεύθυνση που είχε
τεθεί από την ιστορική µας ανάπτυξη από το έτος 988, γεγονός που επέτρεψε στο
έθνος µας να µη διαλυθεί και να διατηρηθεί ακόµα και στις πλέον δύσκολες
περιόδους. Οι αρχές λοιπόν της χριστιανικής αγάπης ενέπνευσαν τους λαούς µας και
η ελπίδα αυτή έγινε αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισµού µας και της ανεξαρτησίας
του ουκρανικού κράτους. Παρά τις περιπλοκές και τις δυσκολίες καταφέραµε να
ξεπεράσουµε τις δυσκολίες που είχαµε και σε µικρό χρονικό διάστηµα η θρησκευτική
ελευθερία έγινε µία πραγµατικότητα. Η Εκκλησία ως κοινωνική οργάνωση έγινε
ιδιαίτερα σηµαντικό συστατικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, έχοντας βαρύνουσα
σηµασία στην ουκρανική ιστορία.
Στην Ουκρανία όλο και περισσότερο ενισχύεται η αντίληψη της µοναδικής
σηµασίας της ορθοδόξου λειτουργίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του δηµιουργικού
δυναµικού που περικλείει και που βοηθά τον κάθε άνθρωπο να κατατείνει στην
τελείωση. Και εν συνόλω, το έθνος αυτό δηµιουργεί τις καλύτερες συνθήκες ώστε να
εξεταστεί εκ µέρους της πολιτείας ως βασικό κρατικό καθήκον. Η αναδηµιουργία των
κατεστραµµένων µνηµείων του σλαβικού πολιτισµού, η αποκατάσταση των
εκκλησιών και της θρησκείας, η ανάπτυξη της θρησκευτικής αγωγής δεν αποτελούν
θέµα απλώς αποκατάστασης µίας δικαίας υπόθεσης αλλά µία αποκατάσταση του
ρόλου που διαδραµάτισε η Ορθοδοξία στην ιστορία µας και των όσων έκανε για την
προσέγγιση των εθνών. Ο λαός µας κατέδειξε ότι καµία βία, καµία βεβιασµένη
επιβολή δεν µπορεί να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην απόσπασή µας από τις
αλήθειες τις Ορθοδοξίας. Χρειάζεται να γίνει κτήµα όλων των λαών το πολιτισµικό
κοινό πρόσωπο που έχει διαµορφωθεί υπό την αποφασιστική σηµασία της
συνεισφοράς της ορθοδόξου πίστεως.
Η ορθόδοξος πίστη έχει εκατοµµύρια οπαδούς, εκατοµµύρια πιστών που είναι
ταυτοχρόνως πρεσβευτές της δικαιοσύνης, της αγάπης και της αλληλεγγύης σε όλον
τον κόσµο. Αυτό αφορά τις τύχες όχι µόνο της Ουκρανίας αλλά και όλων των
ανθρώπων καλής θελήσεως, οι οποίοι σέβονται και πρεσβεύουν τις χριστιανικές
αξίες. Στην Ουκρανία έχει ιδιαίτερο κύρος η Συνέλευση της Ορθοδοξίας η οποία
συνεργάζεται γόνιµα µε βουλευτές από πολλά κοινοβούλια, από όλο τον κόσµο.
Αποτελεί έναν όρο σταθεροποίησης των διεθνών σχέσεων στην Ευρώπη και στον
κόσµο συνολικά. Είµαστε ευγνώµονες προς εσάς, ειλικρινώς σας ευχαριστούµε για
όλα αυτά και ευελπιστούµε ότι οι εργασίες σας θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε,
να ανακαλύψετε το τι σηµαίνει η Ουκρανία για την Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία για
την Ουκρανία, ούτως ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τον ουκρανικό χαρακτήρα,
να κατανοήσετε την ουκρανική ψυχή, να κατανοήσετε καλύτερα την Ουκρανία, έτσι
ώστε καλύτερα να µας κατανοήσουν στην Ευρώπη και στον κόσµο. Εξ ονόµατος,
λοιπόν, του Ουκρανικής Βουλής, σας χαιρετίζω. Εύχοµαι γόνιµες εργασίες, ειρήνη,
όλα τα αγαθά και ζωτικές δυνάµεις ώστε να φανείτε αντάξιοι του µεγάλου
προορισµού σας.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Γενικός Γραµµατέας ∆ΣΟ:
Να ευχαριστήσουµε τον Πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής για όσα µας είπε
και, βεβαίως, για τη θερµή φιλοξενία που µας επιφυλάσσει η Ουκρανική Βουλή. Να
ευχαριστήσουµε τη συνάδελφό µας, την κυρία Σαµόιλικ, η οποία επί σειρά ετών
πρωταγωνιστεί στην δραστηριότητα της οργάνωσής µας και να παρακαλέσω τώρα
τον Σεβασµιότατο Γενεύης, τον κύριο Ιερεµία, ο οποίος είναι κοµιστής του
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µηνύµατος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουµενικού Πατριάρχου
κυρίου Βαρθολοµαίου, να µας διαβάσει το µήνυµά του.
ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Μητροπολίτης Ελβετίας:
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, εξοχότατε κύριε
βουλευτά Γενικέ Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.
Αγαπητοί παρόντες και συµµετέχοντες σε αυτό το συνέδριο. Η Αυτού Θειοτάτη
Παναγιότης, ο Οικουµενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολοµαίος, τιµητικώς µου
ανέθεσε να αντιπροσωπεύσω το σεπτόν αυτού πρόσωπον και το Οικουµενικόν
Πατριαρχείον εις αυτή την ενδέκατη συνέλευση της ∆ιεθνούς ∆ιακοινοβουλευτικής
Ορθοδοξίας. Πράττω τούτο µετά πολύ χαράς και µε ανάµεικτα συναισθήµατα
συγκινήσεως, βαθιάς ικανοποιήσεως και ευγνωµοσύνης προς όσους συνέβαλαν και
συµβάλλουν εις την πραγµατοποίηση του πολιτικού και ιδεολογικού έργου τούτου. Ο
Οικουµενικός Πατριάρχης απονέµει την αυτού πατρικήν ευλογίαν προς τον
Πρόεδρον και τον Λαόν της χώρας της Ουκρανίας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα
πραγµατοποιήσεως της συνελεύσεως εις την µεγάλην, ιστορικήν και ωραίαν πόλιν
του Κιέβου. Τα ίδια πατριαρχικά αισθήµατα εκφράζει εις τον εξοχότατον Πρόεδρον
του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, ο οποίος πρωτίστως και ουσιαστικά θα συµβάλει
εις την πραγµατοποίηση για µιαν ακόµη φορά του υψηλού σκοπού της συνελεύσεως
και εις την ανάλογον αποδοχήν των µηνυµάτων της προς τον λαόν της χώρας και
ολόκληρον τον ευρωπαϊκόν κόσµον. Χαιρετίζω την παρουσίαν των εκπροσώπων του
Σεβασµιότατου Μητροπολίτου Κιέβου κυρίου Βλαδιµήρου. Παρακαλώ τον
Αρχιεπίσκοπο κύριο Μητροφάνη να διαβιβάσει εγκάρδιο αδελφικό ασπασµό και
πατριαρχικάς ευλογίας. Ο Οικουµενικός Πατριάρχης συγχαίρει ιδιαιτέρως και επαινεί
το κεντρικό συµβούλιο, τον Πρόεδρον, τον Γενικό Γραµµατέα και τα µέλη αυτού για
την καταβαλλοµένην άοκνη προσπάθεια συνεχίσεως ενός έργου το οποίον από
δεκαετίας προσέφερε µίαν µοναδικήν ευκαιρίαν αναδείξεως και προβολής του ήθους
και του φρονήµατος των λαών που χαρακτηρίζονται από την χριστιανικήν ορθόδοξον
παράδοση, εις πολιτικήν, πολιτιστικήν, ανθρωπιστικήν και πνευµατικήν διάσταση.
Ευχαριστεί θερµώς διά την παρεχοµένην ευκαιρίαν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, εν
τω προσώπω του Οικουµενικού Πατριάρχου, προκαθηµένου της αγάπης και της
διακονίας, να συµµετέχει εις τας συνελεύσεις, να µεταφέρει εκάστοτε την υποστήριξη
και να διαπιστώνει την χρησιµότητα την οµαδικής εργασίας σας.
Ευρίσκεστε πάντοτε εις την επικαιρότητα, δια τούτο πρέπει το αποτέλεσµα
των εργασιών σας να ευρίσκει αντίκτυπον και να επηρεάζει όχι µόνον την κοινήν
γνώµην αλλά και τους κατευθύνοντας την τύχην των λαών, εις τρόπον ώστε να
εξασφαλίζεται διαχρονικά η ειρήνη, να αποδίδεται δικαιοσύνη και να αναγνωρίζεται
η ελευθερία των λαών, µάλιστα δε της ανθρώπινης συνείδησης.
Το θέµα που επιλέξατε προς διαπραγµάτευση εις την συνέλευσή σας,
ασφάλεια µε ελευθερία, αποτελεί την διαρκή καθηµερινή µέριµνα όλων. Καλείστε µε
θάρρος, νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα να τοποθετηθείτε ως πολιτικό σώµα
έναντι µιας επιπόνου και εν πολλοίς δραµατικής καταστάσεως, η οποία επιφέρει
καθηµερινώς πληγάς επί πληγών και θέτει εις κίνδυνον την ισορροπίαν των εθνών και
την κοινωνικήν ασφάλειαν. Ας επιτραπεί µια και µόνο παρατήρηση επί του θέµατος.
Η χριστιανική ορθόδοξος τοποθέτηση θα ήτο δυνατόν να χαρακτηριστεί µε την
αντιστροφήν των όρων. Η ελευθερία εξασφαλίζει την ασφάλειαν. Μια ελευθερία
όµως εννοούµενη εν Χριστώ, που εννοεί τον άνθρωπον έντιµον, υπεύθυνον,
σεβόµενον τον εαυτόν του και τον συνάνθρωπον, τίµιον συνεργόν εις το κοινόν έργον
της πολιτείας. Η συνειδητοποίησις ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να είναι και
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να αισθάνεται ελεύθερος ρυθµίζει την συµπεριφοράν όλων και την αµοιβαίαν
αναγνώριση, η οποία οδηγεί εις µιαν έννοµον συνύπαρξη και συµβίωση. Σας
απευθύνεται θερµή, εγκάρδιος ευχή για µιαν πλήρη επιτυχία εις τας εργασίας σας και
εκφράζεται η διαβεβαίωση ότι το Οικουµενικόν Πατριαρχείον, από της µαρτυρικής,
ιστορικής και ευλογηµένης αυτού έδρας και από όλας τας επαρχίας αυτού ανά την
οικουµένην, παρακολουθεί µετά ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος το µεγάλο κίνηµά σας,
περί έργου και µαρτυρίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας και
τίθεται εις την διάθεσή σας διά παν έργον αγαθόν και ευάρεστον τω Θεώ.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Ευχαριστούµε τον Παναγιότατο Οικουµενικό Πατριάρχη για το θερµό µήνυµά
του και για τις αξιοσηµείωτες σκέψεις, τις οποίες περιείχε αυτό. Να παρακαλέσω
τώρα τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Βικάριο κύριο Μητροφάνη να απευθύνει το
µήνυµα της Εκκλησίας της Ουκρανίας.
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ:
«Αξιότιµε Βλαδίµηρε Μιχαήλοβιτς, αξιότιµε
Γενικέ Γραµµατέα της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, αξιότιµοι συµµετέχοντες στη
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Μετά χαράς σας
υποδεχόµαστε
στην γη της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της ανεξάρτητης
Ουκρανίας, στην πόλη του Κιέβου που αποτελεί την κοιτίδα της ανατολικής
Ορθοδοξίας των Σλάβων. Εδώ συνέβησαν γεγονότα τα οποία άλλαξαν ριζικά τις
τύχες των ανατολικών Σλάβων και τους έδωσαν προοπτική στην ιστορική τους ζωή,
στα πλαίσια της οικογενείας των χριστιανικών λαών. Αυτή η βάπτιση από τον
ηγεµόνα Βλαδίµηρο µάς έκανε κοινωνούς της πνευµατικότητος των λαών και µας
έδωσε υψηλά υποδείγµατα υπηρεσίας προς τον Θεό και προς την πολιτισµική
κληρονοµιά των λαών. Μετά χαράς διαπιστώνουµε ότι υπάρχει πλέον η διεθνής
οργάνωση διακοινοβουλευτικού επιπέδου, η οποία έχει αναλάβει την προώθηση των
ιδεωδών µας σε παγκόσµια κλίµακα και την προάσπισή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό σήµερα, όταν καταβάλλονται προσπάθειες να τεθεί η Ορθοδοξία στο
περιθώριο των ευρωπαϊκών και λοιπών ενοποιητικών εργασιών, να εξαιρεθεί από τα
θεµέλια της παγκοσµίου οργανώσεως. Φρονούµε ότι η ένωση της Ευρώπης και του
κόσµου εν συνόλω δεν θα πρέπει να τίθεται σε µια διαδικασία οµογενοποίησης στα
πλαίσια ενός πολιτισµικού µοντέλου, αλλά στα πλαίσια της συνυπάρξεως και του
αµοιβαίου σεβασµού όλων των αξιών που συνενώνουν τους λαούς. Πρόκειται για µια
πιο περίπλοκη οδό, η οποία οδηγεί όµως στην πραγµατική ενοποίηση και όχι στον
κατακερµατισµό.
Μετά προσοχής παρακολουθούµε το έργο σας, µελετούµε την εµπειρία σας
για τη διευθέτηση των υποθέσεων που αφορούν τις σχέσεις της Πολιτείας Εκκλησίας και το κοινωνικό έργο των Εκκλησιών στις χώρες σας. Ιδιαίτερα
σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι δικές σας επεξεργασίες έχουν ενσωµατωθεί σε
νοµοθετικές πράξεις των κρατών σας. Είναι η οδός η οποία θα πρέπει να προωθηθεί
περαιτέρω στις περίπλοκες σχέσεις µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας
της Ουκρανίας. Η νυν ∆ιακοινοβουλευτική σας Συνέλευση, που είναι αφιερωµένη
στο πρόγραµµα της ελευθερίας και της ασφαλείας µας, δείχνει ότι ο κόσµος που µας
δώρισε ο Θεός γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλής για την ύπαρξη του ανθρώπου, των
λαών και κάθε εµβίου. Τα τεχνολογικά και οικολογικά προβλήµατα, οι ένοπλες
συρράξεις διαρκώς τηρούν την ανθρωπότητα εν εγρήγορσει θέτοντας υπό απειλή την
ίδια τη ζωή. Το ίδιο η διεθνής τροµοκρατία, οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων για
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πολιτικές σκοπιµότητες. Η Ορθοδοξία θεωρεί ότι η τροµοκρατία είναι ύψιστο
αµάρτηµα και δεν υπάρχει καµία δικαίωση για τις τροµοκρατικές πράξεις. Η
καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η καταπολέµηση του κακού, ενός κακού απολύτου
και απάνθρωπου είναι καθήκον. Η παγκόσµια κοινωνία προτείνει µεθόδους, µια εκ
των οποίων είναι ο ολοκληρωτικός έλεγχος της ζωής και της δραστηριότητας των
ανθρώπων. Σήµερα διαπιστώνουµε ότι για τον ποιοτικό έλεγχο σε µεγαλύτερο βαθµό
δηµιουργείται τράπεζα δεδοµένων, ηλεκτρονική τράπεζα, παρακολουθούνται όλες οι
πτυχές της εργασιακής και των λοιπών δραστηριοτήτων του ανθρώπου.
Εδώ ανακύπτει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που αφορά τις παραµέτρους
της ελευθερίας στο σύγχρονο κόσµο. Έχουν άραγε δικαίωµα υπάρξεως; Και ποιος θα
προσδιορίσει αυτές τις ελευθερίες; Και πώς µπορεί ο άνθρωπος να τις θυσιάσει; Τι
µπορεί να θυσιάσει εν ονόµατι της προσωπικής του ασφαλείας και της ασφαλείας των
λοιπών ανθρώπων; Στην Ουκρανία προ πολλού αναπτύσσονται διάφοροι διάλογοι
που αφορούν τη σύσταση ενός κώδικα. Η Ιερά Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας αναγνώρισε το δικαίωµα του πιστού να απορρίψει την ύπαρξη ενός
ηλεκτρονικού κωδικού. Η ελευθερία του ανθρώπου στην θρησκευτική της έννοια
διαφέρει από την κοσµική αντίληψη. Η γνώση της αληθείας µάς καθιστά ελευθέρους.
Από ορθοδόξου απόψεως, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ο πιστός άνθρωπος, ο άπιστος
άνθρωπος οδηγείται στην οδό της αµαρτίας και της ανηθικότητας. Εδώ βλέπουµε τη
συνεισφορά του Νικολάι Μπερντιάεφ, του εξέχοντος θρησκευτικού φιλοσόφου, στην
κατανόηση όλων των εγκληµάτων. Εναντίον της προσωπικότητας βρίσκεται η
αµαρτία και αυτό δεν αφορά τα όργανα της τάξεως αλλά την πίστη και την µετάνοια.
Η πίστη δεν σώζει µόνο αλλά και θεραπεύει. Όπως διακήρυξε ο Αλέξιος ο Β’ στο
κράτος θα πρέπει να υπάρχουν λιγότερες φυλακές, γι’αυτό θα πρέπει να υπάρχουν
περισσότερες εκκλησίες. Η εδραζόµενη επί των ορθοδόξων αρχών κοινωνία είναι µια
κοινωνία που έχει θεµέλια για την ειρήνη. Η πολιτεία που φροντίζει για την ασφάλεια
και την ηθική συµπεριφορά των πολιτών της θα πρέπει να παράσχει την αγωγή της,
την αγωγή της Εκκλησίας. Είµεθα πεπεισµένοι ότι η διευθέτηση των πρωτίστης
σηµασίας προβληµάτων, τα οποία εγείρονται ενώπιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
διανοίγει τον δρόµο για τη στενότερη και γονιµότερη συνεργασία µεταξύ Ουκρανικής
Πολιτείας και Εκκλησίας προς όφελος του ουκρανικού λαού. Φρονούµε ότι ο
διάλογος που θα αναπτυχθεί στη συνεδρία σας θα συντελέσει στην ανεύρεση των
βέλτιστων οδών για τα προβλήµατα που σας απασχολούν. Σας εύχοµαι γόνιµες
εργασίες. Ας έχετε τη θεία φώτιση όλοι οι συµµετέχοντες.
Βλαδίµηρος, Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, Προκαθήµενος της
Ουκρανικής Εκκλησίας».

Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Ευχαριστούµε τον Σεβασµιότατο Βλαδίµηρο, Μητροπολίτη Κιέβου, για τα
πολύ ουσιαστικά για τα οποία µας µίλησε στο µήνυµά του και θα ήθελα να
παρακαλέσω τώρα τον κύριο Αλεξέγιεφ να µεταφέρει το µήνυµα του Μακαριότατου
Πατριάρχου πάσης Ρωσίας κυρίου Αλεξίου.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ, Σύµβουλος ∆.Σ.Ο.:
Αξιότιµε κύριε Γραµµατέα, Σεβασµιότατε, κυρίες και κύριοι, το θέµα του
συνεδρίου σας αφορά ζητήµατα αρχής και από την προσέγγιση αυτού του θέµατος θα
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εξεταστεί εν πολλοίς ο τρόπος εξέλιξης του πολιτισµού. Φρονούµε ότι η Ορθοδοξία
είναι το φως του κόσµου αυτού. Στόχος µας πρέπει να είναι ο πνευµατικός
εµπλουτισµός του σηµερινού κόσµου µε στόχο την υπέρβαση καταστάσεων κρίσης.
Οι απαρχές της ανθρώπινης ελευθερίας βρίσκονται πάντα στον Θεό. Στον Θεό
βρίσκονται οι αρχές της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης.
Αποµακρυνόµενος ο άνθρωπος από τον Θεό χάνει την ελευθερία και την ασφάλειά
του. Τώρα θα αναγνώσω το µήνυµα του Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας
Αλέξιου προς τους συµµετέχοντες του συνεδρίου:
«Αξιότιµε Γενικέ Γραµµατέα, κύριε Παπαθεµελή, αξιότιµοι συµµετέχοντες
του συνεδρίου, σας χαιρετώ. Χαιρετώ τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των
εθνικών κοινοβουλίων στην έναρξη εργασιών του συµβουλίου σας, το οποίο
διεξάγεται στο Κίεβο, σε µια πόλη από όπου το µήνυµα του Χριστιανισµού διεδόθη
σε όλη τη Ρωσία. Το συνέδριό σας θα ασχοληθεί µε την εξέταση ενός πολύ
σηµαντικού θέµατος του σύγχρονου κόσµου που σχετίζεται µε την ανάπτυξη της
δηµοκρατίας στο πνεύµα της Ορθοδοξίας. Χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ένα
τόσο σηµαντικό συνέδριο µιας σπουδαίας διεθνούς οργάνωσης για µια ακόµη φορά
θα διεξαχθεί σε έναν από τους τόπους που υπάγονται στο Πατριαρχείο της Μόσχας.
Οι δηµοκρατικές αρχές και οι ορθόδοξες αξίες συνάδουν οι µεν προς τις δε. Τα
ιδεώδη της ελευθερίας και της αρµονικής ανάπτυξης της προσωπικότητας πάντα
βρίσκονταν στο επίκεντρο της ορθόδοξης µαρτυρίας. Ο σύγχρονος κόσµος υφίσταται
µια σειρά απειλών που συνδέονται µε την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, µε τον κίνδυνο του ολοκληρωτισµού. Εναντίον αυτών των απειλών
πάντοτε η Ορθοδοξία και η Εκκλησία της έδινε πολλούς αγώνες. Αγώνες εναντίων
κάθε είδους δεσποτισµού. Φρονούµε ότι η πνευµατική εµπειρία και παράδοση της
Ορθοδοξίας θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις, τις κατάλληλες
οδούς που θα επιτρέψουν να αρθούν οι διαχωριστικές γραµµές, να αντιµετωπιστούν
προβλήµατα όπως αυτό της φτώχειας, της τροµοκρατίας, της ηθικής κρίσης. Όλα
αυτά τα περίπλοκα προβλήµατα έχουν καταστεί αντικείµενο ενδιαφέροντος
υπεύθυνων πολιτικών, οι οποίοι ανησυχούν για το µέλλον του πολιτισµού µας και
είναι έτοιµοι να δώσουν τη δική τους άποψη αναφορικά µε το µέλλον του κόσµου στο
πνεύµα της ορθόδοξης µαρτυρίας.
Ο Κύριος ηµών Ιησούς Χριστός κήρυξε την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την
βοήθεια προς τους δυστυχείς και την προσπάθεια για τη διατήρηση της ειρήνης, διότι
η ειρήνη είναι κληροδότηµα του Ιησού Χριστού, όπως αναγράφεται και στο
Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Η επιδίωξή σας να βρείτε απαντήσεις στο πνεύµα των
ορθόδοξων αξιών µπορεί να ξεπεράσει κάθε πρόκληση, κάθε απειλή. Από κοινού σάς
καλούµε, όλους τους λαούς, να συµµετάσχετε στην εν Χριστώ χαρά και ευτυχία διότι
πρόκειται για µία χαρά που αφορά όλους τους ανθρώπους. Χαιρετώ την έναρξη του
συνεδρίου σας. Εύχοµαι στους συµµετέχοντες γόνιµες εργασίες και να έχετε την
ευλογία του Θεού για το καλό όλων των ανθρώπων. Πατριάρχης Μόσχας και πάσης
Ρωσίας Αλέξιος Β’».
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
Και τώρα δίνεται ο λόγος για χαιρετιστήριο µήνυµα στον επικεφαλής της
ρωσικής αντιπροσωπείας, εκπρόσωπο της Κρατικής ∆ούµας της Ρωσικής
Οµοσπονδίας, στον κύριο Ποπώφ.
Σ.ΠΟΠΩΦ:

16

Επιτρέψτε µου, κατόπιν εντολής του Πρόεδρου της Ρωσικής ∆ούµας, να
αναγνώσω το χαιρετισµό του στην 11η γενική συνέλευση της ∆ΣΟ:
«Αξιότιµοι συµµετέχοντες και προσκεκληµένοι της 11ης γενικής συνέλευσης
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σας χαιρετούµε εξ αφορµής
αυτού του διεθνούς Φόρουµ. Κατά το τρέχον έτος στην αρχαία πόλη του Κιέβου απ’
όπου ξεκίνησε η Ορθοδοξία της Ρωσίας θα συνεδριάσει η ∆ιακοινοβουλευτική µας
Συνέλευση. Η Κρατική ∆ούµα της Ρωσικής Οµοσπονδίας υπογραµµίζει το
ενδιαφέρον της και το ενδιαφέρον όλων των βουλευτών της Ρωσίας για την ανάπτυξη
αυτού του θεσµού της Ορθοδοξίας. Η νέα σύνθεση της ∆ούµας, εκπρόσωποι της
οποίας λαµβάνουν µέρος στη συνεδρία σας, εκτιµούν ιδιαίτερα τη σηµασία της
Ορθοδοξίας στη διευθέτηση πολλών επίκαιρων προβληµάτων της σύγχρονης
κοινωνίας. Για εµάς είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ενοποίηση των ορθόδοξων λαών σε
διεθνές επίπεδο, η περαιτέρω ανάπτυξη του γονίµου διαλόγου µεταξύ συναδέλφων
κοινοβουλευτικών των ορθόδοξων χωρών. Καθ’όλη τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας προάγει τις δικές της
προτάσεις για τις οδούς διευθέτησης των φλεγόντων ζητηµάτων της παγκοσµίας
κοινότητας. Οι προτάσεις αυτές διακρίνονται για την εξισορρόπηση των
προσεγγίσεων και χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη της συνεισφοράς στην
ασφάλεια και τη συνεργασία στον πλανήτη µας. Τα προβλήµατα που τίθενται
ενώπιόν σας εν όψει της 11ης γενικής συνέλευσης είναι από τα πλέον περίπλοκα και
επίκαιρα σε συνθήκες έντονου αγώνα κατά της τροµοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να διατηρούνται τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες του
ανθρώπου. Ευελπιστούµε ότι η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση θα προαγάγει
ισορροπηµένες προσεγγίσεις που θα εδράζονται στην υπερχιλιετή ιστορία του
Χριστιανισµού. Εύχοµαι γόνιµες εργασίες. Μπορίς Κιζλώφ».
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
Το λόγο έχει ο κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κυρία Άννα Ψαρούδα- Μπενάκη,
χαιρετίζει την 11η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας και τονίζει ότι το
Ελληνικό Κοινοβούλιο από την πρώτη στιγµή στάθηκε µε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε
αυτή την σηµαντική πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι τότε βουλευτές, ελαχίστων, στην
αρχή, κοινοβουλίων, που σήµερα µετεξελίχθη σε µια παγκόσµια οργάνωση που
καλύπτει ένα πολύ µεγαλύτερο αριθµό κοινοβουλίων. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα
συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια µε κάθε τρόπο, µε κάθε µέσο, αφού ήταν
πολλές και χρήσιµες οι απόψεις που παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν µέσα από τις
εργασίες σε αυτά τα 11 χρόνια της ∆ιακοινοβουλευτικής σας Συνέλευσης. Εύχεται
καλή επιτυχία και στην 11η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Ευχαριστούµε την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και παρακαλώ τον
συνάδελφο κύριο Καρρά, της Βουλής της Κύπρου, να δώσει το µήνυµα του
Προέδρου της Κυπριακής Βουλής.
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Α.ΚΑΡΡΑΣ:
Επιτρέψετε µου πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερµά την κυρία
Σαµόιλικ, την συνάδελφο, την βουλευτή από την Ουκρανία, η οποία έκανε εξαιρετική
δουλειά. Φαίνεται από την πρώτη συνάντησή µας και προδιαγράφεται µια
επιτυχηµένη 11η σύνοδος της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Η Βουλή της
Κύπρου σάς χαιρετίζει. Εύχεται να είναι γόνιµο και παραγωγικό το έργο το οποίο θα
επιτελέσουµε εδώ, έτσι ώστε να είναι συνέχεια και συνέπεια της προσπάθειας η οποία
άρχισε µε πολύ λιγοστούς βουλευτές, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι
αυτή η προσπάθεια διευρύνεται, ενδυναµώνεται και τα αποτελέσµατά της είναι πλέον
ορατά, απτά, παραγωγικά. Ευχόµαστε κάθε επιτυχία.
Σ.-Α.ΠΑΠΘΕΜΕΛΗΣ:
Θα παρακαλούσα τώρα την οικοδέσποινα αυτής της εκδήλωσης, την
συνάδελφο κυρία Κατερίνα Σαµόιλικ να χαιρετίσει την Συνέλευση.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
Θα επιθυµούσα εξ ονόµατος της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνέλευσης και
της κοινοβουλευτικής οµάδας για την υποστήριξη αυτής της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων του
Ουκρανικού Κοινοβουλίου, να δεχθείτε την ειλικρινή χαρά µας για το γεγονός ότι
µας επισκεφθήκατε στην αρχαία γη, στα πάτρια εδάφη της χριστιανοσύνης της χώρας
µας. Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι για την ιστορία τα 11 χρόνια της υπάρξεώς µας
είναι µια στιγµή, για εµάς όµως είναι µία µακρά οδός, ένα γίγνεσθαι, µια εκπόνηση
προσεγγίσεων, εάν θέλετε µίας αµοιβαίας κατανοήσεως και σεβασµού προς
αλλήλους. Μετά από 11 χρόνια θα µπορούσαµε να πούµε πως η ολοµέλεια µας είναι
ένα επιτυχές εγχείρηµα και αυτό αποτελεί επίτευγµα του κάθε βουλευτού και του
κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου, το οποίο κάθε χρόνο λαµβάνει µέρος στην ολοµέλειά
µας. Όσον αφορά τη δική µας γη, τη γη της Ουκρανίας, θα ήθελα να ευχηθώ αυτό το
µικρό διάστηµα να γίνουµε και εµείς κοινωνοί αυτής της αρχαίας ιστορίας, της
ορθοδόξου ιστορίας, των πνευµατικών µας αξιών, και είµαι περισσότερο από
πεπεισµένη για το γεγονός ότι θα έχουµε να εµπλουτίσουµε αλλήλους, καθώς και για
το γεγονός ότι, ως κοινωνοί της ιστορίας µας, θα γίνουµε όλοι πιο πλούσιοι και ως
προς τη ψυχή µας και αυτό είναι το σηµαντικότερο για την Ορθοδοξία.
Καλωσορίσατε, λοιπόν, όλοι. Σας εύχοµαι γόνιµες εργασίες ως προς την εκπόνηση
τέτοιων αποφάσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ενότητα των ορθοδόξων λαών.
Καλή επιτυχία, λοιπόν, σε όλους µας σε αυτό το έργο.

Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιµα µηνύµατα, επιτρέψτε µου, ως Γενικό
Γραµµατέας της Συνέλευσης, να λάβω το λόγο. Λυπούµαστε, βεβαίως, γιατί οι
βουλευτικές ιδιότητες είναι παροδικές και οι εκλογικές αναµετρήσεις συχνά δίνουν
περίεργες λύσεις. Έτσι έχουµε στερηθεί τη ζωντανή παρουσία του Προέδρου της
οργάνωσής επί σειρά ετών, του Βίκτωρος Ίλιτς Ζόρκαλτσεβ, του συναδέλφου
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Βλαντιµήρ Σεργκέγιεβιτς Μεντβέντεβ, ο οποίος υπήρξε και Πρόεδρος της
Οικονοµικής Επιτροπής, του συναδέλφου Νίκου Κατσαρού, ο οποίος όµως είναι
παρών. Ξέρουµε και είχαµε καλέσει και τον κύριο Ζόρκαλτσεβ και τον κύριο
Μεντβέντεβ,
όπως καλέσαµε και τον κύριο Κατσαρό, επιθυµώντας, εν σώµατι, να τους
απονείµουµε αναµνηστικά µετάλλια εις ένδειξη της τιµής, των ευχαριστιών και της
ευγνωµοσύνης του σώµατος προς την επί σειράν ετών προσφορά τους εις την
οργάνωση. Θα το κάνουµε αυτό στο τέλος της συνάξεως και πριν αναχωρήσουµε.
Συγχωρήστε µου αυτή την ώρα να διατυπώσω µερικές σκέψεις, στο θέµα το
οποίο επιλέξαµε για φέτος ως κύριο. Η διατύπωσή του είναι: «Ασφάλεια µε
Ελευθερία». Θα µπορούσε να είναι: «Ασφάλεια και Ελευθερία» ή θα µπορούσε να
είναι µε ερωτηµατικά: «Ασφάλεια ή Ελευθερία;». Πάντως η απάντηση, η σωστή
απάντηση και η προσιδιάζουσα εις την ορθόδοξη ανθρωπολογία είναι έτσι όπως έχει
διατυπωθεί: «Ασφάλεια µε Ελευθερία».
Επιθυµούµε να είµαστε ελεύθεροι και επιθυµούµε την άσκηση αυτή της
ελεύθερης ζωής, του ελευθέρου βίου µας, να είµαστε ασφαλείς, να µην κινδυνεύουµε
ούτε εσωτερικά, στα όρια των χωρών µας, ούτε εξωτερικά από απειλές και κινδύνους,
οι οποίες στρέφονται κατά των εθνικών µας συνόρων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν
υπάρχει αυτό το οποίο ονοµάζεται «σχέση µηδενικού αθροίσµατος» ανάµεσα στους
όρους Ελευθερία και Ασφάλεια. Ίσα-ίσα υπάρχει το ακριβώς αντίθετο: Σχέση
διαλεκτικής αλληλεξάρτησης. Η ορθόδοξη στάση ζωής, η ορθόδοξη πρόταση ζωής
θεωρεί την ελευθερία προνόµιο του ανθρώπου. «Έπ’ ελευθερία εκλήθηµεν» µας
πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι πρόταση ζωής για την κοινωνία αγάπης, για
µία καινή κτήση, για έναν καινό άνθρωπο, το και πάντα µε αι στα ελληνικά, που
σηµαίνει καινούργιο και για µία εκδοχή όπου τα πάντα καινοποιούνται, τα πάντα
γίνονται καινά. Υπάρχει σε αυτήν την σχέση αγάπης µία αρµονία ανάµεσα στους
τρεις παράγοντες, τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό µας. Στην ορθόδοξη
ανθρωπολογία ο Θεός δεν έχει αντιπάλους και προπαντός σε καµία περίπτωση δεν
έχει και αντίπαλο τον άνθρωπο. Είναι άθληµα του πιστού ανθρώπου η συνάντηση του
ετέρου, του άλλου ανθρώπου, του πλησίον. Συνειδητοποιεί αυτήν την ετερότητα ο
πιστός µέσα στην ενότητα της πίστεως, όπου και αναδεικνύει την ιδιοπροσωπία του
και αναδεικνύει βεβαίως και τα ουσιώδη της ζωής και τα µέγιστα και τα πρωτεύοντα
του βίου. Πιστεύουµε και επιθυµούµε έναν κόσµο ελευθερίας, αγάπης, δικαιοσύνης
και ειρήνης.
Θέλω να θυµίσω ότι στην κλασσική ελληνική παράδοση η υπόθεση της
ελευθερίας είναι υπέρτερη της υποθέσεως της ζωής. Ο όρκος των Ελλήνων το 479
π.Χ., παραµονή της µάχης των Πλαταιών κατά των Περσών, ξεκινάει µε την
διατύπωση: «ου ποιήσοµαι περί µείζονος το ζην της ελευθερίας», δεν θα
λογαριάσουµε, µε άλλα λόγια, τη ζωή µας ισχυρότερη και ανώτερη από την
ελευθερία. Και στη κλασσική ελληνική σκέψη, αλλά και στην καθηµερινή πρακτική
των Ελλήνων της αρχαιότητας αυτή η επιβεβαίωση της υπέρτατης αξίας της
ελευθερίας ήταν ένα συνεχές άθληµα. Ο Στρατώνικος έλεγε πώς υπερασπίζεται
κανείς αυτό το άθληµα. Οι βάρβαροι του καιρού εκείνου υπέκυπταν συνήθως σε
στρατιωτικά ισχυρότερους εχθρούς και υπέκυπταν κατά τον Στρατώνικο, ιστορικό
του 5-ου αιώνα π.Χ., «διά το µη δύνασθαι λέγειν την ου συλλαβήν» διότι δεν
µπορούσαν να πουν όχι, και βεβαίως όλοι γνωρίζουµε από τις εγκύκλιες γνώσεις µας
τι σηµαίνει ο Θουκυδίδης, τι σηµαίνει η ουσία της αρχαίας ελληνικής δηµοκρατίας,
όπου σε µία φράση συνοψίζεται όλη η αλήθεια και το όνοµα αυτής: «διά το µη ες
ολίγους αλλ’ες πλείονας οικείν δηµοκρατία κέκληται». Το όνοµα του πολιτεύµατος που
έχουµε, λέει ο Περικλής το έτος 429 π.Χ., διότι δεν βασίζεται στους ολίγους, αλλά

19

βασίζεται στους πολλούς, εις την πλειοψηφία, ονοµάζεται δηµοκρατία. Πρέπει να σας
πω ότι αυτές τις ηµέρες είχαµε και το εξής αποκρουστικό φαινόµενο, στα πλαίσια της
διακυβερνητικής εις την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνελεύσεως, όπου διατυπώνονται οι
τελευταίες εκδοχές του πρώτου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Ο µεν επικεφαλής της
Συντακτικής Συνελεύσεως, ο άλλοτε Γάλλος Πρόεδρος Ζισκάρ Ντ’Εστέν είχε
τοποθετήσει ως µότο αυτή τη φράση από τον Επιτάφιο του Περικλέους στον
Θουκυδίδη, αλλά µε πρόταση των διαφόρων χωρών απαλείφθηκε η φράση αυτή,
διότι δήθεν έτσι, αφού δεν λέει σε όλους, αλλά λέει στους πολλούς, κατοχυρώνεται η
αρχή των διακρίσεων τις οποίες κληρονόµησε ο ανθρώπινος πολιτισµός από την
δηµοκρατία του Κλεισθένους στην αρχαία Αθήνα, την επιβεβαίωσε και το κανονικό
δίκαιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας το οποίο ορίζει «των πλειόνων η γνώµη κρατείτω»,
να ισχύει η άποψη των περισσοτέρων, αυτή αποτελεί την απόφαση, αυτή το νόµο.
Είναι ολοφάνερο ότι η ελευθερία έχει δεχθεί, πάντοτε βεβαίως, αλλά ιδίως τους
τελευταίους αιώνες και τον µόλις λήξαντα αιώνα, αλλά δυστυχώς ακόµη και σήµερα,
αλύπητες επιθέσεις από διάφορες µορφές ή κινήσεις ολοκληρωτισµού. Η δηµοκρατία
σηµαίνει συµµετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, ή όσο γίνεται περισσοτέρων,
για την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος, του δηµοσίου συµφέροντος και κατά
περίπτωση του εθνικού συµφέροντος, διάφορες εκδοχές ουτοπίας και µνηµονεύτηκε
από τον Σεβασµιότατο Μητροφάνη, προηγουµένως, στο µήνυµα του Μητροπολίτου
Βλαδίµηρου.
Ο Νικόλαϊ Μπερντιάγιεβ υπήρξε κορυφαίος Χριστιανός ορθόδοξος
φιλόσοφος του 20ου αιώνα, ο οποίος έγραψε για πολλές γενιές. Για τη δική µου γενιά,
στη δική µου πατρίδα, µε τα µεταφρασµένα στα ελληνικά έργα του, κάνει συχνά
αναφορά για την κατάργηση της διακρίσεως µεταξύ κυβερνώντων και
κυβερνωµένων, δίνει δηλαδή µία εικόνα της χριστιανικής ουτοπίας. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει η ωριµότητα των ανθρώπων και η τελείωση των ανθρώπων, η υπέρβαση
της ατελείας των ανθρώπινων πραγµάτων, αποτέλεσµα αδιάκοπου αγώνα και
προσωπικού και συλλογικού των ανθρώπων να µπορούν να είναι σε καθηµερινή
έξαρση. Μάλιστα θυµίζω ότι και ο Ένγκελς κάπου µιλάει για το πέρασµα από το
βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας, σε µία µελλοντική
κοινωνία, έτσι όπως εκείνος και ο Μαρξ την φανταζόντουσαν τον καιρό εκείνο.
Νοµίζω ότι ο Αβραάµ Λίνκολν είχε δώσει ένα ορισµό για τη δηµοκρατία ο
οποίος είναι ίσως πληρέστατος για τα σηµερινά δεδοµένα: Κυβέρνηση του λαού, από
τον λαό και για τον λαό. Στους θεωρητικούς των πολιτευµάτων τον τελευταίο καιρό
ξαναµπαίνει στην επικαιρότητα ένας Γαλλοελβετός συγγραφέας του 19ου αιώνα, ο
Μπεντζαµίν Κοστάν, ο οποίος έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα δοκίµια για την
ελευθερία στην αρχαιότητα και την ελευθερία εις τις µέρες του, κείµενα γραµµένα
δηλαδή προ διακοσίων περίπου ετών, αλλά µε µία έξοχη σηµερινή επικαιρότητα. Την
ελευθερία των αρχαίων την βλέπει ο Κοστάν ως συµµετοχή όλων των ελευθέρων
στην διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων, αλλά εις την διαχείριση των ιδιωτικών
υποθέσεων δεν λειτουργεί αυτή η ελευθερία, παρά εκτός του κράτους των Αθηνών,
της πόλεως των Αθηνών, διότι ο Λακεδαιµόνιος νεαρός σύζυγος, κατά τον
Μπέντζαµιν Κοστάν, δεν είχε την δυνατότητα να βλέπει την σύζυγό του παρά µόνον
κατόπιν ειδικής αδείας. Και η Αθήνα είχε ξεπεράσει αυτό το στοιχείο.
∆εν χωρεί αµφιβολία ότι το δηµοκρατικό πολίτευµα, το οποίο είναι η θεσµική
κατοχύρωση ελευθερίας, αλλά και η λειτουργία της ασφάλειας, των όρων ασφάλειας
γι’ αυτήν τη θεσµική κατοχύρωση, χρειάζεται θωράκιση. Η θωράκιση αυτή, συχνά σε
εσωτερικό επίπεδο χωρών, χρησιµοποιεί ως εργαλείο το ποινικό φαινόµενο και το
ποινικό δίκαιο, και από καιρού εις καιρόν βλέπει κανείς διαθέσεις των εξουσιών ανά
τον κόσµο οι οποίες επιθυµούν µία σκλήρυνση του θεσµικού πλαισίου, σκλήρυνση η
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οποία δεν είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε κατοχύρωση της ασφάλειας, αλλά συχνά οδηγεί
σε θανάτους ή σε βαρύ τραυµατισµό της ελευθερίας µε εντελώς αµφίβολη έκβαση
ασφάλειας, αποτελεσµάτων εν πάση περιπτώσει.
Ήθελα εδώ να επισηµάνω, κυρίως, ότι η 11η Σεπτεµβρίου αποτέλεσε ένα
δραµατικό γεγονός όχι µόνο για της Ηνωµένες Πολιτείες, όπου αυτό συνετελέσθη,
αλλά για ολόκληρο τον κόσµο και δεν χωρεί καµία αµφιβολία ότι κανείς λογικά
σκεπτόµενος πολίτης του κόσµου δεν θα ετίθετο υπέρ της τροµοκρατίας, υπέρ του
οργανωµένου εγκλήµατος, υπέρ της µαφίας, υπέρ των διαφόρων φονταµενταλισµών,
οι οποίοι καλλιεργούν και οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση. Οι πέντε τοµείς ισχύος
αυτή τη στιγµή στον κόσµο πολιτικός, πολιτιστικός, οικονοµικός, τεχνολογικός και
στρατιωτικός, βρίσκονται στα χέρια µιας και µοναδικής υπερδυνάµεως και έχει
σηµασία τι είδους χρήση αυτής της παντοδυναµίας µπορεί να κάνουν οι διοικούντες,
οι κυβερνώντες αυτήν την υπερδύναµη. Μία λάθος άσκηση, ένας λάθος χειρισµός
αυτής της δυνάµεως µπορεί να βυθίσει την ανθρωπότητα, σε διάφορα σηµεία του
κόσµου, στο πένθος, στο αίµα, σε τραγωδίες, παγκόσµιες ανθρώπινες τραγωδίες. Το
νέο δόγµα για την ασφάλεια, έτσι όπως το διατύπωσε η παρούσα Αµερικανική
∆ιοίκηση, αποτελεί δόγµα. Βεβαίως αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ηγεµονίας των
όπου γης πηγών ενεργείας ή γεωπολιτικών υψίστων συµφερόντων από την µία και
µοναδική υπερδύναµη.
Επειδή όλα αυτά συµβαίνουν στα χρόνια της παγκοσµιοποίησης, για την
οποία έχουµε µιλήσει και άλλοτε από αυτό το βήµα, δηλαδή µια αντίληψη που
εκφράζει στάσεις ζωής βαθύτατα διαφορετικές από την ορθόδοξη ανθρωπολογία,
ήθελα να πω πως ζούµε µια περίοδο αποθέωσης της αγοράς, όπου η οικονοµία πια
δεν είναι η οικονοµία της παραγωγής, αλλά είναι ούτε της παραγωγής ούτε της
κατανάλωσης σε οικονοµία, είναι η οικονοµία του χρηµατιστηρίου αυτή όπου 1500
δις. ευρώ ηµερησίως διακινούνται και, όπως λένε οι ειδικοί, µόνο το 1% από αυτό το
ιλιγγιώδες ποσό για την παραγωγή νέων αγαθών, το άλλο είναι διάφορα παιχνίδια.
Στα πλαίσια όλης αυτής της τρόµο-υστερίας που προκάλεσε η 11η Σεπτεµβρίου
υπάρχει πράγµατι µια σειρά από νέα θεωρήµατα που συναποτελούν το καινούργιο
δόγµα της υπερδυνάµεως. Στα ιδεολογήµατα αυτά µπορεί να κατατάξει κανείς την
σκλήρυνση των θεσµών του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας ανά τον
κόσµο. Μπορεί να δει κανείς διάφορα άλλα συναφή πράγµατα, αλλά ήθελα να
επισηµάνω το εξής: η τροµοκρατία η οποία στα φαινόµενα της 11ης Σεπτεµβρίου,
αλλά και της 11ης Μαρτίου στην Μαδρίτη, όπως εµφανίστηκε είναι µία υπέρτροµοκρατία, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής τροµοκρατίας, έτσι
όπως τα γνωρίσαµε στης ευρωπαϊκές χώρες και εµείς στη δική µας χώρα. Οι
τροµοκράτες. στα χαρακτηριστικά της συνήθους τροµοκρατίας, είναι άνθρωποι οι
οποίοι έχουν σκοπό να σκοτώσουν, να βγάλουν από τη µέση κάποιους άλλους που
επιθυµούν να τους βγάλουν από τη µέση, αλλά κυρίως δεν θέλουν αυτοί να
σκοτωθούν και βασικός τους στόχος είναι να γλιτώσουν αυτοί τον θάνατο, να
διαφύγουν δηλαδή. Στο φαινόµενο της υπερ-τροµοκρατίας, όπως αυτό εµφανίστηκε
στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Ισπανία τελευταία, οι τροµοκράτες κινούνται µε
αυτό που ονοµάζεται δύναµη του απελπισµένου. Η δύναµη του απελπισµένου είναι
τεράστια δύναµη, την είχε επισηµάνει ο αρχαίος Έλλην ιστορικός Ξενοφών, ο οποίος
έλεγε: «τοις απονενοηµένοις ουδείς αν υποσταίη», δηλαδή στους απελπισµένους δεν
µπορεί να αντισταθεί κανείς, διότι αυτοί δεν υπολογίζουν τη ζωή τους, αυτοί
διαθέτουν τη ζωή τους πρώτα, δεν πηγαίνουν να σκοτώσουν, σκοτώνουν βεβαίως και
σκοτώνουν ενδεχοµένως πάρα πολλούς, αλλά πηγαίνουν να σκοτωθούν και αυτό έχει
σηµασία και κάνει τη διαφορά.
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Θα έλεγα ότι αν επιχειρούσε κανείς να δώσει λύση στα φαινόµενα της
εσωτερικής τροµοκρατίας, γνωστού τύπου, έχει κάποια σηµασία το θεσµικό πλαίσιο,
όχι πάντοτε, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις έχει σηµασία για το αποτέλεσµα. Εάν
θέλει να αντιµετωπίσει την υπερ-τροµοκρατία, αυτά είναι εντελώς αστεία και δεν
παρέχουν καµία απολύτως δυνατότητα. Είναι εντελώς συµπτωµατικό ότι τις
τελευταίες ηµέρες ένας Αµερικανός συγγραφέας, ο Πίτερ Τζονς, έγραψε στο
περιοδικό «Spectator», µία ανάλυση η οποία αναφέρει: εάν στη θέση του Μπους ήταν
ο Περικλής, Κυβερνήτης των Αρχαίων Αθηνών, τι θα έκανε; Θα έκανε αυτό που
κάνει ο Μπους; Και αναφέρει ο Πίτερ Τζονς: δεν θα ξαναδεχθεί ποτέ µια παρόµοια
επίθεση, αν θα ψάξει τις αιτίες και θα δει τι προκάλεσε την 11η Σεπτεµβρίου. Και το
µυαλό του πηγαίνει αµέσως στο Παλαιστινιακό δράµα, το αέναο δράµα της
Παλαιστίνης, το οποίο δεν έχει ίσως προηγούµενο. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να
σταµατήσει, είναι να σταµατήσει το δράµα της Παλαιστίνης. Το δεύτερο που θα
κάνει, αναφέρει:
«Αφού το Ισραήλ δεν µπορεί να ζήσει χωρίς εµάς, αυτό σηµαίνει ότι εµείς
µπορούµε να του επιβάλουµε την άποψή µας και όχι να επιβάλει αυτό τις δικές του
απόψεις και να λειτουργούµε κατά τις επιθυµίες του Ισραήλ».
Θα µπορούσε να πει κανείς πολλά και να θυµίσει ακόµη περισσότερα. Θέλω
να τελειώσω εδώ, απλώς θυµίζοντας πως πριν από µερικές ηµέρες ο γνωστός µας
κύριος Σολάνα, ο οποίος ασκεί χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, µιλούσε για θέµατα ασφάλειας εις την Ευρωπαϊκή Ένωση και µας
πληροφορούσε ότι το 90% της ηρωίνης, το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη σήµερα,
περνάει µέσα από τις Βαλκανικές χώρες και προέρχεται από το Αφγανιστάν. Εγώ δεν
θέλω να πω τίποτε άλλο, από το να υπενθυµίσω απλώς, ότι όταν βοµβαρδιζόταν το
Αφγανιστάν, µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν βοµβαρδίστηκε κανένα από τα
εργοστάσια παραγωγής ηρωίνης, αυτά έµειναν εις το απυρόβλητο. Και βεβαίως έχω
πάντα την αίσθηση ότι οι παραγωγοί δεν είναι αυτοί που καλλιεργούν την
παπαρούνα, χωρικοί οι οποίοι πωλούν µε το κιλό την παπαρούνα στους εµπόρους,
είναι οι χονδρέµποροι και οι κυβερνήσεις οι οποίες µετέχουν ως µεσάζοντες για να
φτάσει η ηρωίνη στις ευρωπαϊκές χώρες και να καθαρίσει βεβαίως τη νεολαία αυτών
των χωρών. Πολλά πράγµατα στον κόσµο συµβαίνουν και εξαιτίας περίεργων
συµπτώσεων. Ο Πασκάλ, αίφνης, µας πληροφορεί στις «Σκέψεις» του ότι «αν ήταν
µικρότερη η µύτη της Κλεοπάτρας, η µοίρα του κόσµου έκτοτε θα ήταν διαφορετική».
Μερικοί µπορούν να το αντιληφθούν αυτό και άλλοι όχι, θέλει κάποια ανάλυση, αλλά
εγώ θέλω να κλείσω όλη αυτήν την αναφορά χρησιµοποιώντας έναν σοφό
Αµερικανό, τον Μπέντζαµιν Φράνκλιν, ο οποίος αναφέρει: «Σε όσους προκρίνουν να
αντικαταστήσουν την ελευθερία µε την ασφάλεια, δεν αξίζει ούτε η ελευθερία ούτε η
ασφάλεια».
Για άλλα ζητήµατα θα µιλήσουµε αύριο.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στην κύρια Σαµόιλικ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
∆ιαπιστώνουµε ότι στις απαρχές του οργανισµού µας βρίσκονταν θαυµάσιοι
άνθρωποι από τις εθνικές αντιπροσωπείες και ιδιαίτερα µεγάλη συνεισφορά στην
συνέλευσή µας είχαν οι κοινοβουλευτικοί εκ µέρους την Ελλάδας και της Ρωσίας.
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Υπάρχουν τρεις πυλώνες, µπορούµε να πούµε, της οργανώσεώς µας, οι οποίοι
αποχωρούν από τις εργασίες µας. ∆υστυχώς δεν είναι αιώνια η κοινοβουλευτική
ιδιότητα, γι’ αυτό λοιπόν ο κύριος Ζόρκαλτσεβ, ο κύριος Μεντβέντεβ και ο κύριος
Κατσαρός δεν είναι πλέον βουλευτές, γι’ αυτό και εγκαταλείπουν τις ηγετικές θέσεις
που είχαν στην οργάνωσή µας. Επιτρέψτε µου να πω λίγα λόγια. Πράγµατι
κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες µε αποτέλεσµα η οργάνωσή µας, στην αρχή ως
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, να ξεπεράσει τα όρια της Ευρώπης. Έγινε ένας
οργανισµός πραγµατικά πλανητικής εµβέλειας. Ένας οργανισµός τον οποίο
γνωρίζουν, σέβονται όλοι. Θα ήθελα λοιπόν να πω τα καλύτερα λόγια για τον κύριο
Ζόρκαλτσεβ. ∆υστυχώς, δεν µπόρεσε να σήµερα παραβρεθεί εδώ. Πράγµατι ήταν
άνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες και ιδιοτέλειες, ο οποίος µας ένωσε µε σκοπό την
ενότητα των ορθοδόξων λαών. Αδιαµφισβήτητα µπορούµε να πούµε πως τα ίδια
ισχύουν και για τον κύριο Μεντβέντεβ. Νοµίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ενσαρκώνει
την ευρύτητα της ανοιχτής ρώσικης ψυχής. ∆υστυχώς, δεν είναι παρόντες για να
ακούσουν αυτά τα λόγια. Μερικά ιδιαίτερα λόγια για τον συνάδελφό µας από την
Ελλάδα, διότι σήµερα πρέπει να πούµε ότι εκφράζουµε τα σέβη µας. Ταπεινά
υποκλινόµαστε στους συναδέλφους µας από την Ελλάδα για την πολυετή, γόνιµη
συνεισφορά τους στην ενότητα της Ορθοδοξίας. Νοµίζω ότι, µετά από αυτά τα
συναισθηµατικά λόγια, θα ακουστούν και πιο ρεαλιστικά λόγια. Συγχωρήστε µου
αυτό τον συναισθηµατισµό ως γυναίκα που είµαι.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Θέλω να πω δυο φράσεις µόνο για τους τρεις τιµώµενους συναδέλφους εκ των
οποίων παρών είναι µόνον ένας, ο Νίκος Κατσαρός, επί σειράν ετών αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων και τώρα κυβερνητικός αξιωµατούχος σε ιθύνουσα θέση ως
Πρόεδρος του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος. Θα ήθελα τώρα να
αναφερθώ στους δύο συναδέλφους από τη Ρωσία και πρώτα στον Βίκτωρα Ίλιτς, τον
άνθρωπο ο οποίος σφράγισε τα 11 χρόνια της λειτουργίας της οργάνωσης µε την
πληθωρική προσωπικότητά του, µε την σοβαρότητά του, µε την αίσθηση του µέτρου
και της λογικής, την οποία πάντοτε διέθετε και πρέπει να πω και σε δύσκολες στιγµές
και σε κάποιες αναπόφευκτες κρίσεις κατά τον πρώτο καιρό της οργάνωσης. Η
παρουσία τού Βίκτωρα Ίλιτς ήταν ιδιαιτέρως αποφασιστική, διότι υπήρξε ο άνθρωπος
ο οποίος ήθελε µε φρόνηση και µε λογική να εξοµαλύνονται όλες οι διαφορές. Η
οργάνωση οφείλει πολλά στον Βίκτωρα Ίλιτς διότι έφτασε σήµερα να οργανώνει την
11η ετήσια συνέλευσή της, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι θέµατα τα οποία
ανέκυψαν στην πορεία της οργανώσεως, µε την συνεισφορά του, λύθηκαν και δεν
υπήρξαν εµπόδια εις την εξέλιξή της. Οφείλει επίσης η οργάνωση στον Βλαντιµήρ
Σεργκέγιεβιτς Μεντβέντεβ, συνάδελφο ο οποίος επάξια διαχειρίστηκε το συνήθως
ισχνό ταµείο της οργάνωσης. ∆ηλαδή έπρεπε µε λίγα χρήµατα, µε λίγες δυνατότητες,
να κάνουµε όσο γίνεται περισσότερα πράγµατα. Χρωστούµε πολλά στους τρεις
συναδέλφους. Θα τους θυµόµαστε µε αγάπη και αγαθή µνήµη. Ευχόµαστε και στους
τρεις υγεία και ευτυχία. Εκείνοι οι οποίοι επιθυµούν να επανέλθουν εις τα
κοινοβούλιά τους, τους ευχόµαστε να το επιτύχουν. Πρέπει να σας πω από την µακρά
εµπειρία µου ότι στην πολιτική υπάρχει ανάσταση νεκρών όπως υπάρχει και εις την
χριστιανική αντίληψη. Υπάρχει. Μην το ξεχνάτε. Θα παρακαλέσω τώρα τον κύριο
Κατσαρό, τον µόνο παρόντα, να πάρει τον λόγο εάν το επιθυµεί.
Ν.ΚΑΤΣΑΡΟΣ:
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Σας ευχαριστώ για την τιµή την οποία κάνετε και σε εµένα αλλά και στον
µέχρι πρότινος Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον κύριο Ζόρκαλτσεβ και στον
Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής της ∆ΣΟ, τον κύριο Μεντβέντεβ. Το θεωρώ
ιδιαίτερη τιµή. Προσωπικά αισθάνοµαι πάρα πολύ µεγάλη συγκίνηση διότι
απολαµβάνω αυτή τη τιµή στην ιερή πόλη του Κιέβου που αποτελεί τη ζωοφόρο πηγή
της Ορθοδοξίας για όλη την ανατολική Ευρώπη. Θα µου επιτρέψτε να σας πω ότι
αισθάνοµαι πως είναι υπερβολική αυτή η τιµή, η οποία µου γίνεται. ∆εν έκανα τίποτα
παραπάνω από το καθήκον µου και από τις υποχρεώσεις που είχαν τα αξιώµατα τα
οποία εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι, µου δώσατε. Το αξίωµα του Αναπληρωτή Γενικού
Γραµµατέα της ∆ΣΟ, αλλά και του Προέδρου της Επιτροπής Κανονισµών, και
µάλιστα όταν η οργάνωσή µας βρισκόταν στα πρώτα της βήµατα, χρειαζόταν λίγο
περισσότερη δουλειά και µάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και την ιδιότητα
του νοµικού επί πολλά χρόνια. Θα µου επιτρέψετε, αγαπητοί τέως συνάδελφοι, να
θεωρήσω ότι η τιµή που γίνεται στους τρεις µας, τους οποίους τιµάτε σήµερα,
αντανακλά, καταρχήν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του έτος 1992-1993, στον τότε
Πρόεδρο της Βουλής, τον µακαρίτη Αθανάσιο Τσαλδάρη, ο οποίος αποδέχτηκε την
εισήγηση την οποίαν του κάναµε και ανέλαβε όλη τη δαπάνη και όλη τη ρύθµιση και
όλες τις λεπτοµέρειες για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια.
Επίσης αντανακλά αυτή η τιµή όχι µόνο σε εµάς, αλλά και σε πολλούς
άλλους, οι οποίοι δεν είναι σήµερα βουλευτές, δεν είναι ανάµεσά σας, οι οποίοι
ξεκινώντας από τα πέρατα του κόσµου έφταναν σε κάποια άλλα πέρατα, καθώς
συνεδριάζαµε κάθε φορά σε ένα καινούργιο µέρος, σε µια καινούργια πρωτεύουσα
ορθόδοξης χώρας και προσέφεραν τον οβολό τους στην κοινή προσπάθεια,
υποβαλλόµενοι σε κόπους πολλούς και τεράστιες θυσίες.
Θα µου επιτρέψετε να κάνω και µια διαπίστωση. Τα δώδεκα χρόνια που
υπηρέτησα τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας µού δίνουν το
δικαίωµα να έχω γνώµη επάνω σε ένα θέµα, το οποίο νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ
βασικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, παρά το γεγονός ότι καινούργιες
ορθόδοξες χώρες προσετέθησαν στις αρχικές, η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της
Ορθοδοξίας δεν παρεξέκλινε από τις αρχές της συντηρητικής της πράξης. Τις τίµησε
µε το παραπάνω. Απολύτως καµία, δεν ξέφυγε στο παραµικρό. Τις υπηρέτησε πιστά
όλα αυτά τα χρόνια. Κατέβαλε, επίσης, πάρα πολύ µεγάλη προσπάθεια αυτές τις
αρχές της συντηρητικής της πράξης, τις ορθόδοξες αρχές, τη µεγάλη αρετή της
αγάπης προς τον πλησίον, τη συνεννόηση ανάµεσα στους λαούς, να µπορέσει να τις
ενσταλάξει και στο νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. ∆εν µπορώ να πω ότι τα κατάφερε.
Έγιναν όµως σηµαντικά βήµατα και πιστεύω τώρα µε τη διεύρυνση και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µε τη διεύρυνση της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης, η οποία από πανευρωπαϊκή έγινε πλέον παγκόσµια, της παρέχονται
πάρα πολλές δυνατότητες, ώστε αυτές τις αρχές να τις υπηρετήσει περισσότερο
πιστά, µήπως κάποτε ζήσουµε κάποιες σηµαντικές αλλαγές στον κόσµο.
Ειλικρινά αισθάνοµαι υπερήφανος γιατί µια τέτοια οργάνωση, µε τόση
πολυµέρεια, αλλά µε έναν πάρα πολύ δυνατό συνδετικό κρίκο, την Ορθοδοξία,
κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει συνεχώς βήµατα προς τα εµπρός. Η
Συνέλευσή µας δεν έχει καταπονηθεί και πιστεύω ότι έχει όλη τη ζωντάνια, τη
δύναµη και τη θέρµη να εξελιχθεί. ∆εν θα σας πω τίποτα άλλο. Εκείνο που θέλω να
αναφέρω είναι ότι δεσµεύοµαι προσωπικά απέναντι στην Συνέλευση, είµαι στη
διάθεση της Γενικής Γραµµατείας για εθελοντική προσφορά, όποτε µου το ζητήσει
και όσο θελήσει, και δεν θα της αρνηθώ ποτέ απολύτως τίποτε.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
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Η συνέλευση απονέµει και στους τρεις ένα αναµνηστικό το οποίο είναι
αντίγραφο «κοτίνου ελαίας», δηλαδή του βραβείου που δινόταν στους ολυµπιονίκες
από τη στιγµή που άρχισαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, το 776 π.Χ., µέχρις ότου
σταµάτησαν. Βέβαια αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τους σηµερινούς
εµπορευµατικούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Νίκο Κατσαρέ, σε ευχαριστούµε για όλα και
αυτό ανήκει σε σένα. Συγχαρητήρια. Για τον κύριο Ζόρκαλτσεβ και για τον κύριο
Μεντβέντεβ, ο Βαλέρι Αλεξέγιεφ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΙΛΙΚ:
Επιτρέψτε µου εξ ονόµατος των συναδέλφων µου, εξ ονόµατος της
ουκρανικής αντιπροσωπείας να σας δωρίσω εις ανάµνηση της παρουσίας σας στη
θαυµάσια πόλη µας, εις ανάµνηση της πρωτευούσης της ανατολικής, σλαβικής
Ορθοδοξίας, εις ανάµνηση του γεγονότος ότι βρεθήκατε εδώ, στο χώρο του ανωτάτου
νοµοθετικού οργάνου της Ουκρανίας, αυτό το δώρο µας προς εσάς, κατασκευασµένο
από ήλεκτρο. Θα επιθυµούσα επίσης να σας δώσω αυτή την ανθοδέσµη και να
ευχηθώ η ζωή σας να είναι και να εξακολουθήσει να είναι έτσι θαυµάσια και όµορφή.
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας
25 Ιουνίου 2004, 10:00
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Μπαίνουµε στη δεύτερη µέρα του συνεδρίου και ξεκινούµε µε την εκλογή του
Προέδρου του σώµατος. Έχω την τιµή να προτείνω στο σώµα να εκλέξουµε τον
επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Σεργκέι Ποπώφ ως Πρόεδρο της Γενικής
Συνέλευσης για τα επόµενα δύο χρόνια. Συµφωνεί το σώµα; Συµφωνεί. Τα ειλικρινή
µας συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε.
Σ. ΠΟΠΩΦ, Πρόεδρος της Γ.Σ. της ∆ΣΟ:
Επιτρέψτε µου να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες για την υψηλή
εµπιστοσύνη που µου επιδεικνύετε. Κατανοώ το πόσο υψηλή τιµή αποτελεί να είναι
κάποιος προεδρεύων σε µια τέτοιου επιπέδου διεθνή διάσκεψη. Θα καταβάλω όλες
τις δυνατές προσπάθειες για την αναβάθµιση του κύρους και της σηµασίας της
οργανώσεώς µας. Ταυτοχρόνως θα ήθελα να επισηµάνω ότι, παρ’ όλες τις
προσπάθειες που µπορεί να καταβάλουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας, χωρίς
εσάς, χωρίς τις δικές σας προσπάθειες, το από κοινού µας έργο θα είναι ανέφικτη
εκπλήρωση των καθηκόντων που εγείρονται ενώπιόν µας. Γι’αυτό σας καλώ όλους,
όχι απλώς να συµµετάσχετε ενεργώς στις εργασίες του οργανισµού µας, αλλά και να
καταβάλετε κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε η κοινή δραστηριότητά µας να
αναβαθµίζει το κύρος, να προωθεί τις ιδέες που εδράζονται στις ορθοδόξους αξίες,
έτσι ώστε να διαπνέουν το έργο των κοινοβουλίων µας. Σας ευχαριστώ για άλλη µια
φορά για την εµπιστοσύνη που µου δείξατε.
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Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Να ευχηθούµε να είναι πολλά τα έτη το νέου προέδρου και γόνιµη η θητεία
του στην συνέλευσή µας, για τα οποία βεβαιότατα είµαστε σίγουροι. Κύριοι
συνάδελφοι, έχει λήξει ταυτοχρόνως, ή µάλλον για την ακρίβεια λόγω µη
επανεκλογής, υπάρχουν κενά εις τα όργανα της συνελεύσεως. Επ’ ευκαιρία όµως
αυτών των κενών και επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι η περσινή χρονιά, λόγω των
ρωσικών και των ελληνικών εκλογών, απέβη σχεδόν χρονιά εν αχρησία, καταλήξαµε
στο εξής: πρώτον να εκλέξουµε εκπροσώπους εκεί που υπάρχουν κενά και δεύτερον
παραιτούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι κατέχουν συγκεκριµένες θέσεις για να
συγχρονιστούµε και να µην κάνουµε για τους µισούς εκλογές φέτος, για τους άλλους
µισούς του χρόνου και ούτω καθεξής. Έτσι προχωρούµε χωρίς να ανατρέπουµε το
status quo των χωρών όπως βρίσκονται στα όργανα σήµερα, δεν µπαίνουµε σε αυτό
το θέµα, στην συµπλήρωση όλων των κενών. Για την θέση του Γενικού Γραµµατέα
της οργάνωσης θα προτείνει ο Πρόεδρος κ. Ποπώφ.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Φρονώ ότι, εάν συµφωνούν και όλοι οι συνάδελφοι, για την οποία είµαστε
εσωτερικώς έτοιµοι, η πρότασή µου είναι να εκλέξουµε τον κύριο Παπαθεµελή σε
αυτό το αξίωµα.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Στη θέση του Αναπληρωτή Γραµµατέα η ελληνική πλευρά προτείνει τον
κύριο Νικολόπουλο. Για τη θέση του αναπληρωτή γενικού γραµµατέα προτείνεται ο
συνάδελφος κύριος Νικολόπουλος. Το σώµα εγκρίνει.
Σ.ΠΟΠΩΦ, Πρόεδρος ∆ΣΟ:
Νοµίζω ότι τώρα εκλέγουµε τον Γενικό Γραµµατέα και τον Αναπληρωτή
Γενικό Γραµµατέα. Στην αρχή όµως πρέπει να εκλέξουµε τη Γραµµατεία για να
µπορέσουµε µετά να εκλέξουµε και το Γενικό Γραµµατέα και τον Αναπληρωτή του,
διότι σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτοί εκλέγονται από τη Γραµµατεία. Το ανώτατο
όργανο είναι η ολοµέλειά µας. Ως εκ τούτου η ολοµέλεια ρυθµίζει αυτά τα ζητήµατα.
Νοµίζω πως δεν θα υπάρχει το παραµικρό σφάλµα εάν θα τους εκλέξουµε στην
ολοµέλεια.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Ξεκινούµε µε τις οµιλίες των καθηγητών και παρακαλώ τον κύριο Γεώργιο
Μαντζαρίδη, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης να εκφωνήσει το δικό του λόγο.
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Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα,
Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι!
Ο άνθρωπος έχει το προνόµιο της ελευθερίας. Αν χάσει την ελευθερία του,
χάνει την ανθρωπιά του. Ο άνθρωπος υπόκειται σε διάφορους περιορισµούς,
φυσικούς, βιολογικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ηθικούς και άλλους νόµους. Η ίδια
η ύπαρξή του και το φυσικό περιβάλλον του αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες
της ελευθερίας του. Όλοι αυτοί οι εσωτερικοί ή εξωτερικοί νόµοι και περιορισµοί
λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως αυθεντίες. Και ο άνθρωπος ζει την ελευθερία του
διαρκώς σε µια διαλεκτική σχέση µε αυτές τις αυθεντίες. Όταν τις θεωρεί χρήσιµες ή
αναπόφευκτες, τις αποδέχεται και τις συµβιβάζει µε την ελευθερία του. Όταν όµως
τις θεωρεί περιττές ή βλαπτικές, αντιδρά ή και επαναστατεί εναντίον τους. Η
ελευθερία δεν βιώνεται ατοµικά αλλά εν κοινωνία. Ελεύθερος δεν είναι κάποιος
µόνος του, αλλά σε σχέση µε άλλους. Και οι άλλοι µπορεί να περιορίζουν ή να
επεκτείνουν την ελευθερία του. Συνήθως λέγεται ότι η ελευθερία του καθενός
σταµατάει εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Η ελευθερία όµως που έχει όρια
δεν είναι αληθινή. Αλλά και η ελευθερία που προσβάλλει την ελευθερία του άλλου
είναι συµβατική και αυτοαναιρείται.
Η απόλυτη ελευθερία είναι η δυνατότητα αυτοπροσδιορισµού έξω από κάθε
εξάρτηση, περιορισµό ή αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει απόλυτη ελευθερία γιατί
δεν έχει την δυνατότητα τέτοιου αυτοπροσδιορισµού. Η ελευθερία του ανθρώπου
είναι σχετική και η σχετική αυτή ελευθερία του ανθρώπου βιώνεται εν κοινωνία
αγάπης και συναναστροφής µε τους άλλους. Όποιος αγαπά τους άλλους, δεν τους
βλέπει ως παράγοντες που περιορίζουν αλλά ως παράγοντες που διευρύνουν την
ελευθερία του. Ακριβέστερα θα µπορούσε να λεχθεί ότι οι άλλοι είναι η ελευθερία
του. Είναι η αληθινή ελευθερία του όπως είναι και ο αληθινός εαυτός του. Κανείς δεν
είναι ελεύθερος χωρίς τους άλλους, όπως δεν είναι και οι ίδιοι χωρίς αυτούς. Συνήθως
όµως ο άνθρωπος αντιµετωπίζει τους άλλους ως εµπόδια της ελευθερίας του και ως
διακινδύνευση του εαυτού του. Βλέπει ή και υφίσταται τους άλλους ως καταπιεστές
και ως επίβουλους της υπάρξεώς του. Αδυνατεί να διακρίνει την πανανθρώπινη
ενότητα και να υπερβεί την διάσπαση που υπάρχει µέσα του. Στρέφεται εναντίον των
άλλων για να διασφαλίσει τον εαυτό του, χωρίς να υποψιάζεται ότι η πραγµατική
απειλή φωλιάζει µέσα του. Αλλά ο άνθρωπος δεν χάνει την ελευθερία του από τη
σχέση του µε την κοινωνία, ούτε υπάρχουν ανελεύθερες κοινωνίες µε ελεύθερους
ανθρώπους. Η ελευθερία και η ανελευθερία δεν προέρχονται από την απρόσωπη
κοινωνία ή την ανθρωπότητα, αλλά από το πρόσωπο.
Το κράτος για να διασφαλίσει τους πολίτες του από την αυθαιρεσία θεσπίζει
νόµους που περιορίζουν την ελευθερία τους. Η θεσµική όµως προστασία από την
αυθαιρεσία, όσο απαραίτητη κι αν είναι, πρέπει να γίνεται µε δικαιοσύνη και να µη
φαλκιδεύει την ελευθερία του προσώπου. Στο καπιταλιστικό σύστηµα προβλήθηκε η
ατοµική ελευθερία εις βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στο σοσιαλιστικό σύστηµα
προβλήθηκε η κοινωνική δικαιοσύνη εις βάρος της ατοµικής ελευθερίας. Σήµερα,
εξαιτίας της παγκόσµιας τροµοκρατίας, επιβάλλεται και φόρος πρόσθετης
ανελευθερίας εν ονόµατι της ασφαλείας. Με τις τεράστιες µάλιστα δυνατότητες της
σύγχρονης τεχνολογίας εξυφαίνεται ένα αριστοτεχνικό δίκτυο παγκόσµιας
αστυνοµεύσεως και εποπτείας που απειλεί καίρια την προσωπική ανθρώπινη
ελευθερία. Η ελευθερία όπως και η αγάπη προσιδιάζει στο πρόσωπο. ∆εν υπάρχει
απρόσωπη ελευθερία, όπως δεν υπάρχει και απρόσωπη αγάπη. Όµως επίσης η
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ελευθερία και αναπτύσσεται µαζί µε την αγάπη. Όσο περισσότερο αγαπά ο
άνθρωπος, τόσο πιο ελεύθερος είναι και όσο πιο ελεύθερος είναι, τόσο πιο ασφαλής
αισθάνεται. Το ανάλογο ισχύει και αντίστροφα. Η συρρίκνωση της αγάπης
συρρικνώνει και την ελευθερία. Όσο λιγότερο αγαπά ο άνθρωπος τόσο λιγότερο
ελεύθερος είναι. Κι όσο λιγότερο ελεύθερος είναι, τόσο περισσότερο θέλει να
εξουσιάζει τους άλλους για να αισθάνεται ασφαλής. Οι πιο ανελεύθεροι και
ανασφαλείς άνθρωποι είναι οι τύραννοι, ενώ οι πιο ελεύθεροι και ασφαλείς είναι
εκείνοι που αγαπούν όλους και δεν εξουσιάζουν κανένα.
Το αίσθηµα της ελευθερίας δεν διαµορφώνεται µε αντικειµενικούς µόνο
παράγοντες. Το αίσθηµα αυτό είναι κατεξοχήν προσωπικό και συνδέεται µε την
εσωτερική καλλιέργεια και ωριµότητα του ανθρώπου. Γι’ αυτό και πολλές
προσωπικές επιλογές δεν µπορούν να γίνονται εύκολα κατανοητές από όλους.
Συνδέεται ακόµη το αίσθηµα της ελευθερίας µε τη διαχρονική ανάπτυξη της
ανθρώπινης συνειδήσεως. Αλλιώς αισθάνονταν την ελευθερία οι αρχαιότεροι λαοί
και αλλιώς την αισθάνονται οι νεότεροι. Αλλιώς την αισθάνονται στην ανατολή κι
αλλιώς στη δύση, αλλιώς όσοι πιστεύουν στο Θεό κι αλλιώς οι άπιστοι. Η απόλυτη
ελευθερία δεν είναι δυνατή µέσα στον κόσµο, εξαιτίας αντικειµενικών παραγόντων.
Καταρχήν δεν είναι δυνατή, εξαιτίας της κτιστότητας του ανθρώπου, το ότι είναι
δηµιουργηµένος δηλαδή ο άνθρωπος. ∆εν µπορεί να έχει απόλυτη ελευθερία όποιος
οφείλει αλλού την ύπαρξή του. Αλλά και στη συνέχεια, η φθορά και ο θάνατος που
χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ζωή αποκλείουν την προσέγγιση της απόλυτης
ελευθερίας. Η απόλυτη ελευθερία χρειάζεται απεριόριστους τοπικούς και χρονικούς
ορίζοντες. Και οι ορίζοντες αυτοί υπάρχουν µόνο στην απειρότητα και την
αιωνιότητα. Η επέκταση στην απειρότητα και την αιωνιότητα επιδιώκεται από τον
άνθρωπο µε τη θρησκεία. Αλλά και δω η ελευθερία δεν παύει να δεσµεύεται από την
κτιστότητα του ανθρώπου. Απόλυτη ελευθερία µπορεί να υπάρξει µόνο µε την
αναγωγή στο άκτιστο. Αυτό σηµαίνει ότι η απόλυτη ελευθερία δεν µπορεί να υπάρξει
ούτε µε τη φιλοσοφία αλλά ούτε και µε τη θρησκεία ως ανθρώπινη αναζήτηση γιατί
και αυτή είναι από τη φύση της κτιστή. Μπορεί να υπάρξει µόνο µε την ένωση
κτιστού και ακτίστου. Και µόνο οι ανατολικές θρησκείες, προσπαθώντας να
υπερβούν τη σκληρή πραγµατικότητα της κτιστότητας, τοποθετούν την τελείωση του
ανθρώπου στον αφανισµό του προσώπου του µέσα στον ωκεανό της απρόσωπης
υπερβατικότητας. Ούτε ο ιουδαϊσµός ούτε και ο µωαµεθανισµός φτάνουν στην ένωση
κτιστού και ακτίστου. Εδώ ακριβώς προβάλλει η αποκλειστικότητα του
Χριστιανισµού, όπως µάλιστα τον διατηρεί και τον προβάλλει η Ορθοδοξία. Ο Θεός
γίνεται άνθρωπος και θεοποιεί τον άνθρωπο. Το κτιστό ενώνεται υποστατικά µε το
άκτιστο στο πρόσωπο του Χριστού και µετέχει σε όλες τις ενέργειές του. Ο άνθρωπος
γίνεται θεός κατά πάντα, χωρίς την κατ’ ουσίαν ταυτότητα, όπως υπογραµµίζουν οι
Πατέρες της Εκκλησίας.
Ο Χριστιανισµός προϋποθέτει την ελευθερία του ανθρώπου αλλά και οδηγεί
τον άνθρωπο στην ελευθερία. Αυτονόητο βέβαια είναι ότι η ελευθερία την οποία
προϋποθέτει και η ελευθερία στην οποία τον οδηγεί δεν ταυτίζονται αλλά είναι
ουσιαστικά δύο διαφορετικά πράγµατα. Η ελευθερία που προϋποθέτει ο
Χριστιανισµός είναι περιορισµένη και σχετική. Είναι η ηθική και κοινωνική
ελευθερία που υπάρχει στο επίπεδο της καθηµερινότητας. Αντίθετα η ελευθερία στην
οποία οδηγεί τον άνθρωπο είναι απεριόριστη και απόλυτη. Είναι η οντολογική
ελευθερία του πνεύµατος που φανερώθηκε εν Χριστώ. Έτσι το παράδοξο της
ενανθρωπίσεως του Θεού πραγµατοποιεί το παράδοξο της θεοποιήσεως του
ανθρώπου, που συνεπάγεται και µετοχή του στην απόλυτη ελευθερία του Θεού.
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Χωρίς να παύει ο άνθρωπος να είναι κτιστός, µετέχει στην άκτιστη ζωή και
οικειώνεται όλες τις ιδιότητές της.
Ο Χριστιανισµός τοποθετεί τον άνθρωπο απευθείας µπροστά στον Θεό και
προκαλεί την ελευθερία της συνειδήσεώς του. Η ευαισθησία που υπάρχει σήµερα
στον κόσµο για την ελευθερία οφείλει πολλά στη χριστιανική παράδοση. Το
Ευαγγέλιο του Χριστού όξυνε στον κόσµο το αίσθηµα της ελευθερίας. Αυτό σηµαίνει
ότι αύξησε τις διεκδικήσεις, όπως και τις θυσίες των ανθρώπων γι’ αυτήν. Η άρνηση
των Χριστιανών µαρτύρων να λατρέψουν τον Καίσαρα ήταν ταυτόχρονα και
προάσπιση της ελευθερίας της συνειδήσεώς τους και άλλων επιµέρους ελευθεριών
που διεκδίκησε αργότερα ο άνθρωπος. Ξεκίνησαν ουσιαστικά από την ελευθερία της
συνειδήσεως που καλλιεργήθηκε στους κόλπους της Εκκλησίας. Τέλος, δεν είναι
δυνατό να εννοήσουµε τα απελευθερωτικά κινήµατα που πραγµατοποιήθηκαν στην
ιστορία µετά την εµφάνιση του Χριστιανισµού, τους αγώνες για κοινωνική
δικαιοσύνη ή τις κατακτήσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από το
χριστιανικό κήρυγµα της ελευθερίας και υπό την εκκοσµικευµένη ακόµη µορφή του.
Το πρώτο άρθρο της γαλλικής διακηρύξεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του
πολίτη λέει ότι οι άνθρωποι γεννιούνται και παραµένουν ελεύθεροι και µε ίσα
δικαιώµατα. Τα ίδια περίπου επαναλαµβάνει στο πρώτο άρθρο της η οικουµενική
διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ. Αλλά τα ίδια βλέπουµε και στα
συνθήµατα πολλών κοινωνικών µεταρρυθµιστών. Παρ’ όλες όµως τις καλές αυτές
προθέσεις των διακηρύξεων και των κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, οι άνθρωποι που
γεννιούνται στον κόσµο δεν έχουν αντικειµενικά τις ίδιες προϋποθέσεις και
δυνατότητες για ελευθερία και ισοτιµία. Πώς µπορούν να είναι και να παραµένουν
στην πράξη ισότιµοι και εξίσου ελεύθεροι; Ανάµεσα στους ανθρώπους υπάρχουν
υγιείς και ασθενείς, αρτιµελείς και ανάπηροι, δυνατοί και αδύνατοι, ευφυείς και
απλοϊκοί, ικανοί και ανίκανοι. Άλλοι γεννιούνται σε πλούσιες χώρες και άλλοι σε
φτωχές. Άλλοι σε δηµοκρατικά και άλλοι σε τυραννικά καθεστώτα κ.τ.λ. Πώς όλοι
αυτοί µπορεί να θεωρηθούν ότι γεννιούνται και παραµένουν ελεύθεροι και µε ίσα
δικαιώµατα αν αντιµετωπιστούν µε αντικειµενικά εξωτερικά µόνο κριτήρια; Οι
άνθρωποι είναι και παραµένουν ελεύθεροι και ισότιµοι ενώπιον του Θεού. Και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα κατοχυρώνονται όταν συνδέονται µε τα δικαιώµατα του
Θεού. Αυτά σε τελική ανάλυση καλλιεργούν την υπευθυνότητα του ανθρώπου. Αυτά
τον συγκρατούν στα όριά του, τον προφυλάσσουν από την αναίδεια και την ύβρη
όπου παρασύρεται µε την τάση της αυτοθεώσεώς του ο άνθρωπος. Τα δικαιώµατα
του Θεού, που επιβάλλουν και την τήρηση των εντολών του, υπαγορεύουν και την
εφαρµογή της αγάπης και της δικαιοσύνης µεταξύ των ανθρώπων. Όταν τα
δικαιώµατα αυτά γίνονται σεβαστά, τότε γίνονται σεβαστά και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα. Όταν τα δικαιώµατα του Θεού παραθεωρούνται ή αγνοούνται, τότε είναι
φυσικό να παραβιάζονται και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ακόµη χειρότερη όµως είναι
η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όταν γίνεται µε την επίκριση του Θεού
και του θελήµατός του. Ο Χριστιανισµός δεν αρνείται την αξία και τη σπουδαιότητα
της ελευθερίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Ταυτόχρονα, όµως, επισηµαίνει τη
σχετικότητα και τη συµβατικότητα αυτής της ελευθερίας. Ποτέ η πολιτική ελευθερία
δεν µπορεί να αποτελέσει το έσχατο όριο για τον πιστό. Άλλωστε η αναγνώριση της
πολιτικής ελευθερίας, ως έσχατου στόχου της ανθρώπινης ζωής, καταλήγει µοιραία
στην απολυτοποίηση της πολιτικής εξουσίας και στην αναγνώριση του κράτους ως
υπέρτατης αυθεντίας. Με τον τρόπο όµως αυτό καταργείται ουσιαστικά και η
ανθρώπινη ελευθερία που είναι ελευθερία και από την πολιτεία.
Στη συµβατική κοινωνική µας ζωή, η ελευθερία είναι επίσης συµβατική όπως
συµβατική είναι και η αγάπη. Η συµβατική αγάπη επιβάλλει και συµβατική
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ελευθερία, γιατί έτσι µόνο µπορούν να περιορίζονται οι καταχρήσεις της. Στο µέτρο
που αγάπη περιορίζεται στον εαυτό µας ή στους δικούς µας και δεν αγκαλιάζει τους
άλλους, είναι φυσικό και η ελευθερία µας να σταµατά εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία
των άλλων. Με τον όρο αυτόν, µπορούµε να έχουµε συµβατική και ειρήνη και
ασφάλεια. Όταν διασαλεύεται ο όρος αυτός, είτε επειδή οι άλλοι παραβιάζουν την
δική µας ελευθερία, είτε επειδή εµείς παραβιάζουµε την ελευθερία των άλλων,
αρχίζει η ταραχή και η ανασφάλεια. Και εδώ το µέγεθος και της ταραχής και της
ανασφάλειας είναι ανάλογο προς το έλλειµµα της αγάπης. Το µεγαλύτερο όµως
πρόβληµα δηµιουργείται από τη στιγµή κατά την οποία επιχειρείται να εµπεδωθεί η
ασφάλεια, όχι µόνο χωρίς τον περιορισµό του ελλείµµατος της αγάπης, αλλά και µε
την διεύρυνσή του που προκαλείται µε τον ευτελισµό ή την δαιµονοποίηση των
αντιπάλων. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος θυσιάζει την ελευθερία της κοινωνικής
και της προσωπικής του ζωής στο βωµό µιας καταδυναστευτικής ασφάλειας που
εντείνει την υπαρξιακή του ανασφάλεια. Η ελευθερία βιώνεται από τον άνθρωπο
ανάλογα µε τις προσφερόµενες δυνατότητες και την πνευµατική του ωριµότητα.
Έτσι, στον Χριστιανισµό διακρίνονται, συνήθως, τρία επάλληλα επίπεδα. Το πρώτο
επίπεδο του δούλου, όπου ο πιστός συµµορφώνεται µε το θέληµα του Θεού, από
φόβο µήπως τιµωρηθεί, δεύτερον του µισθωτού, όπου ελπίζει στην ανταµοιβή και
τρίτο του γιου ή του ελευθέρου, όπου η συµµόρφωση µε το θέληµα του Θεού γίνεται
ελεύθερα από αγάπη προς αυτό. Σχετική ελευθερία υπάρχει και στα δύο πρώτα
επίπεδα. Η πλήρης όµως ελευθερία παρουσιάζεται στο τρίτο επίπεδο.
Για πολλούς, βέβαια, η έννοια της ελευθερίας εξαντλείται στην πολιτική
ελευθερία ή και ταυτίζεται µε αυτήν. Και αυτό είναι φυσικό όταν ο άνθρωπος δεν έχει
µεταφυσική προοπτική και σκέφτεται καθαρά εγκοσµιοκρατικά. Αλλά και
γενικότερα, οι αγώνες ή οι θυσίες που γίνονται για την κατάκτηση ή τη διατήρηση
της πολιτικής ελευθερίας φανερώνουν την σπουδαιότητα που αποδίδεται σε αυτήν.
Σπουδαιότητα που φτάνει στο να υπερβάλλει και τη σπουδαιότητα της ίδιας της ζωής,
όπως µας είπε χθες και ο κ. Γενικός Γραµµατέας.
Η πολιτική ελευθερία, που κατανοείται συνήθως ως δυνατότητα επιλογής της
µορφής και των φορέων της κρατικής εξουσίας, βιώνεται επίσης ανάλογα µε τις
προσφερόµενες δυνατότητες και την πνευµατική ωριµότητα του πολίτη. Με κάποια
αναλογία προς τα τρία επίπεδα της θρησκευτικής ζωής, θα µπορούσαν να διακριθούν
κι εδώ τα επίπεδα, πρώτον της τυραννίας, όπου επικρατεί ο φόβος της τιµωρίας,
χωρίς όµως και να υπάρχει και η ελευθερία της επιλογής, όπως συµβαίνει στη
θρησκευτική ζωή, δεύτερον της δηµοκρατίας, όπου επικρατεί η προσδοκία του
γενικού καλού, και τρίτον της ελεύθερης κοινωνίας, που παραµένει όµως πάντοτε
ουτοπική, γιατί περιορίζεται από τον τόπο και τον χρόνο. Η ελευθερία στη
χριστιανική ζωή συνδυάζεται µε την υπακοή, ενώ στην πολιτική και την κοινωνική
ζωή µε την πειθαρχία. Η υπακοή και η πειθαρχία διαφέρουν ριζικά µεταξύ τους. Η
υπακοή, ως θρησκευτική εκδήλωση, στηρίζεται στην εσωτερική συγκατάθεση του
πιστού, ενώ η πειθαρχία ως νοµική ή κοινωνική υποχρέωση αρκείται στην εξωτερική
συµµόρφωση. Η υπακοή προϋποθέτει πάντοτε την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ η
πειθαρχία µπορεί να επιβάλλεται και µε τη βία. Η υπακοή έχει προσωπικό χαρακτήρα
και αποβλέπει στον συντονισµό του θελήµατος του ανθρώπου µε το θείο θέληµα. Η
πειθαρχία έχει θεσµικό χαρακτήρα και αποτελεί συµµόρφωση µε ανθρώπινη θέληση.
Σκοπός της υπακοής είναι η αγαπητική ανάκραση. Σκοπός της πειθαρχίας είναι η
οµαλή κοινωνική συµβίωση. Η απόλυτη ελευθερία δε βρίσκεται πέρα από τη δουλεία,
αλλά µέσα από τη δουλεία. Για να κερδίσει ο άνθρωπος την απόλυτη ελευθερία
πρέπει να γίνει δούλος του Θεού. Για να ανοιχθεί στην άκτιστη ελευθερία χρειάζεται
να υποτάξει την κτιστή και φθαρτή φύση και ζωή του στην άκτιστη θεία φύση και
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ζωή. Ο Χριστός ανυψώθηκε ως άνθρωπος στην δόξα του Θεού παίρνοντας τη µορφή
του δούλου και υπακούοντας τον Θεό Πατέρα µέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Η
ζωή του Χριστού αποτελεί δείκτη πορείας προς την αληθινή ελευθερία. Η εκούσια
υποδούλωση στον Θεό πραγµατοποιείται µε την πλήρη υπακοή στο θέληµά του,
ελευθερώνει τον άνθρωπο από την υπέρτατη αυθεντία του κόσµου, δηλαδή τον
θάνατο, και τον εισάγει στην απόλυτη ελευθερία του πνεύµατος. Η υπακοή στον Θεό
µε όριο τον θάνατο είναι ήδη πορεία προς την αληθινή ελευθερία και η ανάσταση ως
απαλλαγή από την φθορά και τον θάνατο και είσοδος στην όντως ζωή είναι και
είσοδος στην αληθινή ελευθερία. Όποιος φοβάται τον θάνατο, λέει ο ιερός
Χρυσόστοµος, είναι δούλος του θανάτου και υποµένει τα πάντα για να τον αποφύγει.
Ο φόβος του θανάτου κάνει τον άνθρωπο φίλαυτο και εγωκεντρικό. Τον θωρακίζει
στον εαυτό του, τον δεσµεύει καθολικά και τελικά τον συντρίβει. Μόνο αν απαλλαγεί
ο άνθρωπος από τον φόβο αυτόν µπορεί να βρει την αληθινή του ελευθερία. Η
απαλλαγή από τον φόβο του θανάτου γίνεται µε την ένταξη στην οδό του Χριστού.
Με την απόρριψη του φρονήµατος της σαρκός και την αποδοχή της ταπεινώσεως του
πνεύµατος, που οδηγεί µέσα από τον θάνατο στην ανάσταση και τη ζωή. Έτσι ο
άνθρωπος πλατύνεται απεριόριστα, γίνεται παγκόσµιος, χριστοειδής ή θεανθρώπινος,
και µετέχει στην απόλυτη θεία αγάπη και ελευθερία.
Η πορεία προς την αληθινή ελευθερία είναι πορεία προς την πραγµατική ζωή.
Αποτελεί, σε τελική ανάλυση, την µετάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Και η
µετάβαση αυτή, που έχει µεταφυσική προοπτική, βιώνεται στο επίπεδο της
καθηµερινής ζωής µε την αγάπη προς τους άλλους. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Ηµείς οίδαµεν ότι µεταβεβήκαµεν εκ του
θανάτου εις την ζωήν – γνωρίζουµε δηλαδή ότι ήδη περάσαµε από τον θάνατο στη ζωή
– ότι αγαπώµεν τους αδελφούς, ο µη αγαπών τον αδελφόν µένει εν τω θανάτω» – η
βίωση της αγάπης είναι βίωση της ελευθερίας και η βίωση της αγάπης και της
ελευθερίας εµπεδώνει την ειρήνη και την ασφάλεια. Αλλά και αντίθετα, η απουσία
της αγάπης και της ελευθερίας φαλκιδεύει την ασφάλεια και την ειρήνη, ιδιαίτερα
µάλιστα εκεί όπου η ευαισθησία για την ελευθερία έχει περισσότερο αναπτυχθεί.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Να ευχαριστήσουµε τον καθηγητή κ. Μαντζαρίδη για την πολύ βαθιά και
σηµαντική ανάλυση από θεολογική σκοπιά του θέµατος. Στο πρόγραµµα είναι ο
Ρώσος ακαδηµαϊκός κ. Ντιµίτρι Λβώφ, ο οποίος όµως δεν µπόρεσε να βρίσκεται
µαζί µας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κ. Μπιτζιλέκη, καθηγητή της Νοµικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, να διατυπώσει τις δικές
του σκέψεις.
Ν.ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι!
Λίγες είναι οι έννοιες εκείνες για τις οποίες µιλούν σήµερα τόσοι πολλοί και
µε τόσο διαφορετικό νόηµα, όπως οι έννοιες ασφάλεια και ελευθερία. Παράλληλοι
µονόλογοι, αλλά και εποικοδοµητικοί διάλογοι εκφράζουν µια έντονη αγωνία γι’
αυτό που φαίνεται να διακυβεύεται. Πρώτα απ’ όλα, τι σηµαίνει ασφάλεια; Θα
µπορούσε να µιλήσει κανείς για διάφορες µορφές και είδη ασφαλείας, λόγου χάρη
για κρατική ασφάλεια που εξειδικεύεται περαιτέρω σε εσωτερική και εξωτερική
ασφάλεια του κράτους και αφορά στην υπόσταση και λειτουργία του. Για ασφάλεια
στη λειτουργία ενός τοµέα κοινωνικής δραστηριότητας, όπως λόγου χάρη η
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ασφάλεια των συγκοινωνιών, του χρηµατιστηρίου, του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, που σηµαίνει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας αυτού του
συστήµατος σύµφωνα µε τον προορισµό του. Λόγος γίνεται επίσης και για ασφάλεια
δικαίου, που αναφέρεται στη σαφή γνώση και οριοθέτηση του κανονιστικού
πλαισίου η οποία και επιτρέπει στον πολίτη να προσδιορίζει την συµπεριφορά του
απέναντι στο νόµο, ενώ παράλληλα εγγυάται την ορθότητα και σταθερότητα
εφαρµογής του δικαίου και απονοµής δικαιοσύνης. Όταν όµως µιλάµε για ασφάλεια
σε σχέση µε την ελευθερία, εννοούµε το σύστηµα εγγυήσεων και προστασίας των
αγαθών και ελευθεριών των πολιτών. Το αντικειµενικό δηλαδή θεσµικό πλαίσιο της
έννοµης προστασίας από την οποία εξαρτάται στη συνέχεια και το αίσθηµα
ασφάλειας ή ανασφάλειας, ο φόβος ή η σιγουριά που αισθάνονται οι πολίτες για την
αποτελεσµατικότητα αυτής της προστασίας. Το τελευταίο πάντως συναίσθηµα
ασφάλειας ή ανασφάλειας, η λεγόµενη υποκειµενική ασφάλεια, δεν είναι πάντα το
αποτέλεσµα της αντικειµενικής ασφάλειας. Μπορεί, δηλαδή, παρά την ύπαρξη και
λειτουργία πραγµατικών εγγυήσεων διασφάλισης των δικαιωµάτων των πολιτών, οι
τελευταίοι να αισθάνονται ανασφαλείς, όταν λόγου χάρη βρίσκονται σε σύγχυση
όσον αφορά τις ηθικές και αξιακές σταθερές που δίνουν προσανατολισµό και νόηµα
στη ζωή.
Αρχικά, οι έννοιες ασφάλεια και ελευθερία αντιµετωπίστηκαν ως
ανταγωνιστικές, οπότε και τέθηκε το δίληµµα ποια υπερισχύει της άλλης κι αν το
προβάδισµα ανήκει στην ελευθερία ή την ασφάλεια. Οι λεγόµενες φιλελεύθερες
φωνές πλειοδοτούσαν υπέρ της ελευθερίας, αρνούµενες κάθε περιορισµό που
προβάλλονταν για λόγους ασφαλείας, καθώς έβλεπαν µε καχυποψία ότι οι τελευταίοι
συχνά λειτουργούσαν ως πρόσχηµα για περιορισµό των εγγυήσεων και των
ατοµικών ελευθεριών. Στη συνέχεια, αρχίσαµε να συνειδητοποιούµε ότι ασφάλεια µε
την πιο πάνω σηµασία, ως ασφάλεια δηλαδή των πολιτών και όχι ως κρατική
ασφάλεια, δεν είναι µια έννοια ανταγωνιστική της ελευθερίας και δεν λειτουργεί εις
βάρος των ελευθεριών. Ότι δηλαδή τα δύο αυτά µεγέθη δεν βρίσκονται κατ’ ανάγκη
σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα ότι η ασφάλεια είναι υπαρκτικός όρος της ελευθερίας.
Πρώτα – πρώτα, η ασφάλεια ως µορφή κρατικής προστασίας των αγαθών και
των ελευθεριών των πολιτών δεν είναι το αποτέλεσµα µιας ωµής καταστολής, µια
τυφλής βίας, αλλά είναι ενταγµένη σε ένα δικαιικό σύστηµα, ένα σύστηµα κανόνων
και αρχών κι ως εκ τούτου είναι ορθολογική, έλλογη. Αυτή υπάρχει στο βαθµό που
είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθεί ένας σκοπός. Η προστασία των εννόµων
αγαθών, συγκεκριµένων δηλαδή βιοτικών σχέσεων και αναγκών µε την αποφυγή
βλαπτικών σε βάρος τους ενεργειών, δεν µπορεί να λειτουργεί πέρα από το µέτρο
της αναγκαιότητας, τη σχέση αναλογίας, η οποία µε τη σειρά της, βεβαίως, δεν παύει
να αποτελεί έκφραση του πολιτισµικού επιπέδου µιας κοινωνίας. Η διόγκωση λοιπόν
των µέτρων προστασίας, η ενίσχυση και διεύρυνση της αστυνοµικής και ποινικής
καταστολής δεν εξυπηρετεί καλύτερα την ασφάλεια, αλλά αντιθέτως την κλονίζει
οδηγώντας στον εκφυλισµό της, σε αντίθετα δηλαδή αποτελέσµατα από εκείνα που
επιδιώκει.
Είναι, εξάλλου, ιστορικά επιβεβαιωµένο ότι η µεγάλη σκληρότητα δεν είναι
ισχύς, αλλά αντίθετα κλονίζει το κύρος της έννοµης τάξης, ενώ πολλά είναι τα
παραδείγµατα διατάξεων νόµων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα εφαρµογής, εξαιτίας
των υπερβολικών και δυσανάλογων µέτρων και κυρώσεων που επαπειλούν. Με άλλα
λόγια η δυσανάλογη καταστολή οδηγεί, πρώτον, σε αχρησία των νοµικών διατάξεων
και µέτρων και, δεύτερον, σε κοινωνική τους απόρριψη. Αλλά και η ελευθερία
προϋποθέτει ασφάλεια. Την εγγύηση δηλαδή της προστασίας του πολίτη απέναντι σε
καταχρήσεις οποιασδήποτε εξουσιαστικής σχέσης. Οποιασδήποτε σχέσης
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καταπίεσης, όχι µόνο αυτής που προέρχεται από τον πολιτικοκρατικό µηχανισµό,
αλλά και αυτής που αναπτύσσεται αυθαίρετα, στο πλαίσιο των κοινωνικών και
οικονοµικών ανισοτήτων, και όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο,
όπου σήµερα, ως γνωστό, η νέα πρακτική των διεθνοποιηµένων συναλλαγών, των
παγκόσµιων χρηµατιστηριακών αγορών και της ταχύτατης διείσδυσης των
οικουµενικών επικοινωνιακών δικτύων παρέχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη
µη κρατικών και θεσµικά ανέλεγκτων κέντρων εξουσίας.
Ασφάλεια, λοιπόν, είναι η εγγύηση και περιφρούρηση των ελευθεριών µου
απέναντι σε οποιαδήποτε µορφή καταπίεσης, είτε αυτή προέρχεται από την κρατική
αυθαιρεσία, είτε από τις ανέλεγκτες δυνάµεις της αγοράς που αναπτύσσουν έναν
αχαλίνωτο ατοµικό και κοινωνικό ανταγωνισµό που δηµιουργεί την κοινωνική
αδικία και ανισότητα, είτε ακόµη και από οικονοµικές, πολιτισµικές και
θρησκευτικές πλειοψηφίες, γιατί όχι και µειοψηφίες, που σε συγκεκριµένους
κοινωνικούς χώρους κυριαρχούν δηµιουργώντας στεγανά και ελεγχόµενα πεδία
κοινωνικής δραστηριότητας.
Ασφάλεια και ελευθερία, λοιπόν, βρίσκονται σε µία υπαρκτική σχέση τέτοια
ώστε να µη νοείται η µία δίχως την άλλη. Ελευθερία δίχως ασφάλεια είναι κενή. Τι
να την κάνω, λόγου χάρη, την ελευθερία κινήσεως αν η πρόσβασή µου σε
συγκεκριµένες περιοχές µιας χώρας ή µιας πόλης είναι δυνατή µόνο µε κίνδυνο της
ζωής ή της σωµατικής µου ακεραιότητας; Τι να το κάνω το απόρρητο της ιδιωτικής
µου ζωής, αν προκειµένου να απολαύσω τα υλικά αγαθά, που µου υπόσχεται η
σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, είµαι αναγκασµένος να συναινέσω στη
δηµοσιοποίηση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων; Αλλά και
ασφάλεια χωρίς ελευθερία είναι άχρηστη. Τι να την κάνω την ασφάλεια ζώντας µε
συνεχείς στερήσεις και απαγορεύσεις; Ασφαλής µπορεί να είµαι και σε ένα κλουβί,
άνθρωπος όµως είµαι; Η λεγόµενη ασφάλεια που υπόσχεται ένα αστυνοµικό κράτος,
ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, δεν είναι ασφάλεια πολιτών, αλλά σιωπή και απραγία
της φυλακής. Ασφάλεια λοιπόν σηµαίνει η διασφάλιση της ελευθερίας. Το πότε
όµως η ασφάλεια διασφαλίζει και το πότε πνίγει την ελευθερία, το πόση δηλαδή
ασφάλεια χρειαζόµαστε, είναι ένα ζήτηµα αναγκαιότητας κι ο βαθµός αναγκαιότητάς
της είναι συνάρτηση, πρώτον, του περιεχοµένου των ελευθεριών και των
δικαιωµάτων που διακυβεύονται, δεύτερον, της σηµασίας που έχει η συγκεκριµένη
ελευθερία για την ατοµική ύπαρξη και την κοινωνική συνύπαρξη και, τρίτον, του
βαθµού και της έκτασης του κινδύνου που την απειλεί.
Συνεπώς δεν µπορείς να προσδιορίσεις τι διασφαλίζει και τι προάγει κάτι ή τι
το περιορίζει αν προηγουµένως δεν προσδιορίσεις αυτό το κάτι. Η ασφάλεια λοιπόν
που ζητάµε είναι συνάρτηση αυτών που θέλουµε να έχουµε και να απολαµβάνουµε.
Είναι συνάρτηση του περιεχοµένου της ελευθερίας που θέλουµε και επιδιώκουµε να
αποκτήσουµε. Για ποια όµως ελευθερία µιλάµε; Ποια ελευθερία θέλουµε να
διασφαλίσουµε ώστε να νιώθουµε ανασφαλείς αν δεν το πετύχουµε; Στο δίκαιο
µιλάµε συχνά για ελευθερίες, για δικαιώµατα, ζητώντας την κατοχύρωση και
εξασφάλισή τους. Τα αντιµετωπίζουµε όµως στο πλαίσιο µιας ανταγωνιστικής
λογικής για την επίτευξη της κοινωνικής συµβίωσης, ως το αποτέλεσµα του
ανταγωνισµού και της αντιπαράθεσης από αντιτιθέµενα συµφέροντα. Το δίκαιο
δηλαδή επιθυµεί να ρυθµίσει κατά τέτοιο τρόπο τα αντιτιθέµενα αυτά συµφέροντα
και τις όποιες διεκδικήσεις, έτσι ώστε να επιτευχθεί µια όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
ικανοποίηση των ανταγωνιστών, προκειµένου να αποσοβηθεί η µεταξύ τους βίαιη
αντιπαράθεση και να επέλθει έτσι η κοινωνική ειρήνη. Η κοινωνική συνύπαρξη
παρουσιάζεται πια ως µια ανάγκη, ως µέσο ικανοποίησης των διαφορετικών
ατοµικών αναγκών και συµφερόντων. Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις είναι αυτή
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που καθιστά δυνατή και σε άλλες που διευρύνει την ικανοποίηση των βιοτικών
αναγκών και ατοµιστικών επιδιώξεων. Η ελευθερία τότε του ατόµου δεν είναι παρά
η ελευθερία διεκδίκησης αυτών των αγαθών, η ελευθερία ικανοποίησης των πάσης
φύσεως αναγκών σε µια λογική µεγιστοποίησης της άνεσης και ελαχιστοποίησης του
κόπου και της προσφοράς.
Η βασική οικονοµική αρχή του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους µε το
µικρότερο δυνατό κόστος φαίνεται να αποκτά γενική ισχύ σε κάθε τοµέα της
κοινωνικής ζωής και να προβάλλει, δυστυχώς, ως έκφραση κοινωνικής προόδου και
πολιτισµικής εξέλιξης. Η ελευθερία λοιπόν εµφανίζεται ως µια ελευθερία απόκτησης
η οποία, για να λειτουργήσει στη βάση της εξυπηρέτησης των συµφερόντων του
καθενός, αναγκάζεται απλώς να συµβιβαστεί ή να συναντήσει τα όριά της στην
ανάγκη και του άλλου να απολαύσει και αυτός τα ίδια αγαθά. Το δίκαιο
αναλαµβάνει λοιπόν να διανείµει αυτά τα αγαθά και να οριοθετήσει έτσι τα
διαφορετικά ανήκειν, ακολουθώντας µια διαχειριστική λογική που στην καλύτερη
περίπτωση εµφορείται από ένα πνεύµα δικαιοσύνης και ισότητας, δικαιοσύνης όµως
διανεµητικής, justicia distributiva, προκειµένου να απορροφήσει έτσι τους
κοινωνικούς κραδασµούς και να επιτύχει την κοινωνική ειρήνη.
Απέναντι λοιπόν σε αυτούς του περιορισµούς που θέτει το δίκαιο για να
εξυπηρετήσει αυτή την ισόρροπη ικανοποίηση των αναγκών, αναγκάζεται κανείς να
πειθαρχήσει για να εξασφαλίσει πρωτίστως τα δικά του και να µη στερηθεί αυτά που
έχει. Πρόκειται στην ουσία για έναν ωφελιµιστικό συµβιβασµό, µια εξισορρόπηση
των σχέσεων της χρείας, όπως λέει κι ο Γιανναράς. Αυτή όµως η λογική, που
διαπνέει ολόκληρο το δίκαιο ως κοινωνικό θεσµό, παραγνωρίζει ότι η κοινωνία δεν
είναι η ανάγκη αλλά η γνήσια έκφραση της ανθρώπινης φύσης. ∆εν είναι µια
αναγκαστική συµβίωση ανθρώπων που διεκδικούν αγαθά για τον εαυτό τους, αλλά
ένα στοιχείο υπαρκτικής ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Συνεπώς, και τα όρια της
συµπεριφοράς µας προς τους άλλους δεν είναι απλώς θέµα αναγκαστικής πειθαρχίας
σε έναν κώδικα συµπεριφοράς που εξασφαλίζει απλώς την οµαλή συµβίωση και µας
εγγυάται να µη χάσουµε αυτό που έχουµε, αλλά έκφραση γνήσιας ελευθερίας,
διεύρυνση των υπαρκτικών µας ορίων, αποκάλυψη και ανακάλυψη του εαυτού µας
µέσα στους άλλους. Η συνάντησή µου µε τον άλλο δεν περιορίζει την ελευθερία
µου, την ολοκληρώνει. Στο πρόσωπο του άλλου, στη σχέση µαζί του πραγµατώνεται
η ελευθερία µου. ∆εν υπάρχει ελευθερία χωρίς τον άλλο. Το να είναι κανείς µόνος
του στη γη δεν είναι ελεύθερος, είναι κενός. Η ελευθερία αποκτά έτσι περιεχόµενο.
Ποιο είναι όµως αυτό; Ως υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης αυτή δεν
µπορεί να ιδωθεί παρά στο πλαίσιο της υπαρκτικής διάστασης του ανθρώπου. Είναι
µε άλλα λόγια καθαρά υπαρξιακό πρόβληµα. Εποµένως και το τι προάγει ή
περιορίζει την ελευθερία έχει άµεση συνάρτηση µε το τι ολοκληρώνει υπαρκτικά τον
άνθρωπο. Ελευθερία είναι λοιπόν ό,τι προάγει οντολογικά την ανθρώπινη ύπαρξη,
ενώ δουλεία ό,τι τη διαστρέφει και την αλλοτριώνει.
Τι είναι λοιπόν αυτό που βιάζει την ανθρώπινη ελευθερία; Με έναν ιδιαίτερα
παραστατικό τρόπο εκφράζει αυτόν τον προβληµατισµό ο Μπρεχτ. Γιατί,
αναρωτιέται, πρέπει να θεωρούµε βίαιο το ορµητικό ρέµα του ποταµού κι όχι τις
όχθες του που το κρατάνε; Με άλλα λόγια δηλαδή µήπως η κοίτη που συγκρατεί το
ορµητικό ρέµα του ποταµού είναι µια µορφή βίας από την οποία προσπαθεί να
απαλλαγεί ο ποταµός; Η απάντηση σε αυτό το δίληµµα θα µπορούσε να αναζητηθεί
µόνον αν προβληµατιστεί κανείς σχετικά µε το τι προάγει και τι αλλοτριώνει
οντολογικά αυτό το οποίο καλείται να αποφανθεί αν περιορίζεται ή διευρύνεται. Το
αν δηλαδή οι όχθες περιορίζουν ή όχι τα ποτάµια είναι ένα ερώτηµα το οποίο
προσεγγίζεται µε τρόπο κυρίως αποφατικό. Απαντιέται δηλαδή µε το αν διαπιστώσει
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κανείς τι θα γινόταν δίχως αυτές. Οι παράκτιες περιοχές θα πληµµύριζαν και τα
ποτάµια θα έχαναν την καθαρή και γάργαρη ροή τους µετατρεπόµενα σε βαλτόνερα,
από ποτάµια που τρέφουν ψάρια και ποτίζουν ανθρώπους, θα µετατρέπονταν σε έλη
για κουνούπια και βατράχια.
Με τον ίδιο συνεπώς τρόπο µπορεί να αντιµετωπιστεί και το ερώτηµα σχετικά
µε το τι εξυπηρετεί και τι αντιβαίνει στην ανθρώπινη ελευθερία. Η ελευθερία που µε
οδηγεί στην καταστροφή, που εµποδίζει την υπαρκτική µου ολοκλήρωση, που µε
αλλοτριώνει ως υπαρκτική οντότητα, ως ανθρώπινη ύπαρξη, δεν είναι ελευθερία.
Είναι διαστροφή και υποδούλωση. Η υπαρκτική αλλοτρίωση οδηγεί σε ανελεύθερες
καταστάσεις, καθώς ο άνθρωπος χάνει έτσι την υπαρκτική του δυναµική και την
ικανότητα της αυτογνωσίας και αυτοδηµιουργίας. Όπως, λόγου χάρη, τα φρένα στο
αυτοκίνητο είναι υπαρκτικός όρος λειτουργίας του πράγµατος αυτού, ενώ η
απελευθέρωσή του από αυτά αλλοιώνει τον οντολογικό προορισµό του πράγµατος
και οδηγεί στην καταστροφή του. Όπως επίσης δεν µπορώ να φάω ή να πιω
οτιδήποτε γιατί θα βλάψω την υγεία µου, άρα µια τέτοια δυνατότητα δεν αποτελεί
έκφραση ελευθερίας, αφού στην ουσία αναιρεί οντολογικά αυτό το οποίο φέρεται να
εξυπηρετεί.
Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να απαντηθεί και σε ηθικό πλέον επίπεδο το αν η
άρση ενός περιορισµού ή µιας αναστολής συνιστά µορφή απελευθέρωσης ή αντίθετα
δουλείας. Είναι λοιπόν δυνατόν η υπερνίκηση κάποιων φραγµών ή αναστολών και η
εξυπηρέτηση έτσι ενός πάθους ή µιας αδυναµίας να εµφανίζεται ως απελευθέρωση
από τους φραγµούς αυτούς, όπως και στην περίπτωση του ποταµού η απελευθέρωσή
του από τις όχθες που τον εµποδίζουν. Οδηγεί όµως αυτή σε ολοένα µεγαλύτερη
εξάρτηση του ανθρώπου από το πάθος και τις επιθυµίες του και συνεπώς σε
ανελεύθερες καταστάσεις, στον βαθµό που το πάθος αυτό διαστρέφει οντολογικά
την ανθρώπινη φύση, την αλλοτριώνει υπαρκτικά, οδηγώντας τον άνθρωπο σε
καταστάσεις απελπισίας και απόγνωσης και σε υπαρξιακή κενότητα. ∆εν αποτελεί
λοιπόν έκφραση ελευθερίας
η άρση κάθε εµποδίου υλικού, πραγµατικού,
ηθικοκοινωνικού ή δικαιικού που εξυπηρετεί την άκοπη ζωή των απολαύσεων, τον
άνθρωπο τού εγώ και της φιλαυτίας, του ατοµισµού και της ιδιοτέλειας. Όπως χωρίς
τις όχθες δεν υπάρχει ποτάµι, αλλά απλώς λιµνάζοντα ύδατα, έτσι και χωρίς τις
αναστολές που φράσσουν την ορµητική ροή τού εγώ δεν υπάρχει άνθρωπος, αλλά
µια υπερχειλίζουσα εγωπάθεια που οδηγεί τον άνθρωπο σε ζωώδη κατάσταση. Όπως
δηλαδή τα πληµµυρισµένα νερά και την ουσία της ζωογόνου φύσης του ποταµού
αλλοιώνουν, αλλά και την πέριξ του ποταµού ζωή καταστρέφουν, έτσι και το
πληµµυρισµένο και υπερφίαλο εγώ και τον ίδιο τον άνθρωπο αλλοτριώνει, αλλά και
τις σχέσεις του µε τους γύρω του από την οποία αυτός αντλεί την υπαρκτική του
πληρότητα.
Ένας περιορισµός λοιπόν δε σηµαίνει δίχως άλλο και καταπίεση. Μπορεί να
είναι και όρος δηµιουργίας και υπαρκτικής πληρότητας και άρα στοιχείο ελευθερίας.
Το πότε συµβαίνει αυτό απαντιέται µόνο µε βάση το οντολογικό ερώτηµα. Είναι
γνωστή η ρήση του Ντοστογιέφσκι πως εάν δεν υπάρχει Θεός, όλα θα ήταν
επιτρεπτά. Αυτή τη θέση επικρίνει µε ιδιαίτερα οξύ τρόπο ο Έλληνας φιλόσοφος
Κορνήλιος Καστοριάδης, χαρακτηρίζοντάς την ως χυδαιότητα και ως επιχείρηµα
Υπαστυνόµου Β΄ που επιχειρεί να θεµελιώσει στην ετερονοµία την υποχρέωση
υπακοής στους κοινωνικούς κανόνες, κάτι το οποίο για τον Καστοριάδη δεν είναι
καθόλου απαραίτητο, αφού µια τέτοια υποχρέωση απορρέει από την ίδια την
αυτονοµία, µε την έννοια της υπακοής στους κανόνες που εµείς οι ίδιοι θεσπίζουµε
και όχι που άλλοι µας θέτουν και µας υποχρεώνουν να τηρούµε. Αφήνοντας κατά
µέρους το γεγονός πως η τελευταία αυτή αρχή, της υπακοής δηλαδή και του
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σεβασµού των κανόνων που εµείς οι ίδιοι θέτουµε, απορρέει µε τη σειρά της από
κάποια άλλη αρχή ή αναζητά κάπου την ηθική της νοµιµοποίηση, αξίζει να
επισηµάνουµε την παρανόηση των λόγων του Ντοστογιέφσκι. Η αναφορά στον Θεό
δεν σηµαίνει την προσφυγή σε µια έξω από µας, ξένη πηγή επιβολής κάποιων
επιταγών ή ανυπακοής σε αυτές, στις οποίες επιφέρει την τιµωρία, όπως εκείνη που
επιφέρει η ανυπακοή στις εντολές ενός Υπαστυνόµου Β’. Η συγκεκριµένη αναφορά
είναι µια οντολογική αναφορά. Πρόκειται για την επισήµανση και αναζήτηση των
υπαρκτικών µας ορίων και του υπαρκτικού µας προορισµού. Γι’ αυτό δηλαδή που
είµαστε και που µπορούµε να γίνουµε. Γι’ αυτό που είµαστε και που θα έπρεπε να
γίνουµε, αφού αποκτήσουµε πρώτα το κριτήριο για να µπορούµε να διακρίνουµε το
γνήσιο από το ψεύτικο και επιτηδευµένο, το φυσικό από το αλλοτριωµένο. Ο
Ντοστογιέφσκι λοιπόν µιλά για τον Θεό ως την οντολογική αναφορά του ανθρώπου.
Ως στοιχείο του οντολογικού µας προορισµού, µέσω του οποίου συναντούµε τα
υπαρκτικά µας όρια αυτοπραγµατούµενοι. Η επίγνωση αυτή της υπαρκτικής µας
γνησιότητας οδηγεί σε αυτονοµία, ελεύθερη επιλογή, δεν σηµαίνει ετερονοµία και
αναγκαστική υποταγή. Και αυτή την οντολογική αναφορά ο καθένας είναι ελεύθερος
βεβαίως να την αναζητήσει όπου θέλει και όχι στο συγκεκριµένο θεό του
Ντοστογιέφσκι. Σε έναν άλλον ίσως θεό, που πολλές φορές δεν είναι άλλο από έναν
ηγέτη ή µια ιδεολογία, έστω και αν στην τελευταία περίπτωση θα έλειπε
ενδεχοµένως το θρησκευτικό, λατρευτικό στοιχείο, ένα θεό που τις περισσότερες
φορές είναι το ίδιο το συµφέρον µας, το εγώ µας.
Άραγε ικανοποιώντας αυτό το εγώ, βιώνουµε πράγµατι την αυτονοµία; Ο
έτερος που µας επιτάσσει και µας υποτάσσει δεν είναι απαραίτητο να είναι άλλο
πρόσωπο. ∆εν είναι απαραίτητο να βρίσκεται έξω από µας. Μπορεί να είναι και
µέσα µας. Ο εαυτός µας, µε τη µορφή της αλλοτριωµένη ύπαρξης, της υπαρκτικής
νοσηρότητας, το εγώ µας. Μπορεί πράγµατι η ικανοποίηση αυτού του εγώ και των
απαιτήσεών του να µας δίνει την ψευδαίσθηση της αυτονοµίας, ενώ στην ουσία, µε
την φιλαυτία µας αυτή, βιώνουµε τη χειρότερη ετερονοµία. Χειρότερη, επειδή εδώ
δύσκολα αποκτούµε την αίσθηση της εξάρτησης. Έστω και αν το δίκαιο, έχοντας ως
αντικείµενο τη ρύθµιση των κοινωνικών σχέσεων, αρνιόταν να ασχοληθεί µε τις
δεσµεύσεις και εξαρτήσεις από το ίδιο µας το εγώ, ενδιαφερόµενο µόνο για τον
έλεγχο και τις εξαρτήσεις από τρίτους, έως το σηµείο που οι σχέσεις προς έτερο
συνιστούν και τις καθεαυτό κοινωνικές µας σχέσεις, δεν µπορεί ωστόσο να
παραβλέψει πως οι σχέσεις και η συµπεριφορά µας προς τον άλλον είναι απόρροια
των σχέσεων µε τον ίδιο µας τον εαυτό. Και αν λοιπόν οι τελευταίες δεν
ενδιαφέρουν το δίκαιο άµεσα, πάντως άµεσα, στο βαθµό που επηρεάζουν τις προς
έτερον σχέσεις, δεν θα πρέπει να µένουν στο ανέγγιχτο της δικαιϊκής έρευνας ως µια
δήθεν προσωπική υπόθεση. Στις σχέσεις µας µε τον άλλο βγάζουµε αυτό που
είµαστε. Αλλά και πάλι αυτό που είµαστε είναι συνάρτηση τού πώς βλέπουµε τον
άλλο. Μπορεί λοιπόν το δίκαιο να αντιµετωπίζει ως απειλή της ελευθερίας µας
µόνον αυτή που προέρχεται από τον άλλον. Όµως οι σχέσεις µας µε τον άλλον και τα
όριά της είναι προσδιορισµένα από το πώς τοποθετούµε τον εαυτό µας µέσα στον
κόσµο και την κοινωνία.
∆εν µπορεί λοιπόν να συζητούµε για αυτονοµία αδιαφορώντας για το
οντολογικό ερώτηµα ή να υποκρύπτουµε την αδιαφορία µας αυτή κάτω από έναν
δήθεν σεβασµό στις προσωπικές, ηθικές επιλογές του καθενός. Άλλο πράγµα η
αναγνώριση και ο σεβασµός σε αυτές τις επιλογές και άλλο πράγµα η αδιαφορία γι’
αυτές. Άλλο να είσαι ελεύθερος να επιλέξεις το νόηµα που θέλεις να δώσεις στη ζωή
σου και άλλο το να θεωρείς πως είναι το ίδιο ό,τι και αν επιλέξεις. Ελευθερία λοιπόν
δεν είναι µόνο η καταφατική αλλά και η αποφατική. Όχι δηλαδή το να µπορώ να
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κάνω κάτι, όσο το να µπορώ να µην κάνω κάτι. Αυτή λοιπόν δεν προάγεται µε την
ικανοποίηση τών πάσης φύσεως απαιτήσεων και αναγκών µας, όσο µε την
απελευθέρωσή µας από αυτές. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η γνήσια ελευθερία
είναι η αποφατική, δηλαδή η απαλλαγή από το εγώ µας και αυτό που το ικανοποιεί.
Η απαλλαγή από τις εµπαθείς δεσµεύσεις που µας αλλοτριώνουν υπαρξιακά και µας
γεµίζουν θλίψη και απόγνωση, κενότητα και µοναξιά, που διαστρέφουν τη φύση µας,
µολονότι συµβαίνει δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουµε συνηθίσει µια
τέτοια διαστροφή, να τη ζούµε ως κανονική φύση, καθώς µας έγινε πια έξη,
πολιτισµός, παράδοση και ιστορία.
Αγνοούµε συνήθως ότι τα υλικά πράγµατα, τα αγαθά που αναζητούµε,
εκπέµπουν µια βία. Μια πνιγηρή αποµόνωση. ∆εν µας αφήνουν να
συνειδητοποιήσουµε ότι γίναµε δούλοι αναγκών, κυνηγοί επιθυµιών και
απολαύσεων, ότι µετατρέψαµε το στόχο σε µέσο και το µέσο σε στόχο. Θαµπωµένοι
έτσι από την ποικιλία των ανέσεων και πεπεισµένοι για µια όσο το δυνατόν άκοπη
ζωή, µε περιορισµένη ή χαµένη την κριτική ικανότητα, είναι επόµενο να µην
µπορούµε να διακρίνουµε τη χρήση από την κατάχρηση, το φάρµακο από το
δηλητήριο, το σωσίβιο από την παγίδα, την επιστηµονική αλήθεια από την
θεσµοποιηµένη τεχνολογία που µετατρέπει την άνεσή µας σε πνιγµό. Ορκιζόµαστε
πίστη στην ικανότητά µας να φτιάχνουµε τη µοίρα µας και να διαφεντεύουµε οι ίδιοι
τις τύχες µας, χωρίς καν να µας απασχολεί το πόσο εξαρτηµένα ζούµε και το πόσο
µάς προσδιορίζουν οι ανάγκες και οι επιλογές µας. Σε µια τέτοια λοιπόν κοινωνία
απευθύνεται και το δίκαιο. Αυτές τις ανάγκες προσπαθεί να ρυθµίσει και από αυτούς
τους στόχους διέπεται. Προάγει την ελευθερία στην εκπλήρωση των επιθυµιών, όχι
την ελευθερία στην άρνηση των αναγκών. Παραµένει αδύναµη να προβληµατίσει
και να προβληµατιστεί για τη δουλεία των αναγκών, για την απελπισία της
ευηµερίας, για την ένδεια που κρύβει η αφθονία των καταναλωτικών αγαθών, για
την αλήθεια που ελευθερώνει. Αισθάνεται κυρίως την υποχρέωση να ρυθµίσει και
να διασφαλίσει αυτό που οι άνθρωποι κυνηγούν, ενίοτε µάλιστα µε φρενήρεις
ρυθµούς και απάνθρωπους τρόπους. Να εκλογικεύσει και να οριοθετήσει τον
δηµιουργούµενο ανταγωνισµό, αδυνατώντας να προβληµατίσει για εκείνο τον
βαθύτερο που γεννά τον ανταγωνισµό και τον ατοµοκεντρισµό. Στόχος του είναι
αυτός ο ανταγωνισµός να εξασφαλίζει απλώς ίση πρόσβαση και ίδιες ευκαιρίες στον
καθένα.
Συνεπώς και το θέµα της ασφάλειας είναι άµεσα συνυφασµένο µε το τι ζητάµε
να έχουµε. Με τα αγαθά που ζητάµε να αποκτήσουµε και που, όταν κινδυνεύσουµε
να τα χάσουµε, νιώθουµε ανασφαλείς. Ανασφάλεια υπάρχει όταν χαθεί ή
κινδυνεύσει να χαθεί αυτό που έχει αξία για µας. Και το τι έχει αξία, η αναγωγή
δηλαδή κάποιων πραγµάτων ή σχέσεων σε βιοτικά αγαθά, προϋποθέτει νόηµα ζωής,
και νόηµα ζωής σηµαίνει αναζήτηση των υπαρκτικών ορίων του ανθρώπου και της
υπαρκτικής του προοπτικής στον κόσµο. Το θέµα δηλαδή της ανθρώπινης
ελευθερίας και της ασφάλειας δεν απαντιέται χωρίς το υπαρξιακό ερώτηµα. ∆εν
µπορείς δηλαδή να πεις αν και σε ποιο βαθµό υπάρχει πρόβληµα ασφάλειας προτού
αξιολογήσεις αυτό που κινδυνεύεις να χάσεις. Και κατ’ επέκταση προτού
νοµοδοτήσεις τις ανάγκες και τη ζωή σου. Για το συγκεκριµένο πρότυπο ζωής η
ελευθερία είναι ελευθερία της απόκτησης και της απόλαυσης.
Ο άνθρωπος λοιπόν νιώθει κοινωνικά ανασφαλής αν κινδυνεύσει να χάσει τα
υλικά αγαθά που απολαµβάνει. Αν στερηθεί αυτό το µοντέλο ζωής που αναζητά. Το
δίκαιο απευθύνεται κυρίως στο άτοµο ως ον καταναλωτικό. Στον homo consumans,
αυτόν που έχει δηλαδή συνεχώς ανάγκες και θέτει ως στόχο της ζωής του την
ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Οι νέοι του θεσµοί, που διαµορφώθηκαν τις
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τελευταίες δεκαετίες αλλά και που συνεχώς διαµορφώνονται και εξελίσσονται
προσελκύοντας µάλιστα ως µοντέρνοι θεσµοί και κλάδοι του δικαίου και το
ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, αποβλέπουν αποκλειστικά στη ρύθµιση ενός
τέτοιου µοντέλου ζωής ή γεννήθηκαν σε παγκοσµιοποιηµένο πλέον επίπεδο
επικράτησης αυτού του προτύπου οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας.
Οι λεγόµενοι γενικοί όροι των συναλλαγών, το δίκαιο του καταναλωτή, το δίκαιο
του ανταγωνισµού, το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σε ένα κόσµο
ηλεκτρονικού φακελώµατος, γιατί όχι και όλο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε τα
νέα του κάθε φορά προϊόντα, ρυθµίζουν άµεσα και προάγουν αυτό το καταναλωτικό
πρότυπο. Θα έλεγε κανείς πως το σύνθηµά τους είναι: «Γίνε καταναλωτής για να
έχεις δικαιώµατα». Ωστόσο, σήµερα πιο πολύ από ποτέ µιλάµε για δικαιοκρατικές
εγγυήσεις, για ανάγκη ελέγχου του συστήµατος της ελεύθερης αγοράς, του
συστήµατος ελεύθερου ανταγωνισµού που αποσκοπεί στην ολοένα µεγαλύτερη
επιλογή προϊόντων και όλο και πιο ελεύθερη διαµόρφωση τιµών. Θεσπίζουµε
διατάξεις για την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών, αγνοώντας ίσως
ότι η κύρια απειλή για τις ελευθερίες µας είναι γιατί πάψαµε να είµαστε πολίτες και
γίναµε καταναλωτές. Ζητάµε προστασία στα προσωπικά µας δεδοµένα αφού πρώτα
τα προσφέραµε απλόχερα για να απολαύσουµε τα αγαθά που µας υπόσχεται η
ελεύθερη αγορά. Ζούµε συνεχώς µε ένα αίσθηµα ανεπάρκειας, ενώ προσπαθούµε µε
τα υλικά αγαθά να καλύψουµε την ανασφάλειά µας. Σε αυτόν τον καταναλωτισµό
εντάξαµε και τον πρόσφατο ηλεκτρονικό µας πολιτισµό. Προσδεµένοι στο διαδίκτυο
και εξαρτηµένοι από τις δήθεν ανάγκες που αυτό φιλοδοξεί να µας ικανοποιήσει,
ψάχνουµε µε νοµικές διατάξεις να προστατεύσουµε τις όποιες ελευθερίες µας
απειλούνται από αυτό, παραβλέποντας ίσως ότι ελεύθερη ζωή είναι κυρίως η απλή
ζωή, ή νιώθοντας αδύναµοι να αλλάξουµε τον τρόπο ζωής που µας επιβάλλεται.
Αφού παραδοθήκαµε λοιπόν σε µια εξωστρεφή ζωή πολύπλευρων και πολύπλοκων
κοινωνικών σχέσεων, θεωρώντας την µάλιστα ως κατάκτηση και ως πρόοδο του
πολιτισµού µας, απαλλοτριώσαµε συνειδητά ή ασυνείδητα ένα σηµαντικό κοµµάτι
της προσωπικής και ιδιωτικής µας ζωής και αναζητούµε πλέον να το επανακτήσουµε
µέσα από νοµικές διατάξεις και ρυθµίσεις. Ζητούµε ως ασφάλεια την προστασία της
προσωπικής µας ζωής γιατί νιώθουµε να χάνουµε την προσωπικότητά µας µέσα σε
ένα απρόσωπο και ακοινώνητο σύνολο, σε έναν κόσµο ανασφάλειας.
Η ολοένα παρατηρούµενη διόγκωση του δικαίου µε τις ρυθµιστικές και
προστατευτικές του διατάξεις είναι δυστυχώς το αποτέλεσµα της πολυπλοκότητας
της ζωής µας. Είναι το δίκαιο των αναγκών µας µε κανόνες και εξαιρέσεις, µε θολές
και περίτεχνες διατάξεις, στην καλύτερη περίπτωση καταληπτό µόνον από λίγους,
και στη χειρότερη όργανο στα χέρια των λίγων. Ο νοµοθέτης αδυνατεί να εκφραστεί
µε απλότητα γιατί και ο κόσµος αρνείται να ζήσει µε απλότητα. Όσο περισσότερες
νοµικές ρυθµίσεις ψάχνουµε, τόσο σε µεγαλύτερη αβεβαιότητα οδηγούµαστε,
διογκώνοντας τα προβλήµατα ερµηνείας τους και καθιστώντας τις λιγότερο προσιτές
στους πολλούς και όλο και περισσότερο προνόµιο των ειδικών. ∆ιαπιστώνουµε,
δυστυχώς, πως όσο πιο πολλά νοµικά δηµιουργήµατα διαθέτουµε, τόσο πυκνότερο
γίνεται το σκοτάδι µας, τόσο πιο αναξιόπιστες οι ρυθµίσεις µας και πιο δύσκολη και
προβληµατική η επικοινωνία µας. Παραβλέπουµε ωστόσο πως υπάρχει και κάτι
άλλο πέρα από τη ζωή των αναγκών και της κατανάλωσης. Η χαρά λόγου χάρη από
τη συµφιλίωση µε κάποιον δεν είναι διαφορετική από τη χαρά που προσφέρει η
ικανοποίηση µιας βοιωτικής ανάγκης. Ίσως η πρώτη µάλιστα να είναι και
µεγαλύτερη. Το συναισθηµατικό έλλειµµα από την απουσία σωστών οικογενειακών
σχέσεων δεν σηµαίνει τίποτα λιγότερο από την ανέχεια σε υλικά αγαθά. ∆εν πεθαίνει
δηλαδή κανείς µόνο από αρρώστια ή πείνα, πεθαίνει κι αν χάσει τον συναισθηµατικό
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του δεσµό µε τους ανθρώπους του, τη σχέση του µε τον άλλο, αν χάσει τον αξιακό
του προσανατολισµό και το νόηµα της ζωής του. Ακόµη όµως και αν αυτή η
απώλεια δεν οδηγήσει άµεσα στον σωµατικό θάνατο, κάτι που και αυτό δεν είναι
σπάνιο να συµβεί, µολονότι πάντως δεν διαγιγνώσκεται εύκολα ή δεν οµολογείται
συχνά η σχέση αυτών των µεγεθών, είναι ωστόσο αρκετός και µόνον ο πνευµατικός
θάνατος για να αλλοιώσει την ανθρώπινη φύση και προσωπικότητα. Επίσης, ούτε
στερείται κανείς την ελευθερία του µόνο επειδή εµποδίζεται να κάνει τις επιλογές
του. Ανελεύθερος παραµένει κανείς κι όταν εγκλωβίζεται σε κείνες τις επιλογές που
τον οδηγούν σε ανασφάλεια, απόγνωση και τον αφήνουν ανικανοποίητο.
Εξάλλου, ανασφάλεια δεν νιώθει κανείς µόνο στην περίπτωση που απειλείται
η ζωή ή ελευθερία του, αλλά και στην περίπτωση που του λείπουν οι αξιακές
σταθερές και ο συναισθηµατικός δεσµός µε τον άλλον. Ίσως, µάλιστα, στη δεύτερη
περίπτωση, η ανασφάλεια να είναι µεγαλύτερη. Η χειρότερη συνεπώς δουλεία είναι
η παράδοση στη φιλαυτία µας και σε ό,τι αυτή προκαλεί. Και είναι η χειρότερη γιατί
αυτή, σε αντίθεση µε την εξωτερική βία που µας γεννά µιαν επαναστατική διάθεση,
καθώς θίγει άµεσα το εγώ µας, δεν τη συνειδητοποιούµε και ως εκ τούτου δεν
διαβλέπουµε δυνατότητες αντίδρασης. Εάν δηλαδή κάποιοι µας θίξουν το εγώ µας,
αν µας προσβάλουν τα δικαιώµατά µας, αυτή τη βία, αυτή την αµφισβήτηση εύκολα
θα την αισθανθούµε και εξίσου εύκολα θα αντιδράσουµε σε αυτή, διεκδικώντας το
δίκιο µας. Τη βία, αντίθετα, που απορρέει από το υπερφίαλο εγώ και από την
εξαναγκάζουσα τάση ικανοποίησής του δεν την αισθανόµαστε και ως εκ τούτου δεν
αναζητούµε και δεν βρίσκουµε τρόπο υπέρβασής της. Ελευθερία είναι λοιπόν εκείνη
η υπαρκτική διάσταση που αποκτά κανείς βιώνοντας την καθολικότητα της ύπαρξης,
η ειρήνη που δεν εξηγείται µε λογικά σχήµατα, ούτε µε όρους εργαστηριακής
παρατήρησης, αλλά βιώνεται και κοινωνείται. Είναι αυτό που µας οδηγεί στην
ενότητα της ύπαρξης, στην καθολικότητα της ζωής, που πραγµατώνει την υπαρκτική
µας δυναµική και προοπτική ως πορεία προσφοράς και διακονίας. Ο άνθρωπος
δηλαδή απελευθερώνεται από τις περιττές και φτιαχτές του ανάγκες µέσω αυτής της
σχέσης προσφοράς, απελευθερώνεται από την εγωπάθειά του, βλέποντας τον άλλο
όχι ως εµπόδιο, ως ανταγωνιστή και διεκδικητή των ίδιων πραγµάτων, και άρα ως
απειλή της δικής του υπόστασης και ελευθερίας, αλλά ως έκφραση και µετουσίωση
της ελευθερίας του. Εάν το είναι µας το κλείσουµε µέσα στα πράγµατά του, τότε το
περιορίζουµε και τελικά το συνθλίβουµε. Του αφαιρούµε την υπαρκτική του
δυναµική και ανέλιξη και το καθιστούµε έτσι πράγµα, ένα κοµµάτι και αυτό µέσα
στα ανήκειν, ένα αγοραίο αντικείµενο.
Ελευθερία λοιπόν είναι η υπέρβαση της οντολογικής αλλοτρίωσης του
ανθρώπου, η απελευθέρωσή του από όλον αυτόν τον περίγυρο των πραγµάτων που
τον περιχαρακώνουν και τον πνίγουν, η απελευθέρωσή του από τις ανάγκες του, από
τα πάθη του που εξυπηρετούν το εγώ του και δεν τον αφήνουν να ολοκληρωθεί
υπαρκτικά. Το δίκαιο της πολιτισµένης ευρωπαϊκής µας κοινωνίας επαίρεται ότι
βασίζεται στην ανάγκη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο άνθρωπος λέγεται έχει αξία
γιατί είναι άνθρωπος, είναι αυτοσκοπός. Κι όχι µέσο προς το σκοπό.
Αυτοκαθοριζόµενο υποκείµενο του δικαίου και όχι αντικείµενο. Πράγµατι, ο
άνθρωπος έχει αξία ως άνθρωπος, ως υποκείµενο δικαίου, αφού αυτοκαθορίζεται και
καθορίζει όλο τον κόσµο σε σχέση µε τον εαυτό του. Είναι αυτός που µετράει και
δεν µετριέται. Μόνο που αυτό ο καθορισµός είναι ένας εγωπαθής καθορισµός,
καθώς ο άνθρωπος µετράει από θέση ισχύος τον κόσµο, µε το µέτρο των αναγκών
του.
Άραγε για ποια αξία ενδιαφέρεται το δίκαιο; Την αξία του ανθρώπου ως
καταναλωτή αγαθών, ως εγωκεντρικού ατόµου ή την αξία του ανθρώπου ως ύπαρξης
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που πραγµατώνεται στον άλλο και διά του άλλου; Το δίκαιο διακηρύσσει ότι έχει
σηµείο αναφοράς του τον άνθρωπο, που καθορίζει και δεν καθορίζεται, που
προσδιορίζεται ως αυτοσκοπός και όχι ως µέσο. Η αξία όµως εδώ του ανθρώπου
ταυτίζεται µε το να µπορεί ο άνθρωπος να διεκδικεί και να απολαµβάνει, µε το να
παίρνει και όχι να δίνει. Το τελευταίο όπου χρειάζεται δυστυχώς λειτουργεί για να
εξυπηρετεί το πρώτο. Με µια τέτοια θεώρηση της αξίας του ανθρώπου θα ήταν ξένες
τόσο η αυτοµεµψία, όσο και η συγνώµη.
Τελειώνοντας θα πω το εξής: το δίκαιό µας είναι πράγµατι ανθρωποκεντρικό.
Το ερώτηµα είναι όµως για ποιον άνθρωπο ενδιαφέρεται; Είναι ανθρωποκεντρικό µε
την έννοια του εγωκεντρικού και όχι του προσωποκεντρικού, είναι το δίκιο του
δικαιώµατος. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως να ξέρουµε και να διεκδικούµε τα
δικαιώµατά µας. Τις όποιες υποχρεώσεις µας τις νοούµε απλώς και µόνον ως
παρακολούθηµα, ως αναγκαίο περιεχόµενο του δικού µας δικαιώµατος ή
ενδεχοµένως και του δικαιώµατος κάποιου άλλου, το οποίο αναγνωρίζουµε στο
βαθµό που ικανοποιούµε έτσι ή ικανοποιούµε καλύτερα το δικό µας δικαίωµα. Όλα
λοιπόν λειτουργούν σε µια εγωκεντρική λογική. Μια λογική διεκδικήσεων και
αντιπαλότητας και µόνο το µέτρο αυτών των διεκδικήσεων και τους όρους της
αντιπαλότητας µένει να συζητήσουµε στον χώρο του δικαίου, ώστε να είναι οι
διεκδικήσεις δίκαιες, εντός εισαγωγικών, ισορροπηµένες και η αντιπαλότητα
ελεγχόµενη, πολιτισµένη, εντός εισαγωγικών.
Σήµερα σε µια εποχή που ο νοµικός µας πολιτισµός, µε τους θεσµούς του, το
κανονιστικό του πλαίσιο και τα πολυεπίπεδα θεσµικά του όργανα, είναι τόσο
πλούσιος και εξελιγµένος από ποτέ άλλοτε, σήµερα σε µια εποχή που τα τεχνικά
µέσα ασφαλείας παρέχουν τόσες δυνατότητες, που δεν είχαµε ως τώρα φανταστεί,
γιατί άραγε ο κόσµος να αισθάνεται ανασφαλής και ανελεύθερος; Ένα ηλεκτρικό
µπλακάουτ σε µια µεγάλη πόλη, µια τροµοκρατική επίθεση, σαν εκείνη της 11ης
Σεπτεµβρίου ή της 11ης Μαρτίου είναι αρκετά για να µας δείξουν πόσο ξύλινα πόδια
έχει ο γίγαντας που φτιάξαµε και πόσο αναποτελεσµατική είναι η υπερσύγχρονη
µηχανή που στήσαµε. Όσο θα ψάχνουµε την κύρια απειλή της ελευθερίας µας έξω
από µας, όσο θα αναζητούµε τον αντίπαλό µας στον άλλο και όχι στο αλλοτριωµένο
µας εγώ και τις ανελεύθερες απαιτήσεις του, τόσο ανελεύθεροι και ανασφαλείς θα
νιώθουµε. Και όσο θα προσπαθούµε να πείσουµε τον εαυτό µας και τους άλλους ότι
οι σκέψεις αυτές είναι προσωπικές επιλογές και συνεπώς αδιάφορες για το δίκαιο,
τότε θα µοιάζουµε µε τους σιδηροδέσµιους του πλατωνικού σπηλαίου που
συνήθισαν στο σκοτάδι και αρνούνται να ανέβουν στο φως. Η ελευθερία και η
ανασφάλεια, ως δικαιικό ακόµη πρόβληµα, δεν απαντιέται δίχως το οντολογικό
ερώτηµα, αυτό που αναζητά το νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης και της κοινωνικής
συνύπαρξης και προσδιορίζει στη συνέχεια τις ανάγκες και τα αγαθά που τις
ικανοποιούν. ∆εν απαντιέται δηλαδή χωρίς την αναζήτηση της αλήθειας και, όπως
γράφει κι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας νοµοµαθής, φιλόσοφος και πρώην
Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, «όποιος πιστεύει ότι η αλήθεια είναι το
τίποτε, κανείς δεν µπορεί να τον ανασύρει από το απύθµενο βάθος τού τίποτε».
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Γενικός Γραµµατέας ∆ΣΟ:
Ευχαριστούµε τον Καθηγητή Κ.Μπιτζιλέκη, απολαύσαµε µία σύνθεση
νοµικής και φιλοσοφικής εµβάθυνσης, οντολογίας και αποφατικής θεολογίας. Θα
ξεκινήσουµε τώρα τη συζήτηση µε την εισήγηση του Προέδρου κ. Σεργκέι Ποπώφ.
Σ. ΠΟΠΩΦ, Πρόεδρος ∆ΣΟ:
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Θα επιθυµούσα κι εγώ, εξ ονόµατος της ρωσικής αντιπροσωπείας, να
αναφερθώ στο κύριο θέµα της συναντήσεώς µας. Πριν από αυτό, όµως, θα ήθελα να
επισηµάνω µερικές ουσιώδεις πλευρές. Καθ΄ όλη τη
διάρκεια των έντεκα ετών της λειτουργίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
προασπιζόµαστε τα συµφέροντα των ανατολικών ορθοδόξων παραδόσεων, είµαστε
µια διεθνής οργάνωση που χαίρει κύρους και αναγνώρισης, σε διεθνές επίπεδο, µε τις
επαφές των κοινοβουλευτικών διαφόρων χωρών. Αυτή η σύνθεση των ορθοδόξων
παραδόσεων είναι µια νέα µορφή η οποία µας επιτρέπει να διευθετούµε πολλά
ζητήµατα, να αναπτύσσουµε τις θέσεις µας και να επιτυγχάνουµε πολιτική
αποτελεσµατικότητα. Εκτός αυτού, η αλληλεπίδραση µε οργανώσεις όπως η
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισµός για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης και άλλους οργανισµούς, µας επιτρέπει να
παρεµβαίνουµε στη διευθέτηση των προβληµάτων των ορθοδόξων λαών στη βάση
των αποφάσεων της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στα
ζητήµατα της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως και ασφαλείας. Μαζί µε την πολιτική
συνιστώσα, η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας καλείται να διαδραµατίσει
το ρόλο του προστάτη των ορθοδόξων παραδόσεων. Η ολοµέλειά µας έχει µια καλή
επικοινωνία, όχι µόνο µε τους εκκλησιαστικούς λειτουργούς, αλλά και στο επίπεδο
της βοήθειας των χωρών των πνευµατικών παραδόσεων της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας τις βοηθά να ενταχθούν στον ενιαίο ευρωπαϊκό πολιτισµό, χωρίς να
απολέσουν την ταυτότητά τους. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο
ρόλος της γραµµατείας µας και δράττοµαι της ευκαιρίας να εκφράσω την
ευγνωµοσύνη µας σε όλους όσους διετέλεσαν στην προετοιµασία της διάσκεψής µας,
πρωτίστως στους Έλληνες και Ουκρανούς συναδέλφους µας, προσωπικά στην κ.
Σαµόιλικ, στον κ. Παπαθεµελή για την προετοιµασία της συνελεύσεώς µας, γιατί δεν
θα µπορούσαµε να είχαµε τέτοια δυνατότητα, εάν δεν είχαµε τις δικές τους
υπηρεσίες, την δική τους συνεισφορά.
Θα επιθυµούσα να εντοπίσω µερικές πτυχές του θέµατός µας, δεδοµένου ότι
αυτό το θέµα είναι απεριόριστο και η συσχέτιση της φιλοσοφικής πλευράς, όπως
ακούσαµε στις εισηγήσεις, απαιτεί ολόπλευρη εξέταση. Στην ίδια την ανακοίνωσή
µας αναφέρεται ότι ο περιορισµός της τροµοκρατίας µπορεί να οδηγήσει σε
περιορισµούς των ελευθεριών, που θεωρούνταν µέχρι πρότινος άπαξ και διά παντός
δεδοµένες. Είµαστε υποχρεωµένοι ως κοινοβουλευτικοί να θεσπίζουµε και µη
δηµοφιλείς νόµους για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις της τροµοκρατίας, δεν
έχουµε δικαίωµα να ολιγωρούµε. Πώς όµως µπορούµε να καταπολεµήσουµε την
τροµοκρατία, περιορίζοντας τα φυσικά δικαιώµατα των ανθρώπων; Εδώ δεν
πρόκειται περί φιλοσοφικού προβλήµατος αλλά και περί ηθικού προβλήµατος, το
οποίο εγείρεται ενώπιον κάθε κοινοβουλευτικού ανθρώπου. Έχουµε υπόψη µας τις
προσπάθειες των τροµοκρατών στο Αφγανιστάν, Ιράκ αλλά και στη Ρωσία, στην
Ισπανία και στη Σερβία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσµου. Σήµερα η
ασφάλεια, και η ευρωπαϊκή ασφάλεια, δοκιµάζεται. Η απειλή της τροµοκρατίας είναι
σήµερα η τροµακτικότερη απειλή που αποκτά διεθνικό χαρακτήρα. Από την
τροµοκρατία αυτή δεν είναι εξασφαλισµένη καµία χώρα και µόνο µε κοινές
προσπάθειες της παγκόσµιας κοινότητας µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Οι συνάδελφοι ήδη επεσήµαναν ότι οι τροµοκρατικές οργανώσεις έχουν
σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους που ενισχύουν τις διάφορες οµάδες και
καθιστούν ασαφή τα όρια µεταξύ οργανωµένου εγκλήµατος και τροµοκρατίας.
Υπάρχει επίσης άµεση ή έµµεση αρωγή εκ µέρους µερικών χωρών. Η Ρωσία έχει µια
µετωπική ρήξη µε την παγκόσµια τροµοκρατία, µε τις βίαιες εκφάνσεις αυτής της
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τροµοκρατίας. Ως εκ τούτου, η χώρα µας είναι µία εκ των πρώτων οι οποίες
υποστήριξαν την πρόταση περί παγώµατος των οικονοµικών πόρων αυτών των
οργανισµών. Μετά την 11η Σεπτεµβρίου η Ρωσία ενέκρινε ένδεκα συµβάσεις και
σύµφωνα διεθνούς σηµασίας.
Η διάρθρωση της διεθνούς τροµοκρατίας συνιστά σήµερα µια µετάλλαξη
πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι γνωρίζαµε, γεγονός που µας υποχρεώνει να
ενεργοποιούµαστε ενάντια στην τροµοκρατική διεθνή, η οποία διακλαδώνεται σε
πλεονεκτική κλίµακα, αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση, στον εκφοβισµό, στον
εκβιασµό των κυβερνήσεων. Όποια συνθήµατα και αν προβάλλονται, η τροµοκρατία
είναι πάντοτε µια πρόκληση στην παγκόσµια κοινότητα και σε κάθε κράτος. Είναι
αδύνατο να µην επισηµάνουµε και το γεγονός ότι έχουµε και απειλές που πλήττουν
ορθόδοξες χώρες. Οφείλουµε, λοιπόν, να διατρανώσουµε τη δική µας θεώρηση των
πραγµάτων. ∆εν είναι µόνον η τροµοκρατία επικίνδυνη στο σηµερινό κόσµο, όπως
επισηµαίνεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική, στον τοµέα της ασφαλείας που ενεκρίθη
στις 12 ∆εκεµβρίου του παρελθόντος έτους στις Βρυξέλλες. Άµεση απειλή στις
βασικές αξίες, που πρέπει να δηµιουργήσουν την µεγάλη Ευρώπη, είναι επίσης το
οργανωµένο έγκληµα και η διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, οι
περιφερειακές συρράξεις, οι κρίσεις, οι κρίσεις του συστήµατος της δηµόσιας
διοικήσεως. Αδιαµφισβήτητα, αυτές όλες οι δηµόσιες απειλές επιδρούν στους
περιορισµούς των ελευθεριών και των δικαιωµάτων των ανθρώπων, γι’ αυτό, όπως
επισηµάνθηκε από ορισµένους εισηγητές µας, η δηµιουργία ορισµένων µέτρων
ασφαλείας κατά αυτών των απειλών επίσης περιορίζει τα δικαιώµατα της
προσωπικότητας Γι’ αυτό εµείς ως νοµοθέτες οφείλουµε να εξισορροπήσουµε την
ελευθερία µε την ασφάλεια.
Θα επιθυµούσα να υποµνήσω τα λόγια του αξιότιµου Γενικού Γραµµατέως
µας ο οποίος, αναφερόµενος στο θέµα της διασκέψεώς µας, χρησιµοποίησε τη
γνωστή φράση, τη γνωστή σκέψη, εάν επιλέγουµε την ασφάλεια σε βάρος της
ελευθερίας, στο τέλος δεν θα υπάρχει ούτε ελευθερία, ούτε ασφάλεια. Γι’ αυτό
λοιπόν για µας αυτή η επιλογή είναι θέµα αρχής, αν και είναι παράλογη η
αντιπαράθεση µε την ελευθερία. Όλοι κατανοούµε ότι η ασφάλεια είναι ορισµένες
εγγυήσεις της ελευθερίας, διότι τα πρωτεία της ελευθερίας δίδονται στον άνθρωπο
εκ γενετής και δεν µπορούν να τεθούν σε αµφιβολία από κανέναν. Ταυτοχρόνως
ένας συµβιβασµός είναι απαραίτητος. Ο έλεγχος, ως ένα από τα στοιχεία της
ασφαλείας, είναι ένα µέτρο περιορισµού των προσωπικών ελευθεριών. Τα µέτρα
ασφαλείας υπαγορεύουν ορισµένο τρόπο συµπεριφοράς και περιορίζουν τις
επιλογές. Όταν η κοινωνία διέπεται από φόβο και ανασφάλεια, είναι καθ΄ όλα
δυνατό να ανακύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες σηµαντική µερίδα του πληθυσµού
µπορεί να χαιρετίζει και µε ευχαρίστηση να δέχεται τους περιορισµούς στην
ελευθερία για τη διασφάλιση δήθεν της σταθερότητας και της ασφαλείας. Για να
αποκτήσει, λοιπόν, η ασφάλεια και η ελευθερία τη µορφή ενός συστήµατος
συγκεκριµένων νόµων, θα πρέπει να περάσει µέσω της εθνικής αυτοσυνειδησίας, θα
πρέπει να συνειδητοποιηθεί ως πρακτική ανάγκη, ως κατηγορική προσταγή της
εθνικής ζωής. Οι εθνικές νοµοθετικές πράξεις θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις
διεθνείς. Φυσικά και δεν είναι τυχαίο ότι µετά τα επεισόδια στη Ρωσία, στο θέατρο
και τους οµήρους, τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου και της 11ης Μαρτίου, για να
αναφερθούµε µόνο στην Αµερική και την Ισπανία, θα πρέπει περισσότερο, µε
ευρύτητα, να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Εµείς, λοιπόν, ως βουλευτές θεσπίσαµε σειρά νόµων που κατοχυρώνει αυτή
την ασφάλεια. Ως παράδειγµα, θα ήθελα να αναφέρω τι νοµοθετικές πράξεις
εξετάστηκαν από τους κοινοβουλευτικούς της Ρωσίας. Είναι ο νόµος κατά της
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εξτρεµιστικής δραστηριότητος και µερικές τροπολογίες στον ποινικό κώδικα.
Εγκρίναµε το διεθνή κώδικα για την καταπολέµηση πηγών χρηµατοδοτήσεων, τη
διακήρυξη της Σαγκάης κατά της τροµοκρατίας και των αποσχιστικών κινηµάτων,
για το ξέπλυµα πόρων, τη σύµβαση για τον περιορισµό της τροµοκρατίας της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σειρά άλλων. Φτάσαµε στα συµπληρωµατικά δικαιώµατα
στα σώµατα ασφαλείας µας και λάβαµε αποφάσεις για συµπληρωµατικό
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι προσπάθειές µας έγιναν κατανοητές και από την Ρωσική
Ορθόδοξο Εκκλησία και τον Προκαθήµενό της Πατριάρχη Αλέξιο πάσης Ρωσίας.
Βλέπουµε λοιπόν την προσέγγιση αρχών που υπάρχει και διατυπώθηκε στην 57η
Σύνοδο της Ολοµέλειας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Πρόκειται για ένα νέο
έγγραφο που συνδέει τις ελευθερίες και τα δικαιώµατα του ανθρώπου µε την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας και εγκρίνεται από πολλές χώρες του κόσµου. Τα
προβλήµατα των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της τροµοκρατίας µάς απασχολούν
στην Επιτροπή ∆ικαιωµάτων που έχουµε στη Βουλή. Συνδέουµε αυτά τα
προβλήµατα µε την ελευθερία συνείδησης, ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα
των µειονοτήτων, καθώς επίσης και των τριακοσίων εκατοµµυρίων Ορθοδόξων της
Ευρώπης.
Τι θα πρέπει να κατανοούµε ως ελευθερία; Αρκετά ακούσαµε σήµερα γι’
αυτό. Αδιαµφισβήτητα, οι φιλόσοφοι έχουν τους επακριβέστερους ορισµούς. Ο κάθε
άνθρωπος, θέτοντας ζητήµατα περί ελευθερίας, αναζητά προσανατολισµούς και
εγγυήσεις στη θεία βούληση. Για τον Ορθόδοξο άνθρωπο η εν Χριστώ ελευθερία
είναι η βασική αρχή, η ελευθερία ως εσωτερική δηµιουργική δύναµη µέσω της
οποίας µπορεί να δηµιουργηθεί νέα ζωή στην κοινωνία, στον κόσµο. Μόνον έτσι θα
υπάρχει δικαιοσύνη εις τους αιώνας των αιώνων, όπως λέει και η Βίβλος. Είναι
απαραίτητο να στοχαστούµε οι ίδιοι αυτές τις πτυχές, τον τρόπο συσχέτισης
ελευθερίας και ασφαλείας. Πρέπει να έχουµε επιλογές που επιδρούν στον περίγυρό
µας. Η χριστιανική αρχή του σεβασµού της ελευθερίας των ανθρώπων µας
συνδυάζεται οργανικά µε την συνοδικότητα της Ορθοδοξίας. ∆εν έχει εξωτερικά
νοµικά πλαίσια. Χαρακτηρίζεται από εσωτερικές πνευµατικές αρχές. Η ελευθερία
της συνειδήσεως θα µπορέσει να ωθήσει τον άνθρωπο σε απαλλαγή από την
ερήµωση της εκκοσµικεύσεως; Το πνεύµα της Ορθοδοξίας δεν είναι ένα εξωτικό
στοιχείο, είναι ουσιώδες στοιχείο της κοινωνίας µας, ένα θεµέλιο της υπάρξεώς µας.
Η ορθόδοξη προσέγγιση του κόσµου, του τρόπου ζωής, δεν είναι ένα καπρίτσιο της
ιστορίας, είναι µια διατήρηση της ιστορίας, της ισχύος µας στην ιστορία, του
παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντός µας. Οφείλουµε να βλέπουµε την
πνευµατική και ηθική κρίση, η οποία υπάρχει στην κοινωνία, αν η κοινωνία
υποτάσσεται στην αµαρτία. Εξυπακούεται ότι σ’ αυτή την περίπτωση µόνον η
αστυνοµοκρατία µπορεί να µας φέρει την τάξη. Ο ίδιος ο αστυνοµικός είναι γέννηµα
µιας κοινωνίας που έχει απωλέσει την αντίληψη του αµαρτήµατος και της σωτηρίας.
Ο Ν.Τρουµπετσκόι έλεγε ότι εν ονόµατι του ηθικού δικαιώµατος της µιας ή της
άλλης εξουσίας µπορεί να επιτευχθεί η τάξη, διότι η τάξη είναι αγαθό για την
κοινωνία και λειτουργεί ως θεµέλιο επί του οποίου εδράζεται η κοινωνία. Είναι µία
από τις βασικές πλευρές νοµιµοποίησης µόνο της ηθικής εξουσίας, όχι οποιασδήποτε
εξουσίας.
Όλα αυτά προφανώς αντιµετωπίζονται µε σκεπτικισµό από ορισµένους
Ευρωπαίους συναδέλφους, οι οποίοι µας καλούν να απαρνηθούµε διάφορες τέτοιες
παραδόσεις της πραγµατικότητάς µας εν ονόµατι της οικονοµικής αναπτύξεως και
της θεσµικής ενοποιήσεως. Η απόρριψη όµως αυτών των παραδόσεων σηµαίνει
απονοµιµοποίηση της εξουσίας. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τον ευρωπαϊκό
πολιτισµό, τον εθνικό και θρησκευτικό πολιτισµό και µόνο κατόπιν τούτου
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µπορούµε να δράσουµε αποβλέποντας στη βελτίωση του µέλλοντός µας. Η Ρωσία
υποστηρίζει την ιδέα ότι η σηµερινή Ευρώπη, που κινείται σε µια πορεία
ενοποιήσεως, χρειάζεται πνευµατικά κίνητρα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία, στη Βουλγαρία, στη
Ρουµανία και σε πολλές άλλες χώρες του σοβιετικού χώρου είχαµε µία αναγέννηση
της Ορθοδοξίας των εθνών. Αυξήθηκε η παρουσία τηλεοπτικών εκποµπών της
Ορθοδοξίας, επαναλειτουργούν ναοί και µονές στη Ρωσία. Στο 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο
των Ρώσων εξεφράσθησαν αυτές ακριβώς οι ανησυχίες, αυτές ακριβώς οι
προοπτικές. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία το 46% και 56% των κατοίκων
αντίστοιχα εκφράζουν την εµπιστοσύνη τους στην Εκκλησία. Είναι από τους
υψηλότερους δείκτες στον κόσµο. Η Ρωσία είναι ένα υπόδειγµα διαθρησκευτικής
συνεργασίας. Είναι µία από τις αποδοτικότερες µορφές καταπολέµησης της
τροµοκρατίας. Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους είχαµε τη διαθρησκευτική σύσκεψη
στη Μόσχα, στην οποία διεκηρύχθη ότι ο χώρος της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών είναι ο µοναδικός χώρος διαλόγου διαθρησκευτικού χαρακτήρα.
Αναφέρεται εκεί ότι οι µετέχοντες στο Φόρουµ είναι πεπεισµένοι ότι η θρησκεία
µπορεί να διαδραµατίσει ενοποιητικό και ειρηνευτικό ρόλο στο χώρο µας
συνεπιδρώντας στη συνεργασία µεταξύ των λαών και στην αλληλοκατανόηση των
λαών µας. Είµεθα πεπεισµένοι ότι µπορούµε να απαλλαγούµε από την έχθρα, απ’
τον εξτρεµισµό, την τροµοκρατία, την απώλεια της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας
µας.
Η δηµιουργία αυτού του διαθρησκευτικού συµβουλίου των χωρών της
Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών συντονίζει την δραστηριότητα µε τις
παραδοσιακές θρησκευτικές οργανώσεις στο χώρο της κοινοπολιτείας, στην
κατεύθυνση της ενισχύσεως της διεθνούς ειρήνης, της συναινέσεως και της
σταθερότητας στην κοινωνία, της επιτεύξεως διαλόγου µεταξύ των πνευµατικών
ηγετών, της ενισχύσεως των πνευµατικών θεµελίων. Η Ρωσία επέλεξε τις κοινές
αξίες της Ευρώπης. Αυτή η επιλογή είναι µη αναστρέψιµη. Ως εκ τούτου
επιδιώκουµε τη διάρθρωση µιας ενιαίας, ευηµερούσας Ευρώπης, η οποία θα έχει
απαλλαγεί από τις διαχωριστικές γραµµές του παρελθόντος. Η συνεργασία της
Ρωσίας µε την Ευρώπη µπορεί να παράσχει σε αµφότερους τους εταίρους κίνητρα
για την περαιτέρω ανάπτυξη. Θα είναι µια εποικοδοµητική ενοποίηση των
πνευµατικών δυνάµεων και, επιπλέον, όλων των συνιστωσών της Ευρώπης, µεταξύ
των στρατηγικών καθηκόντων της ενοποίησης της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Στη διακήρυξή του ο Βλαδίµηρος Πούτιν, ο Πρόεδρος της Ρωσίας,
αναφέρθηκε στον κοινό χώρο, στην οικονοµία, το εµπόριο, στην εσωτερική και τη
διεθνή ασφάλεια, στην επιστήµη και τον πολιτισµό. Επεσήµανε ότι χρειάζεται αυτή
η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να µας κάνει να προσεγγίσουµε όχι µόνο από
γεωγραφικής, αλλά και από πνευµατικής και οικονοµικής πλευράς. Μόνο µε αυτή,
µε αυτούς τους όρους θα µπορέσουµε να έχουµε πρακτικά αποτελέσµατα στην
απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητος. Ευελπιστούµε στην θετική ανταπόκριση από
τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Χρειάζονται όµως συγκεκριµένα βήµατα που θα
βοηθήσουν στην προσέγγιση αυτών των µακροχρόνιων στόχων µας, ούτως ώστε να
επιτευχθεί ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά και στην
πολυπολική πραγµατικότητα που διαµορφώνεται στον κόσµο, έχοντας ως
αντικειµενικές διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, οι οποίες οφείλουν να
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα όλων των Ευρωπαίων, τη σταθεροποίηση της
ηπείρου εν συνόλω και την ενίσχυση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της. Η
ενότητα του κόσµου, η ενοποίηση της Ευρώπης είναι ιδεώδη αδιαµφισβήτητα, είναι
αξίες της ιστορικής µας ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτοί οι σκοποί µπορεί να τίθενται στα

44

πλαίσια διαφορετικών σκεπτικών. Θα εξαρτηθούν πολλά, όσον αφορά το ποια θα
είναι η ιδέα βάσει της οποίας θα ενοποιηθούν η Ευρώπη και η Ρωσία, ως προς τις
προοπτικές.
Ορµώµενοι από µία πολυπολική θεώρηση του κόσµου, θεωρούµε ότι καµία
χώρα, κανένας οργανισµός δεν είναι σε θέση σήµερα να παράσχει πλήρη απάντηση
σε όλες τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ταυτοχρόνως, κανένας οργανισµός,
Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ακόµη και ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη δεν µπορεί εξ ολοκλήρου να αναλάβει την ευθύνη και να
διεκδικεί, να µονοπωλεί την ασφάλεια της Ευρώπης. Μόνο µε από κοινού
προσπάθειες όλων των ευρωπαϊκών χωρών, όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισµών, µπορούµε να διευθετήσουµε τα καθήκοντα που εγείρονται ενώπιόν
µας, τις προκλήσεις, να ανταποκριθούµε στις προσκλήσεις. Παράλληλα µε το
έγγραφο το οποίο θα εγκρίνουµε και την απόφασή µας, το ψήφισµά µας, µπορούµε
να συστήσουµε στους βουλευτές των διεθνών κοινοβουλίων να ενηµερώσουν τα
όργανα της νοµοθετικής τους εξουσίας, πέραν των αποφάσεών µας τις οποίες θα
καταρτίσει η σηµερινή µας ολοµέλεια. Οι συλλογικές µας προσπάθειες θα πρέπει όχι
απλώς να γίνονται κτήµα της κοινής γνώµης, σε διεθνές επίπεδο, αλλά να χαίρουν
της στηρίξεως των κοινοβουλίων µας και άλλων διεθνών οργανισµών.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω ότι η διεθνής µας παρέµβαση µπορεί να
είναι αποδοτική µόνο στην περίπτωση που θα χαίρει υποστηρίξεως και αρωγής εκ
µέρους των κοινοβουλίων και των κρατών. Τα δε µέτρα για την ασφάλεια και την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας οφείλουν να ανταποκρίνονται στις αρχές της
δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του ανθρώπου.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ.
Ευχαριστούµε τον κ. Ποπώφ. Να υπενθυµίσω ότι ψηφίσµατα, τα οποία
θέλουν να θέσουν οι διάφορες αντιπροσωπείες ή µέλη, παρακαλούµε να κατατεθούν
εντός της ηµέρας στη γραµµατεία, έτσι ώστε αύριο µε τάξη να µπορέσουν να
αντιµετωπιστούν, να ψηφιστούν από την ολοµέλεια..
Αξιότιµοι συνάδελφοι συνεχίζουµε τις εργασίες µας. Θα ήθελα τώρα να
απευθυνθώ σε όλους µε την παράκληση, όσοι επιθυµούν να οµιλήσουν στις εργασίες
της γενικής συνέλευσης, να εγγραφούν, ώστε να έχουµε έναν κατάλογο οµιλητών.
Παρακαλώ, λοιπόν, όσοι θέλουν να λάβουν το λόγο, να εκδηλώσουν την επιθυµία
τους γραπτώς ενηµερώνοντάς µας περί αυτού, ώστε να γνωρίζουµε τον αριθµό των
οµιλητών. Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του κοινοβουλίου
της Κύπρου, στον κ. Φυττή.
Σ. ΦΥΤΤΗΣ:
Θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω τους Ουκρανούς
οικοδεσπότες µας για τη φιλοξενία που µας προσφέρουν στην ωραία πόλη του
Κιέβου γενικότερα και στο Κοινοβούλιο της χώρας τους ιδιαίτερα. Είναι για όλους
µας πιστεύω µια ξεχωριστή εµπειρία. Επιθυµώ επίσης να εκφράσω τα συγχαρητήριά
µου προς τους βασικούς επί του θέµατος οµιλητές για την οµολογουµένως ενδελεχή
ανάπτυξη του ζητήµατος που έχουµε σήµερα ενώπιόν µας. Είναι δύσκολο να
προσεγγίσει κανείς σήµερα το επίκαιρο όσο και καίριο ζήτηµα της ασφάλειας χωρίς
να θίξει επακριβώς και θέµατα ελευθερίας, ειρήνης, πολέµου και τροµοκρατίας.
Πράγµατι, η ένταση µε την οποία προέκυψε και γενικεύτηκε σε όλο τον κόσµο το
πρόβληµα της ασφάλειας, τα τελευταία χρόνια, επηρέασε ευθέως και µε κάθετο
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τρόπο το βαθύτερο θέµα της ελευθερίας. Έχω όµως ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι
δεν πρόκειται για την ιστορία της κότας και του αυγού, αν µου επιτρέπεται η
έκφραση, ως παραστατικότερη για τα όσα έχω να πω. ∆εν θα’ λεγα, λοιπόν, ότι οι
ρίζες της τροµοκρατίας, που αδιαµφισβήτητα απειλεί την ασφάλεια της οικουµένης
σήµερα, βρίσκονται στον παράγοντα θρησκεία. Ο παράγοντας θρησκεία, στην ακραία
του εκδοχή, αυτή που αποκαλείται φονταµενταλισµός, δεν αποτελεί ίσως παρά
καταφύγιο λυτρωτισµού για πολλούς καταπιεσµένους αυτού του κόσµου, αλλά
ταυτόχρονα πιθανότατα να αποτελεί και µια έξοχη πρόφαση για αµαρτίες, για
πολλούς τυράννους και ισχυρούς αυτού του κόσµου. Μια αφορµή για καταπάτηση
αρχών, για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
ασθενέστερων εταίρων τους στον πλανήτη, για την καταπάτηση του ύψιστου αγαθού
των ατόµων και των λαών, αυτού της ελευθερίας. Κοντά στην καταδίκη κάθε πράξης
της τροµοκρατίας, που κανείς σίγουρα δεν αµφισβητεί, θα πρέπει να
προβληµατιστούµε και να προβληµατίσουµε για το εξής: Ποιος είναι ο ορισµός της
τροµοκρατίας και του τροµοκράτη και ποια είναι η διαφορά, πιστεύοντας βέβαια ότι
υπάρχει, ανάµεσα σε έναν τροµοκράτη και έναν αγωνιστή της ελευθερίας; Εξ ου
πιστεύω και η έκκληση της γραµµατείας µας στο κείµενο προβληµατισµού που µας
απέστειλε πριν τη σύνοδο για προσεκτική προσέγγιση του ιδιόµορφου και επίκαιρου,
όπως αναφέρθηκε, αυτού θέµατος.
∆υστυχώς η ανθρωπότητα βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε συρράξεις και
άλλες εστίες συγκρούσεων, πραγµατικών και επαπειλούµενων, µε πρώτο πρόσχηµα
την ασφάλεια και τελευταίο µέληµα την ελευθερία, είτε αυτή είναι ατοµική είτε είναι
συλλογική. Επιτρέψτε µου και πάλι µια παραστατική έκφραση για να τονίσω πως
όλη αυτή η κατάσταση, όπως διαµορφώνεται, αποτελεί ένα µεθυστικό κι εκρηκτικό
κοκτέιλ στρατηγικής και τακτικής των ισχυρών, που οδηγεί την ανθρωπότητα σε
αβέβαιες κι επικίνδυνες ατραπούς. Ο παράγοντας θρησκεία δεν είναι η ρίζα του
κακού, όπως το παρουσιάζουν κάποιοι, στη φανατικότερή του µορφή. Είναι το
σύστηµα και ο καρπός της επιµονής τους να παραγνωρίζουν τα δίκαια και την
αξιοπρέπεια ανθρώπων και λαών, στο κυνήγι των κακώς νοουµένων συµφερόντων
τους. Θα έλεγα ακόµη πως είναι το προπέτασµα καπνού για πολλές άνοµες
ενέργειες, ίσως και εκατέρωθεν. Αυτό είναι που η Ορθοδοξία δεν πρέπει να
επιτρέψει να επικρατήσει. Ως Ορθόδοξοι βουλευτές θα πρέπει εµείς, τόσο στα
Κοινοβούλιά µας, όσο και στους διεθνείς οργανισµούς όπου συµµετέχουµε, αλλά και
συλλογικά ως συνέλευση της Ορθοδοξίας, να προωθήσουµε την ανεξιθρησκία και
την αλληλοκατανόηση ως βάση διαλόγου που θα επιδιώξει, µέσα από την
διαφορετικότητα των συνοµιλητών σε όλα τα επίπεδα, την εδραίωση της ισότητας,
της δηµοκρατίας, της αειφόρου ανάπτυξης, του σεβασµού των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και της ελευθερίας αλλήλων, µε µόνο εργαλείο την ασυµβίβαστη
εφαρµογή του διεθνούς δικαίου. Στα πλαίσια του ίδιου σκεπτικού είναι ανάγκη να
δυναµώσουµε και να περιφρουρήσουµε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών σαν
όργανο συλλογικής ασφάλειας και επιβολής της έννοµης τάξης, όπως αυτή ορίζεται
στον Καταστατικό του Χάρτη και όχι όπως ερµηνεύεται κατά το δοκούν. Όσο πιο
δύσκολη είναι αυτή η προσπάθεια, άλλο τόσο απόλυτοι και αταλάντευτοι θα πρέπει
να σταθούµε στην ανάγκη εφαρµογής αυτών των αρχών σε συγκεκριµένα
προβλήµατα ανά τον κόσµο, στο Ιράκ, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην
Κύπρο και τόσες άλλες περιοχές. Θα πρέπει να συµβάλουµε ουσιαστικά στην
κατίσχυση του δικαίου επί των ισχυρών και να αποτρέψουµε την επικράτηση του
δικαίου του ισχυρού.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
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Και τώρα επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου
της Αλβανίας, στον κ. Αποστόλι.
ΓΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ:
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φιλοξενούσα χώρα, την
Ουκρανία, και θα επιθυµούσα να συγχαρώ τις ευρωπαϊκές χώρες που έγιναν µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία στο προσεχές
µέλλον θα γίνουν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει
κίνδυνος να εγκλωβιστούν σε νέες αντιφάσεις.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, ζούµε σε µια εποχή παγκοσµιοποίησης των
οικονοµιών, σε µια εποχή ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, όπως µας ενηµερώνουν τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, υπάρχουν πολλές συρράξεις, πολλοί πόλεµοι και
βλέπουµε επίσης πως οι τροµοκράτες επιτίθενται διαρκώς, βλέπουµε πώς
εργάζονται, µε αποτέλεσµα ακόµη και τα πιο αξιόπιστα συστήµατα ασφάλειας να
µην µπορούν να προβλέψουν τέτοιες τροµοκρατικές ενέργειες, όπως αυτή που
συνέβη στην Ισπανία. Όλοι γνωρίζουν ότι οι πιο αποφασιστικές µάχες σήµερα είναι
αυτές µεταξύ της δηµοκρατίας και της τροµοκρατίας, είναι η µάχη µεταξύ αγάπης
και µίσους, είναι η µάχη µεταξύ του καλού και του κακού. Οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται όµως και οι τρόποι διεξαγωγής αυτού του πολέµου γίνονται όλο
και πιο περίπλοκοι. Τα θύµατα αυτών των συγκρούσεων είναι πολλά. Θα ήθελα να
υπογραµµίζω ότι όλος ο κόσµος, όλη η ανθρώπινη κοινωνία βιώνει µια κατάσταση
οικονοµικής πόλωσης στο εσωτερικό κάθε χώρας και ιδιαίτερα πόλωσης µεταξύ
χωρών, µεταξύ ηπείρων. Αυτή η πόλωση συνιστά και το βασικότερο αίτιο
συρράξεων και τροµοκρατικών ενεργειών. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να
δικαιωθεί η τροµοκρατία, ακόµη και σε συνθήκες τής εν λόγω πόλωσης.
Η τροµοκρατία ανθεί σε περιπτώσεις εθνικών και περιφερειακών συρράξεων,
ανθεί σε περιπτώσεις ψυχολογικής και ιδεολογικής, φιλοσοφικής επιθετικότητας.
Αυτή η πρωτόγονη φιλοσοφία, που στηρίζεται στο ψεύδος, οδηγεί στην απώλεια
χιλιάδων ανθρωπίνων ζωών, όπως στο Ιράκ, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και άλλες
περιοχές του κόσµου. Θα ήθελα να θέσω το ερώτηµα µε ποιο τρόπο η δηµοκρατία
µπορεί να κερδίσει τον αγώνα κατά της τροµοκρατίας; Με ποιον τρόπο µπορούµε να
ενισχύσουµε την ασφάλεια των χωρών του κόσµου; Με ποιον τρόπο µπορούµε να
σεβαστούµε την ελευθερία όλων των ανθρώπων, ούτως ώστε το καλό να νικήσει το
κακό; Νοµίζω ότι η ∆ιακοινοβουλευτική µας Συνέλευση είναι σε θέση να επιτελέσει
ένα σηµαντικό έργο, να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο διαδίδοντας στον κόσµο τις
υψηλές αξίες της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα επίσης να υπογραµµίσω ότι όλες οι
κοινωνίες, όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν κάθε τι που είναι δυνατό ώστε να
βελτιωθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές δοµές, αποφεύγοντας τη χρησιµοποίηση
συγκρουσιακών µεθόδων, προσελκύοντας επενδύσεις στις φτωχές χώρες, στις
φτωχές περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα στον τοµέα των υποδοµών, της παιδείας και
του πολιτισµού. Η παγκοσµιοποίηση και η ανάπτυξη της δηµοκρατίας διαµέσου της
ελεύθερης µετακίνησης ανθρώπων είναι ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
λαών.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να υπογραµµίσω ότι, όταν οι πολιτικοί και οι
κυβερνήσεις θα ανοίξουν τα σύνορα των χωρών τους, τότε ο κάθε λαός θα ανοίξει
την καρδιά του στους άλλους και θα εξαλειφθούν οι περιφερειακές και εθνικές
συρράξεις. Η αποµόνωση, οι διαχωριστικές γραµµές οδηγούν στην ένταση, στο
µίσος, στις οικονοµικές συγκρούσεις, στον πόλεµο και στην τροµοκρατία. Μόνον η
άρση του αποµονωτισµού και των διαχωριστικών γραµµών θα δηµιουργήσει τις
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συνθήκες ελεύθερης επικοινωνίας, θα εδραιώσει την ειρήνη και την αγάπη. Η
εµπειρία που έχουµε καταµαρτυρεί το γεγονός ότι οι ανεπτυγµένες χώρες εµµένουν
στην υπόθεση της γενικής ασφάλειας, κλείνοντας τα σύνορά τους προς πολίτες
άλλων χωρών, και οµιλώ περί αυτού διότι, σε µία εποχή παγκοσµιοποίησης, η
εθνική, περιφερειακή και διεθνής ασφάλεια δεν µπορεί να συνδυαστεί µε τον
αποµονωτισµό. ∆εν µπορεί να υπάρξει ασφάλεια χωρίς σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, χωρίς ελευθερία, χωρίς υποστήριξη της ιδέας ότι η ελευθερία µπορεί
να διασφαλιστεί µόνο διά µέσου της ασφάλειας, αλλά και η ασφάλεια µπορεί να
επιτευχθεί διά µέσου της ελευθερίας. Αξιολογώντας λοιπόν τη σχέση µεταξύ
εθνικών και διεθνικών, διεθνών θεµελίων της ασφάλειας, θέλω να µιλήσω για την
ανάγκη να σεβόµαστε ο ένας τον άλλο. Η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει
να συνοδεύεται από τον σεβασµό της δηµοκρατίας και της ελευθερίας, από το
σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και, πρωτίστως, από το σεβασµό του
δικαιώµατος της ελεύθερης µετακίνησης ανθρώπων. Η ασφάλεια και η ελευθερία ως
εννοιολογικά ζητήµατα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ούτως ώστε να βελτιωθεί η
κατάσταση στο σηµερινό κόσµο. Η βελτίωση του κόσµου µας αποτελεί τον ύψιστο
σκοπό, την ύψιστη αποστολή της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Νικολόπουλο, µέλος του ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι,
συνάδελφοι!
Θέλω και εγώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στο Κοινοβούλιο της
Ουκρανίας, που φιλοξενεί τις εργασίες της 11ης ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας, αλλά και τα ειλικρινή συγχαρητήριά µου για τις δύο σπουδαίες
εισηγήσεις που είχαµε την ευκαιρία σήµερα το πρωί να παρακολουθήσουµε. Η
διαπραγµάτευση αυτού του θέµατος µάς καλεί να κατανοήσουµε σε βάθος έννοιες
και χαρακτηριστικά αυτών, ιδιαίτερα σηµαντικές για τη ζωή µας, που όµως επειδή
τις ακούµε τόσο συχνά, από την ώρα που γνωρίζουµε τον κόσµο, τις θεωρούµε
αυτονόητες και δεδοµένες. Όπως για παράδειγµα το πόσο σπουδαίο αγαθό είναι η
ελευθερία για τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος συγκαταλέγει αυτό το αγαθό
µέσα στα σπουδαιότερα που έχει κατακτήσει, ενώ µέσα στη µακρόχρονη πορεία του
προς την πνευµατική ολοκλήρωσή του έχει αποδώσει σηµαντική, πρωτεύουσα θέση.
Με κάθε τρόπο ο άνθρωπος µέσα στην πορεία του προς την πνευµατική του
ολοκλήρωση ύµνησε µέσα από κάθε µορφή τέχνης, λογοτεχνία, ποίηση, µουσική,
ζωγραφική, αυτό το αγαθό, και έστησε έναν ολόκληρο πολιτισµό. Το αρτιότερο
πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης της δηµοκρατίας έχει σαν βάση την ελευθερία.
Μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση η έννοια της ελευθερίας κατέχει
πρωτεύουσα θέση. «Υµείς επ’ ελευθερία εκλήθητε, αδελφοί», θυµίζει ο Απόστολος
Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτες.
Αντιλαµβάνοµαι την έννοια της ελευθερίας ως το µέγιστο αγαθό, ως τη
µέγιστη δυνατότητα που παρεχώρησε ο Θεός στον άνθρωπο. Αποτελεί τη βάση της
πνευµατικής µας εξέλιξης, το σπουδαιότερο αγαθό που χωρίς όρους µας
παραχώρησε ο Θεός, η ελευθερία, δηλαδή η ελεύθερη βούληση είναι αυτό το ύψιστο
αγαθό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, σχολιάζοντας τη δυνατότητα που παρέχει
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ο Θεός στον άνθρωπο για ελεύθερη επιλογή της ίδιας της σωτηρίας του, παρατηρεί:
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, δεν πρέπει να καταναγκάζεται, διότι: «ο φόβω
ανθρωπίνω γενόµενος βελτίων ταχέως επανήξει προς την πονηρίαν πάλιν», που
σηµαίνει ότι αυτός που από φόβο γίνεται καλύτερος, σύντοµα θα επανέλθει στο
πονηρό και στο κακό. Και ενώ ο Θεός παραχώρησε το ύψιστο αυτό αγαθό στον
άνθρωπο ως ένα από τα σπουδαιότερα εφόδιά του, στην πορεία του στην επίγεια ζωή
ο άνθρωπος, µε βάση ακριβώς τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής και λήψης
αποφάσεων, διά πράξεών του πολύ νωρίς στερήθηκε τον παράδεισο, µέσα στον
οποίο τον τοποθέτησε ο Θεός για να ζήσει.
Η δεύτερη χαρακτηριστική πράξη είναι η δολοφονία του Άβελ απ’ τον Κάιν,
καθοριστική της πτωτικής πορείας του ανθρώπου. Παρέλαβε ο άνθρωπος από τον
Θεό έναν παράδεισο ελευθερίας, έναν παράδεισο ελευθέρων ανθρωπίνων σχέσεων,
τον εκφύλισε µέσα στην ιστορική του πορεία, τον έφτασε στο ναδίρ, για να µπορέσει
µετά να εκτιµήσει αυτό το αγαθό και για να αγωνιστεί να το ξανακατακτήσει.
Αναφέροµαι στα ανθρώπινα δικαιώµατα που κάθε πολιτισµένος άνθρωπος στις
µέρες µας τα θεωρεί ως βάση του πολιτισµού µας. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Θεός,
βλέποντας την πτωτική πορεία του ανθρώπου προς την ανελευθερία και την
εξάρτηση, εκτίµησε ακριβώς τη χρονική στιγµή για την πρώτη του καταλυτική
παρέµβαση στη ζωή του κόσµου, παρέµβαση η οποία εν τέλει θέλησε να βοηθήσει
τον άνθρωπο να αποκαταστήσει το καθεστώς ελευθερίας, αυτό το οποίο ο ίδιος ο
άνθρωπος είχε καταλύσει για να ανακτήσει τον παράδεισο και να καταργήσει το
κράτος του θανάτου. Το ενδιαφέρον είναι πως ο ίδιος ο Χριστός αποκαθιστά διά της
παρουσίας του την ελευθερία του ανθρώπου, τον ελευθερώνει από τα δεσµά του
θανάτου, δίνοντάς του και πάλι για τη σωτηρία του µια ακόµη δυνατότητα ελεύθερης
επιλογής. Ας θυµηθούµε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστοµου ξανά: Ο
Χριστός δεν καλεί διά της βίας, αλλά ελευθέρως. «Μη και υµείς θέλετε υπάγειν;»
είπε προς τους µαθητές του, µη αναγκάζων να παραµείνουν πλησίον του διά της
βίας, αλλά «διά της οικείας προαιρέσεως». ∆ιότι το να παραµένει κάποιος πλησίον
του διά της βίας και της ανάγκης «ίσον εστί του απελθείν». ∆ηλαδή είναι σαν να
έφυγε από κοντά του αυτός που παραµένει δίπλα του από ανάγκη. Ελεύθερη λοιπόν
επιλογή αµφισβήτησης της ύπαρξης του ίδιου του Θεού, ελεύθερη επιλογή της
αποδοχής του, αλλά και στη συνέχεια ελεύθερη επιλογή της σωτηρίας. Ο Απόστολος
Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους σηµειώνει: «Όπου το πνεύµα Κυρίου,
εκεί η ελευθερία».
Στις µέρες µας διάφορες εκφράσεις, διάφορες όψεις, διάφορες µορφές της
ελευθερίας απειλούνται. Σε πολλά µέρη του πλανήτη η πολιτική ελευθερία και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελούν ακόµη και σήµερα ζητούµενο. Αλλού πάλι, στον
πολιτισµένο κόσµο της ∆ύσης, ο τρόπος ζωής που έχει επιβληθεί απειλεί να
καταστρέψει άλλες µορφές ελευθερίας. Η έννοια της ασφάλειας, τόσο στην
εσωτερική διάστασή της, ως διαφύλαξη της τάξης και της σταθερότητας στους
κόλπους µιας κοινωνίας, όσο και η εξωτερική πτυχή της, ως κατοχύρωση της
εθνικοαµυντικής διασφάλισης µιας χώρας από εξωτερικές απειλές και επιβουλές,
αποτελεί θεµελιώδη λειτουργία του κράτους και ακόµη περισσότερο αποτελεί έναν
απ’ τους συστατικούς παράγοντες της ίδιας της ύπαρξής του.
Η έννοια της ελευθερίας, από την άλλη, ως αναγνώριση του δικαιώµατος του
ατόµου στον αυτοπροσδιορισµό και την ανεµπόδιστη ανάπτυξη δραστηριοτήτων,
αλλά και ως θεσµικά αναγνωρισµένη δυνατότητα εθελούσιας συλλογικής
συνεργασίας και δράσης και ακόµη περισσότερο απαλλαγµένης από
καταναγκασµούς διεθνούς συνύπαρξης και διακρατικής συνεργασίας, αποτελεί µια
από τις έννοιες κλειδιά του κοινωνικού αλλά και του διεθνοπολιτικού γίγνεσθαι. Ως
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ελευθερία νοείται η φυσική, κοινωνική και ηθική εκείνη µορφή και κατάσταση της
ζωής του ανθρώπου κατά την οποία αυτός ζει, σκέφτεται, εκφράζεται και δρα χωρίς
κανένα εξαναγκασµό, προσαρµοζόµενος πάντα στα κοινά, παραδεκτά δεδοµένα της
επιστήµης, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Ο δηµιουργός έπλασε τον άνθρωπο για
να ζει ελεύθερος. Την αντίληψη αυτή τη βρίσκουµε διάχυτη στην αρχαιότητα, τα
κλασσικά κείµενα, στα κείµενα και τις εκδηλώσεις του νεότερου πολιτισµού, αλλά
κυρίως στην Αγία Γραφή. Στη διαχρονική διαδροµή των ανθρώπινων κοινωνιών δεν
είναι λίγες οι περιπτώσεις που ασφάλεια και ελευθερία λειτούργησαν ως έννοιες
διαζευκτικές και αποτέλεσαν το αντικείµενο κρίσιµων διληµµάτων τα οποία
προσδιόρισαν κοινωνικοπολιτικές, θεσµικές αποκρυσταλλώσεις και διεθνοπολιτικές
ισορροπίες. Η ιστορική εµπειρία αποδεικνύει πάντως πως, όσες φορές η έννοια της
ασφάλειας ετίθετο έναντι εκείνης της ελευθερίας, η πρόταξη αυτή επενήργησε ως το
άλλοθι για την εγκαθίδρυση αυταρχικών καθεστώτων στο εσωτερικό διάφορων
χωρών και για τη διαµόρφωση όρων ιµπεριαλιστικής κυριαρχίας στο διεθνές πεδίο.
Η ιστορική εµπειρία αποδεικνύει επίσης πως, από την άλλη πλευρά, όποτε η έννοια
της ελευθερίας προτάχθηκε έναντι εκείνης της ασφάλειας και της τάξης µε όρους
υπερβολής και ακροτήτων, τότε άνοιξε το δρόµο προς την εγκαθίδρυση φαινοµένων
ασυδοσίας και αταξίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο, που τελικά
κατέληξαν να θέτουν σε κίνδυνο και την ελευθερία και την ασφάλεια. Έτσι, µέσα
από τα δεδοµένα όλων αυτών των εµπειριών, αποδείχθηκε στην πράξη πως η
εξισορρόπηση ελευθερίας και ασφάλειας µέσα από την αναγνώριση της
πρωταρχικότητας της ελευθερίας, αλλά και την οργανική διασύνδεσή της µε τη
µέριµνα για την εµπέδωση της ασφάλειας, αποτελεί το καλύτερο ίσως µείγµα
πολιτικής για την πρόοδο των ατόµων, των κοινωνιών αλλά και της διεθνούς
κοινότητας στο σύνολό της. Πάνω ακριβώς σε αυτές τις διαπιστώσεις βασίστηκε και
η σύγχρονη φιλελεύθερη άποψη πως ο αρµονικός συνδυασµός ελευθερίας και
ασφάλειας συνιστά το σταθερότερο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ανοιχτής
κοινωνίας, της διεθνούς συνεργασίας και εν τέλει της ατοµικής και συλλογικής
ευηµερίας στον κόσµο. Έτσι, µε βάση αυτές τις αντιλήψεις, µέσα από πολυποίκιλες
διακυµάνσεις και παλινδροµήσεις, διαµορφώθηκαν µετά το τέλος του ψυχρού
πολέµου συνθήκες που άφηναν να διαφανεί η ελπίδα πως στον πλανήτη µας, µε τους
κατάλληλους χειρισµούς και την αναγκαία συνεννόηση, θα επιτυγχάνονταν η
δηµιουργία ενός διεθνοπολιτικού πλαισίου που θα έδινε σε όλες τις χώρες του
κόσµου τη δυνατότητα να αντιµετωπίζουν µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το
µέλλον.
Η τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001 εναντίον των
δίδυµων πύργων της Νέας Υόρκης, µε την εκατόµβη των νεκρών που προκάλεσε,
άλλαξε δραµατικά το τοπίο σε παγκόσµια κλίµακα. Το σοκ που επέφερε και οι
αντανακλαστικές αντιδράσεις που πυροδότησε, όχι µόνο στις Η.Π.Α. αλλά και σε
µεγάλο µέρος του δυτικού και όχι µόνο κόσµου, η εκδήλωση της θρησκόληπτης
σκέψης που τροφοδότησε την επίθεση αυτή έθεσε ξανά επί τάπητος το ζήτηµα των
σχέσεων ασφάλειας και ελευθερίας. Έτσι, µε αφορµή την τραγωδία της 11ης
Σεπτεµβρίου, δυνάµεις που πάντα αντιµετώπιζαν µε επιφυλακτικότητα και
καχυποψία την πρόταξη της ελευθερίας έναντι της ασφάλειας βρήκαν το ισχυρό
άλλοθι που αποζητούσαν ώστε να απαιτήσουν την υπαγωγή της ελευθερίας στην
ασφάλεια. Και αξιοποιώντας τις φοβικές αντιδράσεις, αλλά και την εύλογη
ανασφάλεια µεγάλης µερίδας των πολιτών των δυτικών κοινωνιών, άρχισαν να
ξεδιπλώνουν µια ολόκληρη επιχειρηµατολογία για την ανάγκη επ’ ονόµατι της
ασφάλειας, αν όχι να θυσιαστούν, τουλάχιστον να περισταλούν κάποιες απ’ τις
ατοµικές και πολιτικές ελευθερίες, αλλά και τα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών.
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Επιπλέον, στις µέρες µας, θα διαπιστώσουµε πως η ίδια η ζωή του ανθρώπου
κινδυνεύει από κάποιες άλλες πράξεις, που και αυτές γίνονται στο όνοµα της
ελευθερίας. Και εδώ το θέµα εµφανίζεται εξαιρετικά πολύπλοκο. ∆ιαφόρων ειδών
αγώνες µεγάλων τµηµάτων λαών και ολοκλήρων εθνικών ή κοινωνικών
συσσωµατώσεων διεξάγονται στο όνοµα της ελευθερίας. Ή, ακόµη χειρότερα,
εµφανίζονται να διεξάγονται στο όνοµα της ελευθερίας και άλλων µεγάλων ιδεών.
Ποιος άραγε µπορεί να κρίνει αν είναι έτσι; Κάθε αγωνιστική διεκδίκηση πρέπει
βέβαια, επιβάλλεται να είναι σεβαστή από όλους. Όπως επίσης επιβάλλεται αυτή η
διεκδίκηση να µη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τις περιουσίες αθώων πολιτών. Γιατί
δεν είναι λίγες οι φορές όπου αθώοι πολίτες γίνονται θύµατα τέτοιων αγωνιστικών
διεκδικήσεων. Στις µέρες µας γινόµαστε µάρτυρες τέτοιων πολύπλοκων
καταστάσεων. Εκατόµβες κυριολεκτικά θυµάτων αθώων πολιτών, στο όνοµα της
κατάκτησης της ελευθερίας. Πώς όµως µπορεί να παλεύει κανείς για την ελευθερία
όταν δεν σέβεται το πρώτο και κύριο αγαθό που έδωσε, που δίνει ο Θεός στον
άνθρωπο και που είναι η ίδια η ζωή; Πού οδηγούν άραγε όλα αυτά; Ο φόβος που
κυριαρχεί ανάµεσα στους απλούς ανθρώπους για απίθανες τροµοκρατικές ενέργειες
στερεί αυτό το ίδιο το αγαθό, την ελευθερία, για την οποία λένε πως αγωνίζονται οι
τροµοκράτες.
Σαφής προϋπόθεση για να αισθάνεται ο άνθρωπος ελεύθερος είναι να
αισθάνεται ασφαλής. Επιπλέον, έχουµε να σκεφθούµε πώς οι περιορισµοί της
ελευθερίας µπορούν να δώσουν ένα πλαίσιο ασφάλειας, ώστε ο άνθρωπος να
αισθάνεται ελεύθερος. Οι τάσεις αυτές βρήκαν σε αρκετές περιπτώσεις ευήκοο ους
σε πολλές από τις πολιτικές και διανοητικές ελίτ αρκετών χωρών του δυτικού
κόσµου και αποτέλεσαν τη βάση για την υιοθέτηση πολιτικών που, επ’ ονόµατι της
πρόληψης µελλοντικών τροµοκρατικών χτυπηµάτων, δεν δίστασαν να προτάξουν
την προσφυγή σε µέτρα βίας απέναντι στους ενδεχόµενους φορείς των ασύµµετρων
απειλών κατά των δυτικών κοινωνιών, αλλά και την προσφυγή σε µέσα καταστολής
στο εσωτερικό των κοινωνιών αυτών για την αναχαίτιση των όποιων δυνάµει
τροµοκρατών. Έτσι ένα ολόκληρο αυταρχικό οπλοστάσιο ανασύρθηκε ξαφνικά από
τη φαρέτρα ξεχασµένων απολυταρχικών συνταγών και, σε όχι λίγες περιπτώσεις,
κεκτηµένα δικαιώµατα και ιστορικά αδιαπραγµάτευτες δηµοκρατικές κατακτήσεις
των πολιτών επιχειρήθηκε να τεθούν υπό αµφισβήτηση, ακόµη και να απειληθούν.
Όπως µέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί στην πράξη, τα αποτελέσµατα όλων αυτών των
πολιτικών υπήρξαν πενιχρά σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο στόχο. Η θρησκόληπτη
τροµοκρατία, όπως αυτή τροφοδοτείται από τον ισλαµικό φονταµενταλισµό, όχι
µόνο δεν αναχαιτίστηκε, αλλά σε µεγάλο βαθµό έδειξε να αψηφά τους φραγµούς που
υποτίθεται επιχειρήθηκε να τεθούν για την ανάσχεσή της. Αυτό που τελικά δείχνει
να αποµένει είναι µια ολοένα και αυξανόµενη διολίσθηση πολλών δυτικών
κοινωνιών προς αυταρχικές ροπές που διαβρώνουν, ευτυχώς ακόµα όχι
ανεπανόρθωτα, ελευθερίες και δικαιώµατα, θέτοντας επί τάπητος την ανάγκη για την
άµεση αναστροφή της όλης κατάστασης προτού είναι αργά για τις δηµοκρατικές
ελευθερίες των λαών και για το ίδιο το δυτικό πολιτισµικό πρότυπο που πεµπτουσία
του αποτελούν ακριβώς αυτές οι δηµοκρατικές ελευθερίες.
Κατά την άποψή µου το δίληµµα ασφάλεια ή ελευθερία, που επιχειρείται από
κάπου να τεθεί, είναι ψευδοδίλληµα. Η αντίληψη ότι, προκειµένου να διασφαλιστεί
η ασφάλεια του πολίτη, πρέπει να υπάρχουν παραχωρήσεις στο πεδίο της
ελευθερίας, πέραν τού ότι είναι επικίνδυνη, είναι προπάντων ηθικά αδικαίωτη και
ανιστόρητη. Η από όλους µας οµολογούµενη ανάγκη για την αντιµετώπιση και εν
τέλει εξουδετέρωση των ασύµµετρων απειλών, µε αιχµή του δόρατος την απειλή της
τροµοκρατίας, επ’ ουδενί πιστεύω ότι θα πρέπει να επιτρέψουµε να οδηγήσει στην
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αµφισβήτηση των δικαιωµάτων του πολίτη και των ελευθεριών της κοινωνίας. Γιατί
θα πρέπει, σε όσους εισηγούνται κάτι τέτοιο, να τεθεί το ερώτηµα: Για ποια
ασφάλεια κάνουν λόγο; Αναφέρονται ή όχι στην ασφάλεια του πολίτη µε τα
συγκεκριµένα δικαιώµατα; Οµιλούν ή όχι για τις δυτικές κοινωνίες που
απολαµβάνουν τις συγκεκριµένα κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές ελευθερίες;
Και τότε, εφόσον έτσι πράγµατι είναι, αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις τους και
περισταλούν αυτές οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές ελευθερίες, τι ακριβώς
θα διασφαλιστεί; Μήπως µε τον τρόπο αυτό θα υποπίπταµε στο θανάσιµο σφάλµα να
παίξουµε το παιχνίδι των τροµοκρατών και να εγκαθιδρύσουµε στις µέχρι σήµερα
ανοιχτές και δηµοκρατικές µας κοινωνίες το κράτος του τρόµου και του φόβου,
ακυρώνοντας τις κατακτήσεις µας και εν τέλει αυτοαναιρούµενοι;
Η απάντηση στη µεγάλη πρόκληση των ποικιλόµορφων, ασύµµετρων απειλών
που µας περιβάλλουν, και ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται απ’ τη θρησκόληπτη
τροµοκρατία, δεν µπορεί παρά να είναι η ασφάλεια εν ελευθερία. ∆ηλαδή η
διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας µε την υιοθέτηση όλων των αναγκαίων
αποτρεπτικών µεθόδων και µηχανισµών, που όµως θα λειτουργούν µε σεβασµό στις
δηµοκρατικές ελευθερίες και στα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών.
Γιατί µόνον µέσα από την ηθική ασπίδα των ιδεών και των αξιών µας θα
µπορέσουµε πραγµατικά να αντιµετωπίσουµε χωρίς παραχωρήσεις και
οποιασδήποτε µορφής αβαρίες την τροµοκρατική απειλή. Και µόνο µε τον τρόπο
αυτό θα µπορέσουµε να το πετύχουµε. Με την ηθική συστράτευση και τη
δηµοκρατική συγκατάθεση των πολιτών µας, χωρίς τις όποιες ηθικές αξίες, κάθε
προσπάθεια αντιµετώπισης απειλής της τροµοκρατίας είναι καταδικασµένη σε
αποτυχία. Ιδιαίτερη συµβολή στο πλαίσιο µπορούν να έχουν οι ορθόδοξες
χριστιανικές αξίες µας, που αποτελούν συστατικά στοιχεία και οργανική συνιστώσα
του ηθικοπολιτισµικού υπόβαθρου των κοινωνιών µας, γιατί οι αξίες της
καταλλαγής, της συνεννόησης, της αναγνώρισης του άλλου και της
αλληλοπεριχώρησης, που αποτελούν συστατικά στοιχεία της ορθόδοξης
διδασκαλίας, µπορούν να αποτελέσουν κρίσιµα σηµεία αναφοράς, ώστε να
µπορέσουµε να κατανοήσουµε σε βάθος και να συνδιαλλαγούµε, στο βαθµό που
χρειάζεται, όχι φυσικά µε τους τροµοκράτες και τους αιµοσταγείς δολοφόνους που
προσφεύγουν στην εξόντωση αθώων για να προωθήσουν τις σκοτεινές δοξασίες
τους, αλλά µε τις ίδιες τις ισλαµικές κοινωνίες, που ενδεχοµένως ανέχονται τα
φαινόµενα αυτά προ της απόγνωσης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω των εγγενών
τους αδυναµιών, αλλά και της, σε πολλές περιπτώσεις, αδιάφορης κι όχι πάντα
συνεπούς στάσης του δυτικού κόσµου απέναντί τους. Με πυξίδα τις δηµοκρατικές
αρχές και τις ορθόδοξες αξίες µας, µπορούµε πράγµατι να διαµορφώσουµε έναν
κόσµο ασφάλειας µέσα σε συνθήκες ελευθερίας, αδιαπραγµάτευτης κατοχύρωσης
των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών, όχι µόνο των δικών µας,
των δυτικών κοινωνιών, αλλά των κοινωνιών όλου του πλανήτη.
Οι ασυνθηκολόγητοι της ηθικής αποµόνωσης, αδύναµοι και ανίκανοι να
συµµετάσχουν στη διαλεκτική αντιπαράθεση θέσεων και επιχειρηµάτων,
προστρέχουν στη διαλεκτική της τυφλής βίας, πιστεύοντας πως µε τις µαζικές
δολοφονίες αθώων πολιτών θα µπορέσουν να κάµψουν τη βούληση των κοινωνιών
µας να παραµείνουν ελεύθερες οι ίδιες και να συµβάλουν στην απόλαυση των
αγαθών της ελευθερίας από όλες τις γωνιές του πλανήτη µας.
Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα η πρόκληση της τροµοκρατίας µε τα µεγάλα
προβλήµατα που συνεπιφέρει, αλλά και τα µείζονα ηθικά διλήµµατα που εγείρει,
όπως εκείνο της επιλογής ανάµεσα σε ασφάλεια ή ελευθερία, µπορεί να
λειτουργήσει ως ένα γόνιµο ερέθισµα για µεγάλες συνθέσεις και δηµιουργικές
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υπερβάσεις. Γιατί, όπως προανέφερα, το δίληµµα ασφάλεια ή ελευθερία είναι επί της
ουσίας ένα ψευδοδίλληµα, και η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν µπορεί παρά να
είναι η διπλή κατάφαση και στην ασφάλεια και στην ελευθερία, δηλαδή στην
ασφάλεια εν ελευθερία. Αυτή την αξία έχουµε χρέος να τη διασφαλίσουµε στους
λαούς µας, έχουµε καθήκον να συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις ώστε να την
εγγυηθούµε και για εκείνους τους λαούς προέλευσης των τροµοκρατών, που και
εκείνοι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι παρά θύµατα της τροµοκρατίας, αφού το µέλλον
που και για εκείνους υπόσχονται οι τροµοκράτες δεν είναι παρά µια επιστροφή σε
ένα παρελθόν βίας, αυθαιρεσίας, ακρωτηριασµού των στοιχειωδών ανθρωπίνων και
κοινωνικών δικαιωµάτων, σκοταδισµού και εν τέλει ανελευθερίας και ανασφάλειας.
Ας φροντίσουµε λοιπόν, βασιζόµενοι στις φιλελεύθερες αρχές µας και στις
διαχρονικές και αναλλοίωτες ορθόδοξες χριστιανικές αξίες µας, να δηµιουργήσουµε
σήµερα τις συνθήκες για έναν καλύτερο κόσµο αύριο, για ένα κόσµο ανάπτυξης,
ευηµερίας, δικαιοσύνης και κατοχυρωµένων ανθρωπίνων δικαιωµάτων για όλους
τους λαούς του πλανήτη µας, για ένα κόσµο ασφάλειας εν ελευθερία.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου µε ιδιαίτερη χαρά να δώσω το λόγο στο Σεβασµιότατο
Αυγουστίνο, που προεδρεύει της Συνόδου για την συνεργασία µεταξύ των Ενόπλων
∆υνάµεων της Ουκρανίας και της Εκκλησίας, από την Ουκρανική Ορθόδοξο
Εκκλησία.
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ:
Πρωτίστως επιτρέψτε µου να συγχαρώ τον νεοεκλεγέντα κύριο Ποπώφ, να
τον συγχαρώ για την εµπιστοσύνη την οποία επέδειξαν οι Ορθόδοξοι βουλευταί
πολλών χωρών στο πρόσωπό του. Ας θεωρήσουµε ότι αυτό είναι µια προκαταβολή
σε σας, ώστε να αντεπεξέλθετε στα καθήκοντα τα οποία σας κληροδότησαν οι
προκάτοχοί σας. Επιτρέψτε µου αυτή την οικειότητα ως Ορθοδόξου προς Ορθόδοξο.
Αυτό είναι καθ’ όλα επιτρεπτό στην Χριστιανική Εκκλησία.
Όταν πληροφορήθηκα για το θέµα της συναντήσεώς µας σκέφτηκα σε τι θα
µπορούσα να αναφερθώ. Η ελευθερία και η ασφάλεια περιέχουν ένα τέτοιο φάσµα
θεµάτων και υποθεµάτων που δεν θα ήταν σφάλµα να θεωρήσουµε ότι η ζωή µας
έχει γίνει τόσο απρόβλεπτη ώστε ενίοτε λησµονούµε να παραπέµπουµε στα λόγια
του Ευαγγελίου και επιχειρούµε να προσαρµοστούµε σε αυτή την αντιπαράθεση,
στην αντίθεση µεταξύ συντηρητικής αρχής έναντι της βεβιασµένης εισαγωγής
φιλελευθέρων ιδεών του δυτικού κόσµου. Όταν γίνεται λόγος
περί συγκρούσεως Ισλάµ και Χριστιανισµού, ιδιαίτερα στη δυτική πολιτική
προεξαρχούσης της Αµερικής, φρονώ ότι αυτό έχει την εξήγησή του. Βλέπουµε µία
σύγκρούση όχι µεταξύ Χριστιανισµού και Ισλάµ, αλλά µεταξύ συµφερόντων και
αξιών. Ο δυτικός κόσµος µόνο συµβατικώς µπορεί να αποκαλείται χριστιανικός.
Απόδειξη αυτού είναι η µη αποδοχή των διατυπώσεων των ορθοδόξων χριστιανικών
χωρών στην προµετωπίδα του Συντάγµατος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το γεγονός
δηλαδή ότι υπάρχουν χριστιανικές αξίες, χριστιανικές παραδόσεις. ∆εν είναι η
Τουρκία µια µουσουλµανική χώρα, η οποία διαµαρτύρεται; Αυτή η αντίσταση
συνδέεται µε την αντιπαράθεση νεοφιλελευθερισµού και συντηρητισµού. Ιδιαίτερα
αυτό αφορά την ορθόδοξη κοσµοαντίληψη. Χθες άκουσα την οµιλία του
Προεδρεύοντος, και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο που θυµηθήκαµε πτυχές της ιστορίας
της Ελλάδος, αυτά που µάθαµε στο σχολείο κάποτε. Ήταν λίγο µη κατανοητό το
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γεγονός ότι δεν αναφερθήκαµε στον Απόστολο Παύλο και στην Καινή ∆ιαθήκη. Αν
προσπαθήσουµε τις εκτιµήσεις µας και τις προτάσεις να τις δοµήσουµε στο θεµέλιο
της εθνικής παραδόσεως και µόνον, δεν θα είχε νόηµα η συνεργασία που αναπτύσσει
αυτή η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση. Η φιλελεύθερη ιδεολογία είναι
ανθρωποκεντρική, ο πυρήνας της είναι η αρχή ο άνθρωπος ως µέτρον του παντός και
µάλιστα όχι ο άνθρωπος εν γένει, αλλά ο άνθρωπος της πτώσεως στην αµαρτία. Ο
Βασίλειος ο Μέγας µίλησε για την ωραιότητα της µορφής. Η αντίληψη αυτή της
ελευθερίας διαφοροποιείται από την κοσµική αντίληψη του φιλελευθερισµού. Η
ελευθερία των επιθυµιών προβάλλει ως κριτήριο της δικαιοσύνης. Βλέπουµε λοιπόν
προσπάθειες στους δυτικούς θεολόγους να προσαρµόσουν την ανθρωπολογία σε αυτή
τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη.
Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη είναι αλλότριος εν πολλοίς και εχθρική, όχι
µόνον έναντι της ορθοδόξου αλλά και εν γένει έναντι της χριστιανικής αντιλήψεως,
διότι ο φιλελευθερισµός είναι ένας είδος ειδωλολατρίας. Οι ιδέες, οι οποίες
προέκυψαν από την εποχή της Αναγεννήσεως στο δυτικό κόσµο, µαζί µε την
αναγέννηση του αρχαίου πολιτισµού, προκάλεσαν και µία οπισθοδρόµηση της
ευρωπαϊκής κοινωνικής σκέψεως, η οποία υπαναχώρησε από τις αρχές του
Χριστιανισµού στις αρχές της ειδωλολατρίας. Αυτό το λέω κάπως ως σχολιασµό της
χθεσινής εισηγήσεως. Στα πλαίσια λοιπόν της παραδοσιακής χριστιανικής
κοσµοαντιλήψεως δεν έχουµε την αντιπαράθεση δύσεως και ανατολής αλλά την
αιώνια πάλη του Χριστιανισµού µε την ειδωλολατρία. Ο φιλελευθερισµός είναι ο
θρίαµβος της ειδωλολατρίας υπό τη µορφή της υποταγής του ανθρώπου στον ίδιο του
τον εαυτό. Είναι ενδεικτική, λοιπόν, η σκόπιµη απόσπαση των αποστολικών
κανόνων της πίστεως από τη ζωή της συγχρόνου κοινωνίας. Συχνά οι ειδωλολάτρες
του φιλελευθερισµού προσπαθούν να προβάλουν την Ορθοδοξία ως εχθρό της
ανοιχτής κοινωνίας, µας κατηγορούν ως εξτρεµιστές, καθώς και ότι αδυνατούµε να
έχουµε αυτή την διαπολιτισµική επικοινωνία. Νοµίζω ότι το Κόσοβο και η
Γιουγκοσλαβία αποτελούν εµφανές παράδειγµα. Ο Θεός δεν περιορίζεται από καµία
φυσική και ανθρώπινη αναγκαιότητα. Ο άνθρωπος θα αποφασίσει όµως εάν θα είναι
ένα συµπόσιο αδελφών ή µία κόλαση. Από τη θεοκεντρική πνευµατική αντίληψη,
εκλαµβάνοντας τον ανθρωποκεντρισµό ως αλλότρια κοσµοθεώρηση, οφείλουµε να
αντιµετωπίζουµε µε σεβασµό όλα αυτά, χωρίς όµως να τα εκλαµβάνουµε ως
απόλυτες αξίες. Η ελευθερία δι’ ηµάς είναι ελευθερία εν Χριστώ για την δηµιουργία
της βασιλείας του Θεού. Εχθές έγινε µία αναφορά στους αρχαίους φιλοσόφους, στις
ιδέες και στις διαθέσεις των πολεµιστών, σύµφωνα µε την οποία η ελευθερία είναι
υπεράνω όλων. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρθηκε όµως στην αποστολή. Πρέπει να
σκεφτόµαστε τις διατυπώσεις που θέτουµε ως ορθόδοξη κοσµοθεώρηση, για να
αποφύγουµε τη δηµιουργία ενός νέου Πύργου της Βαβέλ που βασίζεται στις
νεοφιλελεύθερες αρχές, οι οποίες απορρίπτουν τον Θεό και ανακηρύσσουν τον
άνθρωπο κύριο του κόσµου. Οι νεοφιλελεύθερες αξίες είναι αξίες ανθρώπινες, αλλά
µη αιώνιες, είναι δηµιουργήµατα του ανθρώπου εκ των οποίων εξηγείται και η κρίση
της φιλελεύθερης ιδεολογίας σήµερα και η αδυναµία των φιλελεύθερων αξιών να
καταστούν πανανθρώπινες αξίες. Ο φιλελεύθερος είναι κοσµικός ως προς την φύση
του. Εάν για τη θρησκεία εγγυητής των δικαιωµάτων είναι ο Θεός, στη σύγχρονη
φιλελεύθερη αντίληψη αυτή η αιτία γίνεται σχετική. Η απουσία απολύτου εγγυήσεως
οδηγεί σε πανταχού παραβιάσεις, ως εκ τούτου όλα επιτρέπονται. Αυτό σηµαίνει
σύγχρονος φιλελευθερισµός. Κατά τον 19ο αιώνα µιλούσε γι’ αυτό ο Ντοστογιέφσκι
στο διήγηµά του «Οι Αδερφοί Καραµαζώφ». Ο νεοφιλελευθερισµός είναι
θανατηφόρος όχι µόνο για το σώµα, αλλά συνολικά για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα για
τον άπιστο άνθρωπο. Υπάρχει η έκφραση «ασφαλές σεξ». Αυτό είναι παραλογισµός.
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Έχω τέκνα πνευµατικά, έχω ένα ποίµνιο και µία µητέρα έλεγε πώς θεµελίωσε την
άρνησή της να πάρει η κόρη της προφυλακτικά στο σχολείο. Θα έπαιρνα, λέει το
κοριτσάκι, αλλά θα µε έβριζε η µάνα µου στο σπίτι. ∆ηλαδή στα παιδιά δεν εξηγούν
ότι δεν πρέπει να αµαρτάνουν, ότι ο Θεός θα τα τιµωρήσει κ.λ.π, τους λένε ότι
µπορείτε να αµαρτήσετε, αρκεί να είστε προσεκτικοί. Από αυτό λοιπόν ξεκινάει η
καταστροφή καθετί πνευµατικού, µε τα οποία γαλουχήσαµε τόσες γενεές. Όταν όλα
επιτρέπονται, όλα καταστρέφονται.
Εκλαµβάνοντας λοιπόν αυτό το σύστηµα αξιών ως ιδεολογικό σύστηµα, την
απεριόριστη αυτή ελευθερία, όπου ο άνθρωπος ζει µόνο για την ικανοποίηση των
επιθυµιών του, λησµονούµε τη βασική θέση του φιλελευθέρου, σύµφωνα µε την
οποία η ελευθερία µου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Τώρα,
λοιπόν, επικρατεί η αµερικανική κοσµοθεωρία σε συνδυασµό µε τις τροµοκρατικές
πράξεις, το είδωλο της ελευθερίας εκεί όπου υπάρχει το άγαλµα της ελευθερίας.
∆ιαρκώς έχουµε εισηγήσεις για την παραβίαση των δικαιωµάτων σε άλλες χώρες και
σήµερα όλα ήταν ψέµα. Βλέπουµε νέες ασθένειες, ένα φαρισαϊσµό. Αναφερόµαστε
στο φαρισαϊσµό, για τον οποίο γνωρίζουµε στην Εκκλησία τι εστί... Μπορείτε να
λέτε και µένα Φαρισαίο. Όταν αναφέρονται όµως στον φαρισαϊσµό από πολιτικής
απόψεως, η Αµερική σήµερα είναι ο υπ’ αριθµόν ένα Φαρισαίος. Παρά το γεγονός
ότι, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τα δικαιώµατα του ανθρώπου έγιναν ο βασικός
πυρήνας των κανονιστικών αρχών της διεθνούς κοινότητας, παρ’ όλα αυτά, παρά τις
διακηρύξεις, τα σύµφωνα και τα διάφορα έγγραφα περί των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, παρά την ετοιµότητα της διεθνούς κοινότητας να σέβεται αυτά τα
δικαιώµατα, η σύγχρονη ανθρωπότητα διαρκώς προσκρούει σε παραβιάσεις σε
εθνικό και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριµένα, η Τσετσενία: ως στρατιωτικός Επίσκοπος, λόγω των
υπηρεσιακών µου καθηκόντων, επικοινωνώ µε στρατιωτικούς, µε κληρικούς. Ποια
είναι η κατάσταση από ηθικής πλευράς; Το Αφγανιστάν, το Ιράκ από την άλλη
πλευρά και από τη δική µας πλευρά, η Τσετσενία και οι συνέπειες, οι επιπτώσεις, ο
Ορθόδοξος κόσµος. Εκείνο που µε ανησυχεί, ακόµη και στο πρόσωπο της δικής σας
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας, είναι ότι γνωρίζω λίγα
πράγµατα για τη δραστηριότητά σας. Πρέπει να πούµε όµως ότι η Ρωσία, που
αποκαθιστά την τάξη, δεν θα πρέπει να αισθάνεται ενοχές κι να απολογείται ενώπιον
κάποιου. Νοµίζω ότι είναι χρέος µας να υποστηρίζουµε τη Ρωσία και εµείς οι
Ουκρανοί. Τα αίτια της σχετικότητας της ελεύθερης ιδέας ενυπάρχουν στη
συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία. ∆εν αρνούµεθα τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Θεωρούµε ότι είναι χρήσιµα και αναγκαία. Η αντίληψη όµως αυτή, στην κοσµική
της χροιά, µειώνει την ιερή πλευρά του ζητήµατος. Είµεθα εναντίον της βεβιασµένης
επιβολής αυτής της ιδέας χωρίς προσαρµογή στις εθνικές, πολιτισµικές και λοιπές
παραδόσεις. Μόνον ένα τέτοιο πρότυπο, το οποίο οργανικά είναι συµβατό µε τις
εθνικές, πολιτισµικές και θρησκευτικές παραδόσεις των χωρών, µπορεί να έχει
νόηµα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το ηθικό καθήκον των χωρών που ανήκουν στην
ορθόδοξο παράδοση οφείλει να παρέχει τη δική της θεώρηση στη διεθνή κοινωνία,
να καλεί τη διεθνή κοινότητα να ανανεώσει το διάλογο στις σύγχρονες περιστάσεις.
Υπάρχει αυτή τη στιγµή ένας διάλογος των πολιτισµών. Εγώ συµµετέχω σ’
αυτούς τους διαλόγους. Βρίσκονται λοιπόν εκπρόσωποι του Ισλάµ, του Ιουδαϊσµού,
του Βουδισµού, Χριστιανοί και ο καθένας εξηγούσε σαν να απολογούνταν για το τι
συµβαίνει, όσον αφορά αµοιβαίες κατηγορίες, το Ισλάµ κ.τ.λ. Εγώ µίλησα και τους
είπα: ελάτε να προσδιορίσουµε τις θέσεις µας. Ποιος θέλει τι από κάθε πολιτισµό.
Εγώ εκπροσωπώ την Ορθοδοξία κι είµαι έτοιµος να µιλήσω εξ ονόµατος των
Χριστιανών. Αξιότιµα αδέλφια, Βουδιστές, Μουσουλµάνοι κι Ιουδαίοι, πείτε σας
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παρακαλώ τι θα πρέπει να κάνει ο Χριστιανός, ούτως ώστε να έχουµε ηθική ζωή.
Μας λένε για την Αµερική. Η Αµερική δεν είναι χριστιανική χώρα. Εγώ θα
επιθυµούσα από τους Ιουδαίους, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί από πολλές χώρες, να
ανακηρύξουν, εν ονόµατι του Ιουδαϊσµού, ότι οι πράξεις εκδικήσεως αντιφάσκουν
στη Βίβλο και η ηγεσία του Ισραήλ να αρνηθεί αυτή τη συµπεριφορά. Είσαστε
έτοιµοι γι’ αυτό; Ένας από τους κυρίους ραβίνους είπε: Αυτά γίνονται εκεί, στα
επουράνια, όπου θα υπάρχει θεία δικαιοσύνη. Εδώ όµως εµείς πρέπει µόνοι µας να
τα βγάλουµε πέρα. Λέω, λοιπόν, στους Ισλαµιστές, είσαστε έτοιµοι να καταδικάσετε
τους Σαχίδ, που είναι εναντίον του Κορανίου; Ένας από τους ιµάµηδες µου είπε:
Ξέρετε είναι πολύ περίπλοκο ζήτηµα, δεν είµαστε έτοιµοι. Τότε τι συζητάµε; Θα
ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, εσείς ως βουλευτές και εγώ ως κληρικός να
κατανοήσουµε πως η Εκκλησία δεν θέτει ως καθήκον τον µετασχηµατισµό, τον
πολιτικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας ή τον οικονοµικό µετασχηµατισµό. Εσείς
ως κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να λειτουργείτε ως σύνδεσµος µεταξύ Εκκλησίας και
νυν παγκοσµίου κοινότητας. Το γεγονός ότι υπάρχει η διακοινοβουλευτική σας
συνέλευση καταδεικνύει ότι είµεθα συσπειρωµένοι. Αυτό µας αναβαθµίζει ενώπιον
της διεθνούς κοινωνίας ωσ Ορθοδοξία. Οφείλουµε όµως να έχουµε και κάποια
ανταπόκριση. Υποκλίνοµαι, λοιπόν, ενώπιόν σας και να µε συγχωρέσετε εάν έχω
άδικο. Θα χρειαστούν περισσότερα από την δραστηριότητά µας, περισσότερη
πληροφορία, ένα κύµα θα έλεγα. Επικοινωνώ λοιπόν. Είκοσι τέσσερις χώρες είναι
µια δύναµη. Η θέση µου ως ιεράρχου, ως επισκόπου είναι η εξής: Πρέπει να
αναφερόµαστε στις θέσεις των κοινοτήτων σας, των συνόδων σας. Οι Πατριάρχες
σας, οι αρχιεπίσκοποί σας θα σας δώσουν τέτοιες κατευθύνσεις, ώστε να µην
είσαστε αφηρηµένα ορθόδοξοι, ώστε οι θέσεις σας να µην αντιφάσκουν µε τις θέσεις
της συνόδου και της Εκκλησίας σας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Σας ευχαριστούµε πολύ Σεβασµιότατε. Λυπούµαστε γιατί δεν ήσασταν µαζί
µας από χθες και από την αρχή της συνεδρίασης γιατί θα µπορούσατε κι εσείς να
ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις που συνάδουν προς αυτά που είπατε.
Ενθυµούµαι τη συνάντησή µας στην Πράγα, όταν συµµετείχαµε στο συνέδριο εκεί.
Είχα οµιλήσει σε περισσότερο αυστηρό τόνο, αναφέροντας την περίπτωση του
έτους 2004, όταν είχαµε την επέτειο των 800 ετών από την κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, όταν παραδόθηκε στην πυρά η
Κωνσταντινούπολη, και βλέπουµε σήµερα να επιχειρούνται νέες σταυροφορίες, γι’
αυτό και θα πρέπει πράγµατι να κάνουµε λόγο για µεγαλύτερους κινδύνους σήµερα.
Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο στο συνάδελφό µας από τη
Λευκορωσία, Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισµού, στον κ. Ίγκορ Κοτλιαρώφ.
Ι. ΚΟΤΛΙΑΡΩΦ:
Σεβασµιότατοι, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Παπαθεµελή, αγαπητοί
φίλοι, συνάδελφοι!
Η συνέλευσή µας συζητά ένα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά στη σχέση
ελευθερίας και ασφάλειας. Ένα θέµα το οποίο έχει ιδιαίτερη σηµασία σε ό,τι αφορά
την πρώτη πτυχή, δηλαδή στο ζήτηµα της ελευθερίας. Η ελευθερία, όπως νοείται
από πολλούς, σηµαίνει απελευθέρωση από κάθε πρόβληµα και κάθε ασθένεια και
κάθε περιορισµό. Ωστόσο, όλοι θα συµφωνήσουµε στο γεγονός ότι η ελευθερία είναι
µια σπουδαία έννοια. Η κατανόηση και η υλοποίησή της όµως εξαρτάται εν πολλοίς
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από το περιεχόµενο που προσδίδουµε σε αυτή τη λέξη. Πρωτίστως, ελευθερία
εννοείται ως κάτι που είναι αγαθό για τον καθένα και που δεν βρίσκεται σε αντίθεση
µε αγαθό του άλλου. Ταυτόχρονα όµως δε σηµαίνει πως ό,τι δεν απαγορεύεται θα
πρέπει να επιτρέπεται. Αυτή είναι µια αποκλειστικά νοµικιστική προσέγγιση που
ανοίγει όµως το δρόµο στην κυριαρχία της ανηθικότητας. ∆είτε ποια είναι η
κατάσταση σήµερα στις αίθουσες των κινηµατογράφων, στο σηµερινό πολιτισµό, ο
οποίος προπαγανδίζει τον ανεξέλεγκτο έρωτα χωρίς ηθικές αρχές, χωρίς ηθικά
πλαίσια, κάτι που δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό από τους Ορθοδόξους, από τους
λαούς των χωρών µας. ∆εν θα πρέπε, λοιπόν, αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί και
να οδηγήσει όλο και περισσότερο στη βία, στον ηθικό εκµαυλισµό των ανθρώπων.
Για την χώρα µου, για την Λευκορωσία, η ελευθερία δεν είναι µια απλή λέξη.
Είναι µια έννοια την οποία έχει βιώσει ο λαός της Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία
βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, στο σταυροδρόµι των δρόµων που ενώνουν την
Ευρώπη µε την Ασία, τον βορρά µε το νότο. Ο λαός της Λευκορωσίας πολέµησε επί
µακρόν και επανειληµµένως για την προάσπιση της ελευθερίας του. Ας θυµηθούµε
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στον αγώνα κατά του φασισµού, όπου σκοτώθηκε ο
κάθε τέταρτος πολίτης της χώρας µου. Τα στρατεύµατα των φασιστών έφτασαν
µέχρι το Σµολένσκ, ενώ το φρούριο του Μπρεστ, που ήταν στα σύνορα της χώρας
µου, συνέχιζε να µάχεται. Είχαµε καταστρέψει χιλιάδες γερµανικά άρµατα µάχης,
είχαµε καταστρέψει την πολεµική µηχανή του φασισµού. Εκατοντάδες αντάρτες
Λευκορώσοι συνέχισαν στα δάση της χώρας µου τον αγώνα κατά των κατακτητών.
Κανένας σήµερα δεν έχει το δικαίωµα να επιβάλει την δική του αντίληψη περί
δηµοκρατίας, την δική του αντίληψη περί ελευθερίας. Αυτοί που επιβουλεύονται την
ελευθερία της χώρας µου, και θέλουν να µας επιβάλουν τις δικές τους αξίες,
αξιοποιούν διάφορες πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες υπονοµεύουν τη συνταγµατική
τάξη στη χώρα µου. Και θέλουν να παρουσιάσουν την κατάσταση στη χώρα µου ως
πεδίο συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα να παρουσιάσουν την Ορθοδοξία ως ειδοποιό
γνώρισµα της άγριας Ανατολής της Ευρώπης.
Στη Λευκορωσία ορισµένοι προτείνουν να εορτάζεται ως εθνική εορτή η µάχη
στο Ποντόνσκ, όπου τα στρατεύµατα των Λιθουανών µαζί µε κάποιους
Λευκορώσους ηγεµόνες συνέτριψαν τα ρωσικά στρατεύµατα. Προσφάτως, αυτές οι
δυνάµεις ετοιµάστηκαν να καταφέρουν ένα σηµαντικό πλήγµα κατά της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στη Λευκορωσία. Όλα αυτά µαρτυρούν το γεγονός ότι η ελευθερία
αποτελεί ζήτηµα προτεραιότητας και θα ήθελα να υπογραµµίσω το ρόλο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία
κάλεσε τους πολίτες να εγερθούν και να αγωνιστούν κατά του φασισµού, και, χάρη
στις προσπάθειες της Ορθοδοξίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Λευκορωσία
δεν χύθηκε ούτε µία σταγόνα αίµατος, δεν υπήρξε ούτε µία τροµοκρατική ενέργεια
στη χώρα µου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προβάλλει µια θέση αρχής που εδράζεται στις
ορθόδοξες αξίες και σεβόµενη πάντα τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των
πολιτών τα χώρας µου. Πράγµατι στα τέλη του 20ου αιώνα η χώρα µου αντιµετώπισε
πολλά σηµαντικά προβλήµατα. Ωστόσο όµως ο Πρόεδρος της χώρας µας πρότεινε
µια πολιτική ορθή, στα πλαίσια της οποίας η χώρα µου θεώρησε την Ορθοδοξία
στοιχείο του εθνικού πολιτισµού. Έχοντας στερηθεί την υποστήριξη του κράτους, οι
εχθροί της Ορθοδοξίας καταφεύγουν σε άλλες µεθόδους, δηλώνοντας ότι θα πρέπει
να χειραφετηθεί η Ορθοδοξία της Λευκορωσίας από την κηδεµονία της Μόσχας.
Ταυτόχρονα η ηγεσία της χώρας µου προσπαθεί να διασφαλίσει τα δικαιώµατα όλων
των πολιτών στη θρησκευτική πίστη, στην ελευθερία του λόγου. Έτσι, λοιπόν,
καταφέραµε να µην υπάρξει καµία εστία έντασης και σύγκρουσης σε θρησκευτικό
έδαφος. Προασπίζοντας την ελευθερία θα πρέπει να σκεπτόµαστε παράλληλα και
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την ασφάλεια. Για τη Λευκορωσία η ελευθερία αποτελεί θεµελιώδες αξίωµα
ανάπτυξης της οικονοµίας και της κοινωνίας της. Για την ελευθερία έδωσαν τη ζωή
τους χιλιάδες Λευκορώσοι, χιλιάδες πολίτες της χώρας µου. ∆εν θα παραιτηθούµε
ποτέ από το δικαίωµά µας να προασπίζουµε την ελευθερία µας, διότι σε αυτή την
περίπτωση θα πάψει να υφίσταται η ανεξάρτητη Λευκορωσία.
Θέλω, εν κατακλείδι, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές των εργασιών αυτής
της συνόδου. Πράγµατι, έχουν διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες για να έχουµε
επιτυχείς εργασίες. Θέλω να ευχαριστήσω, λοιπόν, τους Ουκρανούς συναδέλφους.
Κι επιτρέψτε µου εξ ονόµατος του κοινοβουλίου της Λευκορωσίας να προσκαλέσω
όλη τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας το 2006 στη Λευκορωσία,
σε µία χώρα ειρήνης και σε µια χώρα καλών, αγνών ανθρώπων, να σας δείξουµε τα
ορθόδοξα ιερά µας, τους ορθόδοξους ναούς µας, τα ορθόδοξα µνηµεία µας, να
επισκεφθείτε µια ορθόδοξη χώρα, την ορθόδοξη Λευκορωσία. Σας περιµένουµε στη
χώρα µου και µε τα λόγια του Αποστόλου: «Ο Κύριος µάς καλεί να πράττουµε το
αγαθό προς το συνάνθρωπο».
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Σας ευχαριστούµε, κ. Κοτλιαρώφ, και για την πρόσκληση που µας
απευθύνατε. Νοµίζω ότι η γραµµατεία θα δώσει την δέουσα προσοχή στην
πρόσκλησή σας. Τώρα σε ό,τι αφορά το ότι καταφέρατε να άρετε όλους του
κινδύνους και τα εµπόδια, θα επιθυµούσα να είµαστε κι εµείς σε θέση να πούµε κάτι
τέτοιο. ∆υστυχώς, κανένας δεν µπορεί να έχει κάποιες εγγυήσεις, αναφορικά µε
όλους τους πιθανούς κινδύνους. Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο στον
εκπρόσωπο του Ρουµανικού κοινοβουλίου, στον κ. Τσουτσιάνου.
Ρ.ΤΣΟΥΤΣΙΑΝΟΥ:
Χαίροµαι ιδιαίτερα για το ότι βρίσκοµαι εδώ. Θέλω να χαιρετήσω όλους σας
και να ευχαριστήσω τη φιλοξενούσα χώρα για τη θερµή υποδοχή. Εξ ονόµατος του
Κοινοβουλίου της Ρουµανίας θέλω να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές
αυτής της συνάντησης. Θα επιχειρήσω να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις που
αφορούν εν µέρει και τη Ρωσία και την Ουκρανία. ∆εδοµένου ότι εδώ εκπροσωπείτε
τους ορθόδοξους λαούς και αντιµετωπίζετε προβλήµατα που αφορούν στην
υπονόµευση του ορθόδοξου πολιτισµού, ας θυµηθούµε τα 20 εκατοµµύρια των
θυµάτων του κοµµουνιστικού καθεστώτος και ας θυµηθούµε τα στρατόπεδα του
Γκούλαγκ, στα οποία βρέθηκαν χιλιάδες πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και των
πολιτών της Ρουµανίας, όπως επίσης τις 250.000 Ρουµάνων που βρήκαν το θάνατο
σε αυτά τα στρατόπεδα. Καταστράφηκαν πολλές εκκλησίες, έκλεισαν θρησκευτικά
σχολεία κι ιδρύµατα, και θα πρέπει να ενθυµούµαστε αυτούς τους µάρτυρες και
προτείνω, ως θέµα µιας µελλοντικής γενικής συνελεύσεως, τη συζήτηση αυτού του
θέµατος. Προτού δώσω το λόγο στο συνάδελφό µου στο Ρουµανικό Κοινοβούλιο,
στον κ. Ναντέζντε, θα ήθελα να προτείνω να έχουµε εκτός από τις παρεµβάσειςοµιλίες και κάποιο ιδιαίτερο χρόνο για συζήτηση. Πολλές φορές η συζήτηση είναι
προτιµότερη και έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τις οµιλίες. Ευχαριστώ για την
προσοχή σας. Παραχωρώ τώρα το λόγο στο συνάδελφό µου.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
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Απευθύνοµαι στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο από το Κοινοβούλιο της
Ρουµανίας, τον κ. Ναντέζντε.
Β.ΝΑΝΤΕΖΝΤΕ:
Ορθώς επισηµάνθηκε ότι υπάρχει µια συµβολικής φύσεως διαχωριστική
γραµµή. Ότι πρόκειται για µια νέα γεωλογική περίοδο της ιστορίας, η οποία δεν
ξέρουµε πόσα έτη θα διαρκέσει και θα πρέπει να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας
στα εκατοµµύρια των ανθρώπων. Ήρθε το πρωί, λοιπόν, που όλοι ξυπνήσαµε από
αυτήν την ευφορία, η οποία µε ανεκτικότητα αντιµετώπιζε διεθνικές συρράξεις,
καθώς και την σύγκρουση µεταξύ τριών θρησκειών. Μπορούµε να συγκρίνουµε τη
σηµερινή σύγκρουση, η οποία δεν αφορά µόνο τη σύγκρουση µεταξύ Παλαιστινίων
και Ισραήλ. Οι θρησκευτικοί πόλεµοι είναι οι πλέον αιµατηροί. Υπάρχουν αυτή τη
στιγµή πολλά θύµατα ως συνέπεια του πολέµου. Επιστρέφουµε, λοιπόν, σε αυτό που
συνέβη τον 17ο αιώνα και έθεσε τις βάσεις της ανεκτικότητας, δηλαδή στη
Μεταρρύθµιση. Η σηµερινή κατάσταση είναι µία παρατεινόµενη σύρραξη που
δηµιουργεί νέα σύνορα µεταξύ των πολιτισµών. Είναι γνωστή η άποψη του
Χάντινγκτον, αναφορικά µε τις διαφορετικές γραµµές µεταξύ των πολιτισµών και
γίνεται λόγος για τη σύγκρουση δύο κόσµων που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής,
διαφορετικό πολιτισµό, κάτι που οδηγεί σε µια µοναδική κατάσταση.
Ωστόσο πιστεύουµε ότι η ανάλυση του φαινοµένου της βίας, το οποίο
οδήγησε στα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου, προσοµοιάζει µε το να βλέπουµε µόνο
το γεγονός της εξαφάνισης των δεινοσαύρων, χωρίς να εξετάζουµε τι οδήγησε στην
εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Μερικοί πιστεύουν ότι η Αµερική µπορεί να κάνει
θαύµατα και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουµε να ελπίζουµε στην
πιθανότητα οι διεθνείς ειρηνευτικές επεµβάσεις να απορρέουν από αποφάσεις
διεθνών δικαστηρίων σε συναινετικό πνεύµα και µε τη διασφάλιση των συνόρων του
Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή η σύγκρουση δεν µπορεί να διαιωνίζεται διότι,
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το Ισραήλ κατέχει ένα ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο,
ανεξαρτήτως από τη βοήθεια που παίρνουν από τις σιωνιστικές κοινότητες της
Αµερικής, θα υπάρχει πάντα ένα τεράστιο δυναµικό της ανθρώπινης θάλασσας που
θα συνδέει τους ίδιους µε τον φονταµενταλισµό, και το οποίο δυναµικό θα
διευρύνεται, θα ενισχύεται. ∆εν µπορούµε να θεωρητικολογούµε περί βίας και να
υποστηρίζουµε τη βία. Ο Ιησούς Χριστός µε την έλευσή του στον κόσµο µας, µας
άλλαξε όλες τις αρνητικές αρχές, µας έδωσε την προοπτική της απαλλαγής από την
αµαρτία, την προοπτική του θριάµβου της αγάπης, ακόµα και προς τον εχθρό µας,
µας έδωσε την προοπτική της ανεκτικότητας και της καταλλαγής. Ο κόσµος
υποφέρει από συρράξεις, από αντιπαραθέσεις πολιτισµών, οι οποίοι πολιτισµοί
εγείρουν απόλυτες ηθικές αρχές.
Φρονώ ότι το θέµα θα πρέπει να εξεταστεί υπό την χείριστη εκδοχή, ώστε τα
3.000 θύµατα των γεγονότων της 11ης Σεπτεµβρίου να µην αποτελούσαν αφορµή για
τις ενέργειες των Η.Π.Α. σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, και γνωρίζουµε το θέµα
των πετρελαιαγωγών που συνδέουν την Τουρκµενία µε την Κίνα. Είναι αυτός ο
αγωγός πετρελαίου, τον έλεγχο επί του οποίου διεκδικούν οι µεγάλες αµερικανικές
επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εισβολή στο Ιράκ και τις ενέργειες των
αµερικανικών και βρετανικών µυστικών υπηρεσιών, µπορούµε να πούµε ότι τα
γεγονότα στο Ιράκ µπορούν να συγκριθούν µε την ήττα των Η.Π.Α. στο Βιετνάµ.
Εν κατακλείδι, και κάνοντας µία ανάλυση της σηµερινής ζωής, φρονώ ότι
υπάρχουν εύλογες αµφιβολίες αναφορικά µε τον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας που
επιχειρεί η κυβέρνηση Μπους. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ενιαία σε ό,τι αφορά
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τις αρχές της πίστεώς της και δεν µπορεί παρά να επιλέξει το δρόµο της ειρήνης, δεν
µπορεί παρά να επιλέξει το δρόµο της αποτροπής της χρήσης βίας. Και το πεδίο του
αγώνα είναι το πεδίο για τη συµφιλίωση µεταξύ των αντιπάλων, για την υποστήριξη
των θυµάτων, για τη διατήρηση των µνηµείων του πνεύµατος εν γένει και του
ανθρώπου εν µέρει. Πιστεύουµε ότι η τροµοκρατία, η οποία έχει αποκτήσει πλέον
ανοιχτό χαρακτήρα, έχει οδηγήσει σε µία παγκόσµια σύγκρουση. Θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί ταυτόχρονα µε την αποφυγή κάθε επιθετικότητας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Και τώρα θα δώσω το λόγο στην όµορφη εκπρόσωπο του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, στην κυρία Ευαγγελία Σχοιναράκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι!
Θα έλεγα πως στα Κοινοβούλια των χωρών σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική η
τωρινή ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, και ιδιαίτερα σηµαντικό το θέµα της, το
οποίο έχει σχέση και µε το θέµα της προηγούµενης χρονιάς. Ασφάλεια µε ελευθερία
το κεντρικό θέµα, πόλεµος και φτώχεια το προηγούµενο. Οι εκπρόσωποι της
Εκκλησίας και βεβαίως οι κεντρικοί οµιλητές-εισηγητές από τη δική τους τη σκοπιά
και µε τον δικό τους επιστηµονικό, τεκµηριωµένο λόγο ανέλυσαν το θέµα. Εµείς, ως
κοινοβουλευτικοί, θα πρέπει να τοποθετηθούµε πολιτικά πάνω σε αυτό, πρέπει να
βάλουµε την δική µας πολιτική σφραγίδα. Η ελευθερία σαφώς αποτελεί ύψιστο
αγαθό και η διασφάλισή της αποτελεί χρέος των κυβερνήσεων προς τους πολίτες των
χωρών τους και βεβαίως προς τους πολίτες της παγκόσµιας Κοινότητας. Στις
δηµοκρατίες οι κυβερνήσεις λειτουργούν πάντα υπέρ της ευρύτερης δυνατής
επέκτασης και εµβάθυνσης των ατοµικών και πολιτικών ελευθεριών και
δικαιωµάτων των πολιτών. Εµείς, στη χώρα µας, έµπρακτα έχουµε δείξει ότι τα
θέµατα των ελευθεριών και των δικαιωµάτων των πολιτών είναι της απολύτου
προτεραιότητάς µας. ∆εν είναι τυχαίο ότι, εν µέσω της πρόσφατης και τρέχουσας
παγκόσµιας τροµοϋστερίας και τροµολαγνείας, αγωνιστήκαµε ως χώρα αυτά τα
χρόνια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο για την υποστήριξη των
ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών που βρίσκονται σε δύσκολη πραγµατικά
θέση, όχι µόνο εξαιτίας των απαράδεκτων ενεργειών των τροµοκρατών, αλλά και
πολλών άλλων παραγόντων, θα έλεγα και κυβερνήσεων δηµοκρατικών, κατά τα
άλλα, χωρών.
∆υστυχώς µετά την 11η Σεπτεµβρίου του 2001 σε παγκόσµιο επίπεδο έχει
δηµιουργηθεί ένα πολύ άσχηµο κλίµα σε βάρος των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
των ελευθεριών των πολιτών. Θα έλεγα ότι βασική διαχωριστική γραµµή µεταξύ των
διαφορετικών απόψεων και των προοδευτικών και συντηρητικών δυνάµεων είναι το
κατά πόσο οι ατοµικές ελευθερίες και τα δικαιώµατα προστατεύονται ειλικρινά ή
υπονοµεύονται, έως και κατάφορα παραβιάζονται, µε την υιοθέτηση του πλαστού
διλήµµατος, όπως και άλλοι συνάδελφοι προηγουµένως ανέφεραν, ελευθερία ή
ασφάλεια. ∆εν λέω ότι τα µέτρα καταστολής δεν χρειάζονται, όµως θα πρέπει να
γίνει σαφές ότι πρώτον σε καµιά περίπτωση η επιβολή µέτρων καταστολής δεν
µπορεί να παραβιάζει τις ατοµικές ελευθερίες και τα δικαιώµατα και δεύτερον ότι η
ουσιαστική αντιµετώπιση της τροµοκρατίας µπορεί να γίνει µόνο µε πολιτικές
που θα αντιµετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια του φαινοµένου, όπως είναι τα
οικονοµικά και πολιτικά αδιέξοδα των χωρών του τρίτου κόσµου και των ανθρώπων
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γενικότερα. Η συσσώρευση του πλούτου από λίγους και από λίγα κράτη αυξάνουν
αυτά τα φαινόµενα, γιατί σχετική έρευνα έχει αποδείξει ότι η περιουσία των τριών
πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσµο είναι µεγαλύτερη από το σύνολο του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των 26 φτωχότερων χωρών στον κόσµο και η
περιουσία των 200 πλουσιοτέρων ανθρώπων στον κόσµο είναι µεγαλύτερη από
το συνολικό εισόδηµα τού 41% των κατοίκων του πλανήτη. Έτσι θεωρώ λοιπόν ότι
το φετινό κεντρικό θέµα έχει απόλυτη σχέση και είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε το
θέµα της προηγούµενης ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Γι’ αυτό κι
εµείς ως ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, εν όψει του διαµορφωµένου
κλίµατος, πρέπει να επαναβεβαιώνουµε συνεχώς την τοποθέτηση των θεµάτων των
ελευθεριών και δικαιωµάτων των πολιτών στο ύψιστο σηµείο των προτεραιοτήτων
µας και ως επιτροπή θα πρέπει να αντιταχθούµε σε κάθε πολιτική που έχει στόχο την
υπονόµευση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών και τη δηµιουργία µιας
κοινωνίας που θα στηρίζεται όχι στο φόβο και την κατάδοση, αλλά πραγµατικά στο
ότι ο πολίτης θα νιώθει ασφαλής και ελεύθερος.
Τα νοµοθετικά, λοιπόν, πλαίσια των χωρών σε καµιά περίπτωση δεν θα
πρέπει να οδηγούν σε συρρίκνωση των ατοµικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση του αισθήµατος της
ασφάλειας των πολιτών. Το θεσµικό πλαίσιο κάθε χώρας είναι εκείνο που πρέπει να
διαµορφώνει τους όρους που δεν θα συρρικνώνουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες
των πολιτών και δεν θα δηµιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες. Η ανασφάλεια αυτή
γίνεται ιδιαίτερα έντονη από την ασάφεια και την µεγάλη διεύρυνση των ορισµών
που συνιστούν τις τροµοκρατικές δράσεις. Θεωρώ ότι στη χώρα µας έχουµε
καταφέρει να έχουµε ασφάλεια και ελευθερία σε µια ισορροπία, όπως ακριβώς
χρειάζεται, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, κι επειδή έχουµε ένα πολύ µεγάλο γεγονός
µπροστά µας, αυτό των Ολυµπιακών Αγώνων, η κυβέρνηση η προηγούµενη αλλά
και η τωρινή προσπαθούν να διασφαλίσουν και έχουν πετύχει να διεξαχθούν αυτοί οι
Ολυµπιακοί Αγώνες µε απόλυτη ασφάλεια, πράγµα που σας προσκαλώ και σας
προκαλώ να διαπιστώσετε µε την παρουσία σας στη διεξαγωγή αυτών των
Ολυµπιακών Αγώνων.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Θα δώσουµε το λόγο στον βουλευτή κ. Αλεξάντρ Κρούτωφ, από το Ρωσικό
Κοινοβούλιο.
Α. ΚΡΟΥΤΩΦ:
Στο έργο της διακοινοβουλευτικής µας συνελεύσεως, δυστυχώς, δεν αρχίσαµε
µε προσευχή, δεν επικαλεστήκαµε την φώτιση του Θεού, αλλά επικαλεστήκαµε τον
Περικλή, νοµίζω όµως ότι την επόµενη φορά που θα συναντηθούµε, πρωτίστως, θα
επικαλεστούµε τον Κύριο Ιησού Χριστό να µας παράσχει την αρωγή του. Είµαστε
Ορθόδοξοι που ήρθαµε από τα Κοινοβούλιά µας για να βοηθήσουµε την Εκκλησία
να προασπιστεί την Ορθοδοξία, ώστε η φωνή της παγκόσµιας Ορθοδοξίας να είναι
ισχυρότερη, σαφέστερη και να ακούγεται περισσότερο στον κόσµο, ιδιαίτερα
σήµερα, στον τόσο ανήσυχο κόσµο. Συχνά αναφέρθηκε η ηµεροµηνία της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001. Είναι δεδοµένη η αντίληψη ότι από τότε άρχισε η δυσµενής
ατµόσφαιρα στον κόσµο. Νοµίζω ότι πρόκειται για µία από τις πολλές ηµεροµηνίες,
διότι οι υπαναχωρήσεις άρχισαν πολύ νωρίτερα, όταν ο άνθρωπος θεώρησε ότι
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αυτός είναι ο δηµιουργός, όταν έκανε χρήση της επιλογής του καλού και του κακού
που του παρείχε ο Κύριος και επέλεξε το κακό.
Υπάρχουν δύο επικίνδυνες τάσεις, δύο απειλές οι οποίες συνιστούν µεγάλο
κίνδυνο για την ελευθερία του ανθρώπου και την ελευθερία διαφόρων εθνών, χωρών
και λαών. Εννοούµε πρωτίστως τον ολοκληρωτικό έλεγχο, ο οποίος
πραγµατοποιείται αυτή τη στιγµή και το δεύτερο είναι η εξουσία των µέσων µαζικής
ενηµερώσεως, η αύξουσα πανταχού παρουσία τους. Πολλοί Ορθόδοξοι βλέπουν την
ύπαρξη του προσωπικού κώδικα, του ψηφιακού αυτού αριθµού, ως απειλή στην
ελευθερία τους. Θεωρούν ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήµατος ελέγχου είναι η
απαρχή µίας διαδικασίας ολοκληρωτικού ελέγχου της προσωπικότητας. Ναι, πιθανόν
σήµερα να φαίνεται κάτι αθώο, αλλά ποιος θα µας πει ότι αύριο δεν θα απειλεί την
ζωή και την ελευθερία του ανθρώπου; Κάποτε οι πιστοί στη Ρωσία είχαν κάποιες
αντιρρήσεις γι’ αυτό τον αριθµό του φορολογικού µητρώου στην ψηφιακή του
µορφή, σαν να παρακαλεί ο άνθρωπος το κράτος να τον θέσει υπό τον έλεγχό του,
δηλαδή να τεθεί ένας έλεγχος επί του ανθρώπου. Τότε η Ρώσικη Ορθόδοξη
Εκκλησία έπεισε τους κρατικούς λειτουργούς και τους πολιτικούς να υποχωρήσουν.
Τώρα συµπληρώνεται η δήλωση εισοδήµατος χωρίς αυτόν τον αριθµό του µητρώου.
∆εν θα σταθώ στις θεολογικές προεκτάσεις του ζητήµατος. Η διευρυµένη όµως
ολοµέλεια της συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας διακήρυξε ότι η
αποδοχή ή µη αποδοχή του αριθµού φορολογικού µητρώου είναι θέµα πολιτειακό
και όχι θρησκευτικό. ∆εν έχει ο Ορθόδοξος όµως άνθρωπος δικαίωµα να δρα
σύµφωνα µε τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις; Άραγε δεν έχει το δικαίωµα να
υπερασπιστεί τον εαυτό του από το σύστηµα του ολοκληρωτικού ελέγχου, να
υπερασπιστεί την ελευθερία του; Οι Ορθόδοξοι βλέπουν την εισαγωγή αυτών των
στοιχείων µε το µικροτσίπ ως στοιχείο που θα συµπεριλαµβάνει όλα τα βιοµετρικά
και ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά του, την κατάρτιση µιας τεχνολογικής βάσεως
για τον παγκοσµιοποιηµένο έλεγχο επί της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του
ανθρώπου. Σε αυτό αναφέρεται και η Ιερά Σύνοδος της Ουκρανίας προς το
Πατριαρχείο της Μόσχας από το 2003. Εκεί αναφέρεται ότι η σφραγίδα από µόνη
της είναι ένα τεχνικό µέσο που θα παράσχει τη δυνατότητα στην υποταγή του
ανθρώπου χωρίς να γίνει αντικείµενο υποταγής. ∆εν θα έχει κάποια άλλη σηµασία.
Αν λειτουργήσει όµως ως βάση του Αντιχρίστου, θα επιτευχθούν όλα τα παραπάνω.
∆εν είναι λοιπόν επιµέρους υπόθεση του πιστού, αφορά και τους κοινοβουλευτικούς,
συµπεριλαµβανοµένων των Ρώσων βουλευτών που έκαναν τροπολογίες βάσει των
οποίων δεν θα αναφέρεται αυτός ο προσωπικός κωδικός και άλλα ζητήµατα που
αφορούν τον αριθµό του φορολογικού µητρώου. Είναι προβλήµατα του
ολοκληρωτικού ελέγχου τα οποία επιτείνονται µε την παγκοσµιοποίηση.
Το δεύτερο πρόβληµα είναι η εξουσία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, και πρωτίστως τα ηλεκτρονικά µέσα, διεκδικούν κάτι
περισσότερο, την κυριαρχία επί των συνειδήσεων των ανθρώπων, τη δηµιουργία
ειδώλων, και την εισαγωγή νέων αντιχριστιανικών αξιών. Ο βασικός στόχος είναι να
υποκαταστήσουν την πραγµατικότητα µε την εικονική πραγµατικότητα, ούτως ώστε
η προσωπικότητα να τεθεί υπό έλεγχο. Εάν η Εκκλησία αναφέρεται στην
πνευµατικότητα, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θέτουν τον άνθρωπο σε έναν κόσµος
εκτός του πνεύµατος, ένα κόσµο της οθόνης, ένα είδωλο της πραγµατικότητας, που
υποκαθιστά την πραγµατικότητα. Οι άνθρωποι αρχίζουν τη ζωή τους
αντιπαραθέτοντας τον εαυτό τους µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Εάν κατά το
παρελθόν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφέρονταν σε αυτό που υπάρχει σήµερα,
σήµερα µας υπαγορεύουν τι θα πρέπει να βλέπουµε, µε ποιο τρόπο θα πρέπει να το
βλέπουµε και ποιο γεγονός έχει δικαίωµα υπάρξεως. Εάν κάποιο γεγονός δεν
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αντανακλάται στα ΜΜΕ, εάν δεν αναφέρονται τα βασικά ΜΜΕ σε αυτά, δεν
υφίσταται. Είτε βοµβαρδισµοί είναι αυτοί, είτε δεκάδες εκατοντάδων διαδηλώσεις
δεν υφίστανται ως γεγονός. Εάν λοιπόν υπάρχει µια χειραγώγηση της
πραγµατικότητας εκ µέρους των αρχών και των δικαστικών εξουσιών, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης δηµιουργούν µια εικονική πραγµατικότητα. Η Εκκλησία λέει
ότι ο Θεός έδωσε ελευθερία επιλογής και ο άνθρωπος έχει την ελευθερία να επιλέξει
µεταξύ καλού και κακού. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν λένε κάτι. Επιβάλλουν
τη δική τους αντίληψη περί Θεού, αγίων, αγγέλων και δαιµόνων ταυτοχρόνως σε
συνάρτηση µε το ποιος τα κατέχει, ποιος έχει τον έλεγχός τους. Θα σας προτείνουν
τόσο περίτεχνα να επιλέξετε διάφορα εµπορεύµατα, υπηρεσίες, υποψήφιους
προέδρους, βουλευτές, κόµµατα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να είσαστε πεπεισµένοι πως
πρόκειται περί δικής σας επιλογής και όχι περί προϊόντος κάποιας προπαγάνδας.
Αυτή λοιπόν η απόλυτη κυριαρχία των ΜΜΕ οδηγεί στο ότι αυτά έχουν γίνει
ισχυροί καταστροφείς των ηθικών θεµελίων της κοινωνίας µας. Οι άνθρωποι
αντιλαµβάνονται τα θεµέλια της ζωής τους όχι βάσει των νόµων που έχουν τεθεί από
τον Χριστιανισµό, αλλά βάσει των κανόνων που θέτει η τηλοψία. Η νέα ηθική που
διαµορφώνεται µέσω της τηλοψίας εδράζεται σε αντιχριστιανικές αρχές, στην
επιθετικότητα, στην εξόντωση αυτού που έχει ήδη πέσει στο έδαφος, στην χαρά µε
τον πόνο του άλλου, στην αναζήτηση εχθρών, µυθικών ή πραγµατικών. Σήµερα,
λοιπόν, όλα αυτά πιέζουν τον άνθρωπο. Μας λένε ότι η τηλοψία µάς παρέχει αυτά
που εµείς ζητούµε. Στην πραγµατικότητα όµως η τηλοψία διαµορφώνει το γούστο,
τα αισθητικά κριτήρια και τις ανάγκες, διαµορφώνει τον άνθρωπο που της
χρειάζεται, και της χρειάζεται ένας άνθρωπος αντιχριστιανικού χαρακτήρα.
Θα αναφερθώ στο Ρώσο φιλόσοφο Ρόζανωφ, ο οποίος έγραψε: «Πέφτοντας
στο γκρεµό, νοµίζαµε ότι πέφτουµε στο φως, στην αδελφότητα, στην αγάπη, ενώ
πέφταµε στο σκοτάδι των λεγόµενων προοδευτικών ιδεών, στο ψέµα του
σατανισµού». Αυτή είναι η κατάσταση στον κόσµο σήµερα και νοµίζω ότι στην
ολοµέλειά µας θα πρέπει να κάνουµε τα πάντα ώστε η φωνή της Ορθοδοξίας να
ακουστεί παντού. Πιθανώς να χρειαστεί να σκεφτούµε εάν θα πρέπει να
δηµιουργήσουµε κάποιο κοινό πληροφοριακό όργανο, κάποια τηλεόραση
δορυφορική, εννοώ τα κοινοβούλια, ώστε να έχουµε δικό µας δορυφορικό κανάλι,
υπό τον τίτλο, φέρ’ ειπείν, Οικουµενική Ορθοδοξία. Τι θα µπορούσαµε να πράξουµε
για να αντιπαρατεθούµε σε αυτή την σατανιστική προπαγάνδα των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης;
Ναι, σήµερα, φυσικά, είναι δύσκολη η ζωή σε έναν κόσµο σαν κι αυτόν. Είναι
δύσκολο να ζούµε σύµφωνα µε τον λόγο του Θεού. Πολλοί βρίσκονται σε απόγνωση
µε τα όσα συµβαίνουν στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους, στις χώρες τους. Πείτε
µου όµως, σας παρακαλώ, πότε ήταν εύκολη η ζωή του πραγµατικού Ορθοδόξου; Ο
Πατριάρχης Τύχων έλεγε σε αυτές τις περιπτώσεις: «Χρειάζεται περισσότερη
πίστη». Πού θα βρούµε δυνάµεις; Μόνο στην Ορθόδοξη πίστη, η οποία οδηγεί στην
αληθινή ελευθερία, στη δυνατότητα να ζούµε εν Χριστώ και µε τον Χριστό, να
διαγνώσουµε την αλήθεια η οποία θα µας καταστήσει ελευθέρους.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, πριν από το διάλειµµα, το λόγο έχει ο Γενικός
Γραµµατέας.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
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Μόνο µία φράση… Η ίδρυση, η ύπαρξη και η λειτουργία και η συνέχεια
αυτής της οργάνωσης γίνεται εις το όνοµα του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. Αυτό
κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει και κορυφώνεται η εκδήλωση της φετινής
συνάξεώς µας µε τη συµµετοχή όλων µας στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στην
Λαύρα του Κιέβου.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, καθώς συνεχίζουµε τις εργασίες µας, υπάρχουν πολλοί
που επιθυµούν να οµιλήσουν.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Έχω ένα ερώτηµα. Είµαι από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας. Σύµφωνα µε το
πρόγραµµά µας, αύριο κατά το πρώτο ήµισυ της ηµέρας θα συζητήσουµε τα
ψηφίσµατα. Θα ήταν επιθυµητό και σκόπιµο να έχουµε τα σχέδια των ψηφισµάτων
από σήµερα, ώστε έχοντας γνώση περί τίνος πρόκειται, να λειτουργήσουµε
αποτελεσµατικότερα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον κ. Μεντβέντεφ από τη Λιθουανία.
Ν.ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Στη ζωή µας δεν υφίστανται γεγονότα κατά τύχη. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι βρεθήκαµε στην Πάτµο, έπειτα στους Αγίους Τόπους, στη συνέχεια, όταν άρχισε
ο τροµερός πόλεµος και τώρα, στο Κίεβο. Ήρθαµε σε επαφή µε το πλέον οξύ, το
σηµαντικότερο θέµα, κατά τη γνώµη µου, του 21ου αιώνα. Πράγµατι, είναι
ιδιαιτέρως σηµαντικό και αποφασιστικό. Σε συνάρτηση µε τον τρόπο που θα το
διευθετήσει η ανθρωπότητα αυτό το πρόβληµα, θα πορευτεί. Θα αποκαλυφθούν,
άραγε, θα εκπληρωθούν τότε οι αποκαλυπτικές προβλέψεις ή όχι; Μερικές φορές
αµφέβαλα και θεωρούσα ότι πιθανώς να µην µπορεί να διεξαχθεί η διάσκεψή µας
στο Κίεβο ή στο Βίλνιους, κι όµως βλέπουµε ότι διεξάγεται. Κάποτε, από την Αγία
Πόλη, την Κωνσταντινούπολη, ήρθε εδώ το φως, µεταλαµπαδεύτηκε το φως του
Χριστιανισµού. Στη συνέχεια αυτό το φως συνέχισε την πορεία του µε αιµατηρούς
αγώνες από µέρους της Ελλάδος και της Σερβίας και διατηρήθηκε εδώ. Εδώ όµως
πέρασε από σκληρές δοκιµασίες. Φαινόταν ότι θα σβήσει αυτό το φως, αλλά καµία
δύναµη του σκότους δεν µπόρεσε να το πετύχει. Κι εδώ, στο Κίεβο, φτάσαµε στο
σηµαντικότερο ζήτηµα ίσως του 21ου αιώνος. Εδώ άκουσα θαυµάσιες, εξαιρετικές
εισηγήσεις. Μερικές όµως φορές τις άκουγα ως εργάτης, ως αγρότης, ως αλιεύς, και
τότε άκουσα ότι κάτι πολύ έξυπνο λέγεται, αλλά δεν το καταλάβαινα. Μόνον όταν
σηκώθηκε να µιλήσει ο Σεβασµιότατος Επίσκοπος, τα λόγια του έφτασαν στην ψυχή
και στην καρδιά µου και σκέφτηκα: Να πώς χρειάζεται να µιλάµε. Θα πρότεινα
λοιπόν στην απόφασή µας, στο ψήφισµά µας, να καταγραφεί ότι το θέµα αυτό αξίζει
να µην το κλείσουµε εδώ, να το συνεχίσουµε, να το αναπτύξουµε και να το
διατυπώσουµε σε γλώσσα η οποία θα το καταστήσει προσπελάσιµο στις καρδιές του
Ορθόδοξου Χριστιανού και των λοιπών δογµάτων και των µη Χριστιανών, όλων των
ανθρώπων, διότι αυτό το θέµα οφείλει να φτάσει στις καρδιές όλων. Σας είπα δεν
υπάρχει τίποτα τυχαίο. Ακριβώς εδώ γεννήθηκε αυτό το θέµα. Προφανώς, εάν µου
επιτρέψει η ολοµέλεια, θα προσπαθήσω µέσω των εκπροσώπων της ανωτάτης
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ιεραρχίας της Καθολικής Εκκλησίας, ίσως και µέσω των Λουθηρανών, να
µεταφέρω, να µεταβιβάσω τα διαµειφθέντα εδώ, διότι θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρως
σοβαρά θέµατα διαλόγου για κοινή δράση. Εάν η ολοµέλεια µου πει όχι, θα το
δεχτώ. Θα θεωρήσω ότι είναι άκαιρο. Αισθάνοµαι όµως πόσο σηµαντικές είναι αυτές
οι εισηγήσεις. Όταν τις άκουγα, ως παλαιός πλέον βουλευτής, καταλάβαινα το βάθος
του θέµατος. Ένα µεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που σκέφθηκαν αυτή την ιδέα,
αυτή την ακτίνα φώτισης. Ευχαριστούµε λοιπόν αυτόν που πρώτος σκέφτηκε αυτήν
την ιδέα, ευχαριστούµε τους εκπονήσαντες αυτές τις εισηγήσεις και ευελπιστώ το
θέµα αυτό να συνεχιστεί. Εάν συνεχιστεί, θα εκπληρώσουµε το χριστιανικό και
ορθόδοξο καθήκον µας. Οφείλουµε να διαβιβάσουµε όλα αυτά στους ανθρώπους.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Υποσχεθήκαµε να δώσουµε το λόγο στην αξιότιµη βουλευτή κυρία Κρούσκα
από τη Σερβία-Μαυροβούνιο.
ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΑ ΚΡΟΥΣΚΑ:
Το θέµα το οποίο συζητούµε σήµερα αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα
περίπλοκο, αναφορικά µε όσα συµβαίνουν στη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ως
γνωστόν, εµείς στη Σερβία ζούµε σε µια µεταπολεµική κοινωνία. Το έτος 1999 η
χώρα µας αντιµετώπισε αναφορικά µε πολλά προβλήµατα, τις τροµοκρατικές
πράξεις εναντίον των Σέρβων εκ µέρους µη Ορθοδόξων, οι οποίοι ζουν στη ΣερβίαΜαυροβούνιο. Στο Κόσοβο οι άνθρωποι κάθε µέρα γίνονται µάρτυρες δολοφονιών
των συγγενών και των φίλων τους, καταστρέφονται ναοί, ισοπεδώνονται
µοναστήρια. Για µας δεν είναι εύκολο να προσεγγίσουµε τους σκοπούς µας. Οι
καταστροφές αυτές γίνονται εν ονόµατι όλων όσων διακηρύσσονται εν είδει
συγχρόνων ιδεωδών. Στην πραγµατικότητα όµως κατευθύνονται εναντίον των
παραδόσεων και της ιστορίας µας, εναντίον των θησαυρών των ψυχών µας, εναντίον
των λόγων των προγόνων µας. Η ελευθερία είναι ένα κατηγόρηµα εµπορευόµενο
από την ουσία του ανθρώπου, από την ίδια την ύπαρξή του. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής της η ανθρωπότητα αγωνίζεται για την ελευθερία. Αυτό περιέχει επίσης τη
σκέψη και το γεγονός ότι ο άνθρωπος υφίσταται ως µεµονωµένο ον, ενώ
ταυτοχρόνως διασύνδεει την ύπαρξή του µε τους άλλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η
υποδούλωση άλλων ανθρώπων συνιστά υποδούλωση του εαυτού µας, του ίδιου τού
εγώ µας. Είµεθα ελεύθεροι µέσω της υποταγής. Οι τύραννοι είναι υποδουλωµένοι
µέσω της υποδουλώσεως των άλλων συνανθρώπων τους. Οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν
επιθυµούν την τυραννία, δεν επιθυµούν για τον εαυτό τους τυραννία, δεν επιθυµούν
να εξουσιάζουν άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι το επιστέγασµα της φύσεως,
το επιστέγασµα των δηµιουργηµάτων του Θεού. Ο άνθρωπος φέρει την ευθύνη για
ό,τι υποπίπτει στην δική του δικαιοδοσία στον κόσµο. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος
οφείλει να αναπτύσσεται ως ελεύθερο µέλος του λαού, ως ελεύθερη προσωπικότητα,
διότι ελευθερία σηµαίνει ευθύνη για τον εαυτό µας και τους άλλους. Βλέπουµε την
αντίθεση µε τον τύραννο. Υπάρχουν τάσεις προς τυραννία κι αυτές οι τάσεις
σήµερα είναι τάσεις τροµοκρατίας. Υπάρχει η δυνατότητα της τροµοκρατίας στην
ίδια την προσπάθεια του ανθρώπου για αυτοεπιβεβαίωση εις βάρος των άλλων.
Τύραννοι δεν γίνονται µόνο από µίσος. Τύραννοι µπορούν να γίνουν και άνθρωποι
από αγάπη προς το λαό και το έθνος τους. Αυτό µπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο
φρικτό δηµιούργηµα. Να ποιο είναι το αντίτιµο του γεγονότος ότι ο άνθρωπος ζει
στον κόσµο µόνο µε τις δικές του παραστάσεις και µε τις δικές του παραισθήσεις.
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Η τροµοκρατία είναι µια πράξη αδυναµίας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι
µυστικά τιµωρός είναι ταυτοχρόνως µυστικά αδύναµος άνθρωπος. Συνήθως, όταν
αναφερόµαστε στην βία και την τροµοκρατία, αναφερόµαστε σε σαφώς
εκπεφρασµένες καταστάσεις, σε κατεδαφίσεις, χτυπήµατα, δολοφονίες. Υπάρχει
όµως και η συγκαλυµµένη, λανθάνουσα ενέργεια του µίσους, η οποία τροφοδοτείται
διαρκώς και επιδιώκει να στερήσει από τους άλλους την ελευθερία τους και τη ζωή
τους. Η βία, ωστόσο, δεν ταυτίζεται µε την εξουσία. Η µοναδική οδός προς τη
δουλεία είναι πάντοτε η άρνηση της ελευθερίας, ο φόβος ενώπιον της ελευθερίας. Ως
εκ τούτου, ο δρόµος της ελευθερίας είναι η νίκη κατά της δουλείας, νίκη εναντίον
της υποδούλωσης του εαυτού µας.
Ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος του φόβου, παραµένει
υποδουλωµένος. Ο άνθρωπος, ο οποίος στηρίζει την ελευθερία του στον Θεό,
απελευθερώνεται από τα δεσµά της κοινωνίας, όποια κι αν είναι η θέση του. Ο
Απόστολος Παύλος µάς υπενθυµίζει ότι δεν µπορούµε να υποτασσόµαστε στο κακό.
Οφείλουµε να απορρίπτουµε το κακό και να πράττουµε το καλό. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο µπορούµε να ζήσουµε στον κόσµο όντες οι εαυτοί µας, χωρίς επιθυµία να
εξουσιάζουµε επί των άλλων. Αυτό µπορεί να κατευθύνει το νου και την ψυχή µας
κατά τρόπο ώστε να απαλλαγούµε από το µίσος. Μπορούµε να νικήσουµε το µίσος.
Το µίσος αποτελεί πάντοτε ήττα όλων, και κάθε νίκη τέτοιου είδους έχει ως
αποτέλεσµα την εκδίκηση και τις αντεκδικήσεις. Να λοιπόν τι συνέβη στη χώρα µας,
όπου οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα
µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζουµε ποιος είναι θύµα και ποιος είναι δήµιος. Η
σύρραξη που έγινε δεν είναι µεταξύ δύο εθνών και δύο θρησκειών, είναι µία
συµφορά για όλους εµάς. Οφείλουµε να σταµατήσουµε τις δολοφονίες και το µίσος
διότι, αποστερώντας τη ζωή τού πλησίον µας, καταστρέφουµε τα δηµιουργήµατα του
Θεού, το µίσος γεννά άλλο µίσος και το µίσος καταναγκάζει τον άνθρωπο να γίνεται
έρµαιο του κακού. Το Κόσοβο είναι το µοναδικό µέρος στον κόσµο όπου υπάρχει
ένας τεράστιος αριθµός ιερών τόπων. Πεντακόσιοι από αυτούς βρίσκονται στο
Κόσοβο ήδη εδώ και 1500 χρόνια. Οι τροµοκράτες, αλβανικής προελεύσεως,
ανατινάσσουν ναούς, µονές, ιερούς τόπους, βεβηλώνουν τα ιερά. Χιλιάδες µη
Αλβανών εγκατέλειψαν τον τόπο τους και 120 ναοί καταστράφηκαν.
Στις 17 Μαΐου διευκρινίστηκε ότι αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά µειωµένα,
τεράστιος αριθµός εικονισµάτων, ιερατικών σκευών και άλλων αντικειµένων έχουν
καταστραφεί. Αυτή τη στιγµή έχουµε ευρείας κλίµακας βεβηλώσεις, καταστροφές
και αρπαγές ιερών σκευών και όλα αυτά γίνονται µε µία προσπάθεια συγκαλύψεως
των αποτελεσµάτων. Προσπαθούν να συγκαλύψουν τα ίχνη αυτών των βεβηλώσεων
και των εγκληµατικών ενεργειών. Έχουν απαχθεί δύο ιερείς τους οποίους σκότωσαν
στη συνέχεια και δεν γίνεται τίποτα για να αποτραπεί αυτή η βία. Σήµερα
γνωρίζουµε ότι η αλήθεια, η δύναµη βρίσκεται µε το µέρος της δικαιοσύνης. Πρέπει
να δηµιουργηθεί ένα Ορθόδοξο τηλεοπτικό κανάλι, στο οποίο αναφέρθηκε σήµερα
κάποιος συνάδελφος.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον κ. Πέτρο Συλβέστρου, εκπρόσωπο του
Κοινοβουλίου της Μολδαβίας.
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Π. ΣΥΛΙΒΕΣΤΡΟΥ:
Χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι είµαι σε θέση να σας χαιρετήσω όλους
εξ ονόµατος της αντιπροσωπείας του Μολδαβικού Κοινοβουλίου και να ευχηθώ στη
διακοινοβουλευτική σύνοδο της Ορθοδοξίας κάθε επιτυχία στο έργο της. Η
ανθρωπότητα εισήλθε στον 21ο αιώνα αισθανόµενη ανησυχία, αναφορικά µε το αν
τελικά θα έχουµε κάποιες θετικές εξελίξεις στις διεθνείς διακυβερνητικές,
διακρατικές σχέσεις και για το κατά πόσο θα είναι εφικτό να αρθούν οι
αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις. ∆υστυχώς όµως έχουµε ήδη εκφάνσεις
αρνητικών τάσεων και µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι θα ενισχυθούν ακόµη
περισσότερο οι δυνάµεις του κακού. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχει
καταστεί αναγκαίος ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο σεβασµός προς
λαούς διαφορετικών πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτισµικών πεποιθήσεων.
Αντιµετωπίζουµε σήµερα τον µεγάλο κίνδυνο της τροµοκρατίας, πτυχή του οποίου
είναι ο θρησκευτικός εξτρεµισµός, κάτι που συνιστά αποµάκρυνση από τα βασικά
δόγµατα και τις αρχές των παγκόσµιων θρησκειών. Οι εγκληµατικές ενέργειες των
τροµοκρατών συνιστούν απόρροια µιας σειράς αντικειµενικών αιτίων. Και θα πρέπει
εδώ να θέσουµε τελικά το ερώτηµα αναφορικά µε το αίτιο του εγκληµατικού
φαινοµένου της τροµοκρατίας. Αφορά άραγε αυτό το φαινόµενο σε κάποιες
βαθύτερες, εσώψυχες ρίζες της ανθρώπινης επιθετικότητας; Η απάντηση σε αυτό το
ερώτηµα ίσως να µπορέσει να αποτελέσει την αφετηρία για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της τροµοκρατίας.
Η έννοια ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελεί αντικείµενο συζητήσεων εδώ και
πολλές δεκαετίες και βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινής
γνώµης. Η έννοια ανθρώπινα δικαιώµατα εξακολουθεί να επηρεάζει σηµαντικά την
διαµόρφωση της κοσµοαντίληψης του σύγχρονου ανθρώπου. Στη θρησκευτική µας
παράδοση κεντρική θέση κατέχει ο άνθρωπος, οι έννοιες τη ελευθερίας, της
αλήθειας και του καλού. Η χρήση της ελευθερίας θα πρέπει να γίνεται κατά λογικό,
ορθολογικό τρόπο, όχι διά µέσου της επιθετικότητας, διά µέσου της καταστολής και
της υπονόµευσης των δικαιωµάτων των άλλων ανθρώπων. Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα θα πρέπει να εδράζονται στην αξία του καλού και θα πρέπει να
υλοποιούνται στο πνεύµα του αγαθού για όλους τους ανθρώπους, µε τον ίδιο τρόπο.
Η επικράτηση του καλού και της αρµονίας συνάδει προς την ελευθερία, µια
ελευθερία όµως που δεν έχει τίποτε κοινό µε την αναρχία, µε τον εκβιασµό και την
επιβολή της θέλησης σε άλλους ανθρώπους. Η αξία, η αρχή του καλού είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ευηµερία των ανθρώπων. Όπου όµως η ελευθερία
µετατρέπεται σε φετίχ, µετατρέπεται σε µια απόλυτη, αφηρηµένη αρχή, τότε η
ελευθερία χάνει το περιεχόµενό της και µετατρέπεται στο αντίθετό της, µετατρέπεται
δηλαδή σε µία κατάσταση αυθαιρεσίας, υποδούλωσης και παγκόσµιας
αποσταθεροποίησης σε οικονοµικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό, πολιτισµικό,
θρησκευτικό επίπεδο.
Η σφαιρική αντιµετώπιση των φαινοµένων των διαφόρων αντιπαραθέσεων
και συγκρούσεων απασχολεί την ανθρωπότητα για πολλά χρόνια. Η χριστιανική
διδασκαλία, που εδράζεται στις βασικές αξίες της ανθρώπινης ύπαρξης, µπορεί να
δώσει µια ικανοποιητική απάντηση, µιας και αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός κόσµου
ειρήνης και αρµονίας. Οι χριστιανικές αρχές αφορούν στην ενοποίηση όλων των
ανθρώπων ανεξαρτήτως προέλευσης, χωρίς αιµατοχυσία, αποσκοπούν στην ένωση
όλων των γενών, όλων των φυλών, όλων των εθνών σε µία νέα πανανθρώπινη
αδελφότητα. Κάθε προσπάθεια επιβολής ηγεµονικών συµφερόντων, κάθε
προσπάθεια χρησιµοποίησης βίας, όποιες κι αν είναι οι προφάσεις και οι λόγοι που
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επικαλούνται οι τροµοκράτες και αυτοί που ασκούν τη βία, οδηγεί σε αντίθετα
αποτελέσµατα, υπονοµεύει την ελευθερία των ανθρώπων. Η ειρήνη αποτελεί φυσικό
στοιχείο της αυθεντικής ανθρώπινης φύσης. Στην Επιστολή του Ιακώβου
αναγράφεται από πού προέρχεται αυτή η εχθρότητα και αυτή η αντιπαλότητα.
Προέρχεται από την επιθυµία της κατοχής. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι από τον
άνθρωπο απορρέει η υποκρισία, η επιθετικότητα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να
γίνουµε µάρτυρες της ειρήνης, φορείς του ειρηνικού µηνύµατος και να µην κάνουµε
στους άλλους αυτό που δεν επιθυµούµε να κάνουν αυτοί σ’ εµάς. Εδώ βρίσκεται και
µια θεµελιώδης αξία της θρησκευτικής µας παράδοσης και, όπως λέει ο Σεραφείµ
του Σάρωφ, «σώζοντας τον εαυτό σου σώζεις χίλιους ανθρώπους».
Η ορθόδοξη κοσµοαντίληψη και η ορθόδοξη κοινωνική θεωρία µπορεί να προτείνει
αποτελεσµατικές λύσεις σε όλα τα προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. Ο
ορθόδοξος πολιτισµός, οι ορθόδοξες αξίες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για
έναν ευρύτερο διάλογο, αναφορικά µε τη συνεργασία πολιτισµών, λαών, εθνών, κάτι
που απασχολεί του πολίτες της Μολδαβίας, η πλειοψηφία των οποίων είναι
Ορθόδοξοι. Στη Μολδαβία δεν υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν συγκρούσεις µεταξύ
θρησκειών. ∆εν υπήρξαν, ούτε υπάρχουν οι δυνάµεις εκείνες που θα ανέπτυσσαν
τροµοκρατικές δραστηριότητες. Η σύρραξη είχε κοινωνική και πολιτική βάση και
χαρακτήρα. Συνδέθηκε µε τη µετάβαση σε νέο κοινωνικό καθεστώς και πιστεύουµε
ότι µπορούµε να επιλύσουµε το πρόβληµα διά της πολιτικής οδού θέτοντας ιδιαίτερη
προσοχή στις πανευρωπαϊκές αξίες και ιδιαίτερα στις αξίες της διακοινοβουλευτικής
µας συνέλευσης. Ευχαριστούµε το Θεό για το γεγονός ότι η πίστη µας και η σοφία
του λαού µας στη Μολδαβία δεν επέτρεψε την διεύρυνση και διάδοση της σύρραξης.
Η σοφία του λαού της Μολδαβίας και η αποφασιστικότητά του να συµµετάσχει στις
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µας επέτρεψαν να ξεπεράσουµε τις
συνέπειες αυτής τη σύρραξης και από κοινού µε τις άλλες χώρες της ανατολικής
Ευρώπης να προσπαθήσουµε να συµµετάσχουµε στην οικοδόµηση µιας ευρύτερης
Ευρώπης, κατανοώντας την σηµασία της γεωγραφικής µας θέσης. Η ∆ηµοκρατία της
Μολδαβίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση της
τροµοκρατικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τις νοµοθετικές δοµές της, µε στόχο
την αποτροπή προσπαθειών να διεισδύσουν στο έδαφός µας οι τροµοκράτες και να
διασφαλίσουµε κατ’ αυτόν τον τρόπο την σταθερότητα στην περιοχή αναπτύσσοντας
τους θεσµούς της δηµοκρατίας, οικοδοµώντας µια κοινωνία των πολιτών, θεσµοί
που είναι αλληλένδετοι σε µία δηµοκρατική κοινωνία, σε ένα κράτος δικαίου. Στο
κοινωνικό µας έργο στηριζόµαστε στη χριστιανική

ηθική, µιας και είναι η µόνη αληθής οδός που οδηγεί στην αυθεντική ελευθερία,
στην ισότητα και στην ευτυχία.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Tο λόγο έχει ο βουλευτής Κωνσταντίν Ζατούλιν από τη Ρωσία.
Κ. ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραµµατέα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι!
Η αξία της ελευθερίας και η αξίωση για ασφάλεια δικαιούνται πολλές
αλλαγές, οι οποίες εξελίσσονται στον κόσµο µας. Κάθε άλλο παρά να µας
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χαροποιήσουν µπορούν όλες αυτές αλλαγές, παρά το γεγονός ότι οι αξιώσεις των
πιστών και ολόκληρων χωρών δυναµώνουν, παρά το γεγονός ότι όλο και
περισσότερες νέες προτάσεις προωθούνται στο νέο σύνταγµα, το σχεδιαζόµενο
Σύνταγµα της Ευρώπης. Το γεγονός ότι έχουν τεθεί υποµνήσεις περί του χριστιανικού
χαρακτήρα της Ευρώπης δεν είναι απλώς µία πρόσκληση στην πλειονότητα των
πιστών, δεν είναι επίδειξη ορισµένης υποτιµήσεως των ιστορικών ενδιαφερόντων,
των ιστορικών λαών της Ευρώπης. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα αποτελεί επιταγή
των καιρών καταδεικνύοντας την κατίσχυση τάσεων οι οποίες δεν µπορούν να µην
µας προκαλούν ανησυχία σε ορισµένο βαθµό. Εδώ γίνεται λόγος περί της
παραδοσιακής πίστεως, περί των παραδοσιακών αξιών, περί του εάν µπορούν οι
άνθρωποι να εδράζονται σε κανόνες που απορρέουν από αυτές τις αξίες. Συχνά
προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν φιλελεύθερα ανθρωπιστικά πρότυπα, τα οποία
σήµερα συχνά δεν συνδέονται µε τον παράγοντα της πίστεως και της
θρησκευτικότητας. Μας λένε ότι οι νέες αρχές της πολιτικής ζωής προϋποθέτουν την
αποµάκρυνση της θρησκείας και της θρησκευτικής θεµελιώσεως των αξιών,
προασπιζόµενοι ταυτοχρόνως τις αρχές της κοινωνικής ελευθερίας, ότι δήθεν έτσι
µπορούµε να οικοδοµήσουµε µια κοινωνία η οποία θα ανταποκρίνεται στις επιταγές
του 21ου αιώνα και θα εγγυάται και την ασφάλεια, όπως απηχεί και στο θέµα της
συζητήσεώς µας. Η ίδια η πραγµατικότητα του σύγχρονου κόσµου µαρτυρεί
δυστυχώς ότι δεν έχουν έτσι τα πράγµατα.
Όσον αφορά την ασφάλεια στο κέντρο της Ευρώπης µπορούµε να κρίνουµε
από την κατάσταση που προέκυψε στην τέως Γιουγκοσλαβία. Εδώ έγινε ήδη λόγος,
ιδιαίτερα για το Κόσοβο και το Μετόχι, όπου είδαµε τις φιλελεύθερες αρχές να
κατισχύουν µέσω της πολεµικής ισχύος. Το αποτέλεσµα είναι πασίγνωστο. Τον
Μάρτιο του τρέχοντος έτους, στη διάρκεια τριών ηµερών, κατεστράφησαν 35 ναοί
των Ορθοδόξων και τεράστιος αριθµός ανθρώπων υπέστη τις επιπτώσεις αυτών των
βιαιοτήτων, καθώς είχαµε δολοφονηθέντες, είχαµε τραυµατίες, είχαµε νέα ρεύµατα
προσφύγων. Αυτή η διακηρυσσόµενη αδιαφορία προς τα θέµατα της πίστεως δεν
είναι σε θέση να δηµιουργήσει συγκράτηση έναντι του θρησκευτικού εξτρεµισµού.
Κάθε κοινωνία εν ονόµατι της ελευθερίας, της δήθεν ελευθερίας, όταν απορρίπτει τις
πραγµατικές αξίες, φαίνεται απροστάτευτη. Ο Απόστολος Παύλος στην α΄ προς
Θεσσαλονικείς επιστολή του αναφέρεται και σ’ αυτά. Όταν, λοιπόν, οι άνθρωποι
αναφέρονται στην ειρήνη και την ασφάλεια, πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη αυτά τα
ζητήµατα.
Όσον αφορά την Ορθοδοξία είναι γεγονός ότι δεν έχει τη θέση που της
αρµόζει στο σύγχρονο κόσµο, εννοώ πρωτίστως το σύγχρονο πολιτικό κόσµο, στη
δηµιουργία ορισµένων αποδοτικών θεσµών που θα διασφάλιζαν την αναβάθµιση του
ρόλου της, πρώτιστο καθήκον το οποίο θα µας ωθήσει παραπέρα στα θέµατα που
εγείρονται ενώπιόν µας. Χρειάζεται να προστατεύονται όλα τα δικαιώµατα των
Ορθοδόξων στον κόσµο. Πρώτη φορά παρευρίσκοµαι στην ολοµέλεια της
Συνελεύσεώς µας και ειλικρινά µόλις αρχίζω να εξοικειώνοµαι µε τη µορφή αυτών
των συζητήσεων. Συχνά µου δηµιουργείται η εντύπωση ότι εµείς εδώ δίνουµε
κάποιες εξετάσεις συγκριτικής φιλοσοφίας. Πλην όµως είµαστε όλοι πολιτικοί. Εάν
συζητούµε σε ένα γενικό, φιλοσοφικό επίπεδο, οφείλουµε να προσαρµόσουµε τη
συζήτησή µας στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι µας εξέλεξαν, στις ανάγκες των
ψηφοφόρων µας και ευρύτερα, δεδοµένου ότι είµεθα Ορθόδοξοι πολιτικοί, στις
ανάγκες των Ορθοδόξων. Είµαι πεπεισµένος ότι υπάρχουν αποχρώντες λόγοι και
δυνατότητες ώστε η διακοινοβουλευτική µας συνέλευση να καθίσταται η βάση για
την διαρκή δράση ενός διεθνούς οργανισµού, ο οποίος θα προασπίζει τα συµφέροντα
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και τα ενδιαφέροντα της Ορθοδοξίας, σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική µας θα
πρέπει να είναι αρκούντως επιθετική και ενεργός.
Η Ορθοδοξία είναι µια θρησκεία η οποία χαίρει σεβασµού στον κόσµο. ∆εν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές γλώσσες, ακόµη και στην αγγλοσαξονική
γλώσσα, ονοµάζεται Ορθόδοξος Εκκλησία η οποία εδράζεται στα πρωταρχικά
δόγµατα. Όντως η Ορθοδοξία θα πρέπει να είναι επιθετική, δεδοµένου ότι οι
υπόλοιπες θρησκείες, τα υπόλοιπα θρησκεύµατα συµπεριφέρονται ακριβώς κατ’ αυτό
τον τρόπο. Έτσι, λοιπόν, η ολοµέλειά µας δεν µπορεί να καταστεί ένας τόπος
αφηρηµένων διαλόγων, η οποία αδυνατεί να διευθετήσει τα εγειρόµενα ενώπιόν µας
θέµατα. Βλέπουµε λοιπόν το διεθνές πεδίο, µε τον ριζοσπαστικό λόγο του
πολιτικοποιηµένου Ισλάµ. Είναι αδύνατο να µην υπάρχει αντίδραση µέσω του
επιθετικού φιλελευθερισµού. Αρκετές ευηµερούσες χώρες αναζητούν και δεν
βρίσκουν εναλλακτική λύση της απιστίας, της απουσίας πίστεως. Η Ορθοδοξία
µπορεί να αντιπροτείνει κάτι. Και εµείς βλέπουµε ότι σε σειρά κρατών τα οποία
εντάσσονταν στο ανατολικό µπλοκ, ήταν µέρη της Σοβιετικής Ενώσεως, βλέπουµε να
εκτυλίσσεται µία αναγέννηση των θρησκευτικών αξιών, των τελετουργιών και του
νοήµατος της πίστεως. Και φυσικά δεν µπορούµε ως οργάνωση, δηµόσιοι και
πολιτικοί λειτουργοί, να παρακάµψουµε αυτές τις τάσεις, να µην τις αξιοποιήσουµε,
να µην προχωρήσουµε σε µακρόπνοα σχέδια. Το όπλο µας, αν µπορούµε έτσι να
εκφραστούµε. έγκειται στην ενότητά µας, στην ενότητα των Ορθοδόξων λαών.
Αναφερόµενοι στη συσπείρωση των Ορθοδόξων λαών, στην αναγκαιότητα
συµπεφωνηµένων και αποδοτικών ενεργειών των Ορθοδόξων σε παγκόσµια κλίµακα,
δεν θα έπρεπε να λησµονούµε τον ιδιαίτερο ρόλο της Ουκρανίας, µιας Ορθοδόξου
χώρας η οποία έχει µια µοναδική, τραγική εµπειρία διατηρήσεως της Ορθοδόξου
εθνικής ταυτότητός της.
Είναι πασιφανές σήµερα ότι. ακριβώς µέσα στο σύστηµα του Ορθόδοξου
πολιτισµού, η Ουκρανία έχει µοναδική σηµασία. Εάν η Μόσχα θεωρούνταν Τρίτη
Ρώµη, το Κίεβο είναι η νέα Ιερουσαλήµ. Έτσι έλεγε τον 17ο αιώνα ο Μητροπολίτης
Κιέβου. Η Ουκρανία τότε είχε τεθεί ενώπιον της επιλογής, είτε του Καθολικισµού
είτε της διατήρησης της Ορθοδοξίας. Η Ουκρανία διατήρησε την πίστη της,
παρέµεινε Ορθόδοξη, διατήρησε τις ηγετικές της λειτουργίες ως κέντρο της
Ορθοδοξίας, µε έδρα την Λαύρα του Κιέβου, συνεπώς δηµιουργήθηκε εκεί ένα
θεολογικό κέντρο παγκοσµίου ακτινοβολίας. Είναι ένα από τα παραδείγµατα. Και
στις µέρες µας, η Ορθόδοξος Ουκρανία υποστηρίζει την εκκλησιαστική ενότητα,
συνειδητοποιώντας ότι η ένταξη στην κοινή Εκκλησία θα µπορέσει να καταστήσει τη
χώρα όχι επαρχία της Ευρώπης, αλλά ένα από τα κέντρα του Ορθοδόξου πολιτισµού.
Ακριβώς στο κέντρο του Ορθοδόξου κόσµου, σε µία ελεύθερη ενότητα Ορθοδόξων
λαών, η Ουκρανία µπορεί και οφείλει να καταλάβει τη θέση που της αξίζει.
Μπορούµε και οφείλουµε να προασπιστούµε και να υλοποιήσουµε την ελευθερία
µας, την ελευθερία των συµπεφωνηµένων δράσεων στον κόσµο. Οφείλουµε να
διασφαλίσουµε την ασφάλειά µας και ο δρόµος προς αυτό είναι ο συντονισµός των
ενεργειών των Ορθοδόξων λαών που προασπίζονται τα κοινά τους συµφέροντα και
τις κοινές παραδοσιακές φυσικές τους αξίες. Ο δρόµος µας είναι ο δρόµος της
αποδοτικής δραστηριότητος µέσω της συνειδητοποιηµένης κοινής δραστηριότητας
της Ορθοδόξου Ουκρανίας, της Ορθοδόξου Λευκορωσίας, της Ορθοδόξου Ελλάδος,
της Ορθοδόξου Σερβίας και του Μαυροβουνίου, της Ρωσίας, όλων των χωρών µε
παραδόσεις της Ορθοδοξίας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
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Το λόγο έχει ο κ. Γενικός Γραµµατέας.

Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Κύριοι συνάδελφοι, το πρωί εκλέξαµε τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα,
τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία της οργανώσεως. Υπενθυµίζω ότι
έχουµε δύο συµβούλους, τον κ. Βαλέρι Αλεξέγιεφ και τον κ. Κώστα Μυγδάλη, του
οποίου ανανεώνουµε βεβαίως την εκλογή. Εις την διεθνή γραµµατεία η πρότασή µας
είναι οι κυρίες και κύριοι: Νικόλαος Νικολόπουλος από την Ελλάδα, Μπόρις
Πλοχοτνιούκ από την Ρωσία, Αντώνης Καρράς από την Κύπρο, Κάγκου Αποστόλι
από την Αλβανία, Νικόλαος Κότσιρας από την Αυστραλία, Αλεξάντερ Μπαρτασέβιτς
από τη Λετονία και Κατερίνα Σαµόιλικ από την Ουκρανία. Νοµίζω ό,τι συµφωνούµε
σε ό,τι αφορά τη διεθνή γραµµατεία; Συµφωνούµε.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Τον λόγο έχει ο φίλος µας από την Αυστραλία, κ. Κότσιρας.
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ:
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Ορθόδοξη
Ουκρανία για τη φιλοξενία τους, να συγχαρώ τον κύριο Ποπώφ µε την εκλογή του ως
Πρόεδρου της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας.
Τι σηµαίνει άραγε η ελευθερία της επιλογής, η ελευθερία της θρησκείας, η
ελευθερία της οργάνωσης, η ελευθερία λόγου και άλλες ελευθερίες; Σε ποιο βαθµό
εµείς υποστηρίζουµε αυτές τις ελευθερίες για να υποστηρίξουµε το πολιτισµό µας, τη
θρησκεία µας, τη γλώσσα µας και, µάλλον, το ΕΓΩ µας;
Στην είσοδο του µουσείου της Καµπούλ υπάρχει µια επιγραφή:
«Το έθνος µπορεί να παραµένει ζωντανό όταν ο πολιτισµός και η ιστορία του
παραµένουν ζωντανοί».
Και αυτό είναι δίκαιο. Όµως µε ποιο τίµηµα διότι, σήµερα δεν δεχόµαστε
µόνο την πολιτιστική επιρροή. Σήµερα ζούµε σ’ ένα κόσµο ο οποίος έχει καταρρίψει
τους τοίχους και υπάρχουν πληθώρα πολιτισµών. Αυτή είναι η πραγµατικότητα του
σύγχρονου κόσµου. Πρέπει να κατανοήσουµε αυτό στα πλαίσια όλων των
θρησκειών, εάν ζούµε δίπλα ένας στον άλλων από κοινού µε τους πλησίον µας.
Μερικές θρησκείες ωστόσο συνεχίζουν να λειτουργούν απειλητικά. Ιδιαίτερα αυτό
εξαρτάται από τις προσωπικότητες εκείνες οι οποίες επιδιώκουν να καταπολεµήσουν
άλλες θρησκείες. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις µας προσπαθούν να προασπίσουν την
εθνική ασφάλεια από εχθρούς. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο πώς είναι εφικτό να επιτύχουµε
την ασφάλεια χωρίς να περιορίσουµε την ελευθερία, πώς µπορούµε να βοηθήσουµε
τους άλλους ώστε να προασπιστούν την ελευθερία τους, τα δικαιώµατά τους εάν δεν
θα έχουµε την ελευθερία; Αυτό θα οδηγήσει σε ένα χάος, σε µια αναρχία. Οφείλουµε
να επιδιώκουµε τα µέγιστα την ελευθερία, την ελευθερία για µια ζωή, για την
µέγιστη δυνατή επίτευξη προσδοκώµενης ζωής σ’ ένα κόσµο στον οποίο πρέπει να
ζούµε µε ασφάλεια έχοντας το µέγιστο των διαθέσιµων ελευθεριών.
Ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν το έτος 2003 ανέφερε ότι µας
χρειάζεται µια νέα θεώρηση παγκόσµιας ασφάλειας αυτής της περιόδου, ένα όραµα
το οποίο θα µπορέσει να µας οδηγήσει σε µια νέα ισορροπία. Αυτό το όραµα θα
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πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των ανθρώπων, να αγωνίζεται κατά της απειλής της
τροµοκρατίας και να εδράζεται στους πόρους και στην νοµιµότητα των διεθνών
συνεργασιών. Πρέπει να αλλάξουµε τη συµπεριφορά µας. Εάν δεν θα πράξουµε αυτό,
θα ανακύπτουν εµπόλεµες συρράξεις.
Οι τροµοκράτες προειδοποιούσαν κατά το παρελθόν ότι θα διαπράξουν
τέτοιου είδους επιθέσεις. Σήµερα γίνεται διαφορετικά. Οι τροµοκράτες σήµερα
επιδιώκουν να οργανώνουν τα τροµοκρατικά πλήγµατά τους, τα οποία εδράζονται
απλώς στην κακία και στο µίσος. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, ο κίνδυνος τροµοκρατίας
µπορεί να επιδράσει στην καθηµερινή µας ζωή, στον τρόπο της ζωής µας, στον τρόπο
µε τον οποίο ταξιδεύουµε, να πετύχουµε µια εξισορρόπηση µεταξύ των δικαιωµάτων
της προσωπικότητας και των δικαιωµάτων των κυβερνήσεων – είναι πολύ περίπλοκο
πρόβλήµα.
Όλοι υποστηρίζουµε την ελευθερία. Νοµίζω ότι µερικές φορές κλείνουµε τα
µάτια µας στο γεγονός ότι απειλούν τις ελευθερίες µας. Το είδαµε και στο Ιράκ. Η
Ευρώπη χωρίστηκε στα δύο: στη λεγόµενη παλιά και νέα Ευρώπη. Όταν ανακύπτουν
συρράξεις σε άλλα µέρη του κόσµου, τα εθνικά µας ένστικτα µας οδηγούν για το πώς
πρέπει να προσανατολιστούµε. Είναι µια αντίδραση θα έλεγα εσωτερική µάλλον.
Και εµείς σκεφτόµαστε µε ποιο τρόπο να υποστηρίξουµε αυτήν την ελευθερία. ∆εν
µπορούµε να υποστηρίξουµε την ελευθερία µόνο στη χώρα µας, µόνο στη δική µας
πολιτική διάθρωση, όταν πανταχόθεν απειλείται η ελευθερία. Η ελευθερία δεν είναι
εµπόρευµα το οποίο µπορούµε να αγοράζουµε, να πουλήσουµε, να ανταλλάξουµε. Η
ελευθερία υφίσταται για όλους, ανεξαρτήτως θρησκευτικών και πολιτισµικών
αρχών. Να υπάρχει η ελευθερία για όλους - το γεγονός που θα καταστεί εφικτό. Τι
θα γίνει όταν οι διεθνείς οργανισµοί δεν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις
προκλήσεις αυτής της βίας, αυτής της επιθετικότητας; Είναι ο κατάλληλος χρόνος να
παρέµβουµε. Πότε όµως; Όταν απειλούνται ίδιες οι δικές µας χώρες; Ας είµαστε
πρακτικοί. Πρέπει να αποτρέψουµε, πρέπει να προκαταλάβουµε το κακό για να
έχουµε ασφάλεια.
Η θρησκεία µπορεί να µας βοηθήσει να υποστηρίξουµε εκείνες τις αξίες οι
οποίες µάς συνδέουν, δεδοµένου ότι η Εκκλησία µάς οδηγεί όταν έχουµε
εκκλησιαστική αλληλοκατανόηση στην Εκκλησία. Προσπαθούµε να αγωνιστούµε
εναντίον των ιδεών που εδράζονται στο φυλετισµό. Οφείλουµε να διασφαλίσουµε
ώστε η κάθε χώρα και οι ηγεσίες µας να εργάζονται από κοινού σε όλα τα επίπεδα,
κυβερνήσεις, οργανώσεις ώστε να επιτευχθεί η αλληλοκατανόηση. Μπορούµε να
ζήσουµε σε έναν ασφαλή κόσµο, µπορούµε να ζήσουµε και να απολαµβάνουµε τη
ζωή. Ωστόσο η ελευθερία είναι κάτι πολύ πολύτιµο. ∆εν πρέπει να απολέσουµε
αυτήν την ελευθερία. Αυτό συνέβη στην ιστορία µας όταν βλέπαµε πώς η ελευθερία
απαλείφεται. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να συµβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει πάντοτε να
έχουµε υπ’ όψη µας την πλήρη ελευθερία. Συµφωνώ µε τον κύριο Ποπώφ ο οποίος
είπε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να διατηρούν την ελευθερία. Τα καθήκοντα όµως
που εγείρονται ενώπιον µας είναι η προάσπιση πολιτισµικών ελευθεριών και της
ασφάλειας της προσωπικότητας. Τα προβλήµατα αυτά πρέπει να λύνονται
ταυτοχρόνως µε δηµοκρατικές αξίες.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Το λόγο έχει ο Αλεξάντρ Μπαρτασέβιτς από την Λετονία.
Α. ΜΠΑΡΤΑΣΕΒΙΤΣ:
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Το θέµα που προτείνεται σήµερα, τα θέµατα που τίθενται στην ολοµέλειά µας
γίνονται όλο και πιο επίκαιρα. Ο κόσµος γύρω µας συρρικνώνεται τρόπον τινά, και
όχι µε τη φυσική έννοια, αλλά µε την έννοια των προβληµάτων τα οποία παλαιότερα
λύνονταν εντός µεµονωµένων χωρών, ενώ γύρω µας εγείρονται διαρκώς παρόµοια
προβλήµατα, στα οποία δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε κατά µονάς. Η οικολογία,
η παγκόσµια κατανοµή των αγορών, η ασφάλεια είναι παγκόσµιες έννοιες που
απαιτούν την συµµετοχή όλων των πλευρών και κατά τη γνώµη µου εδώ δεν
επιτρέπονται οι εξαιρέσεις. Όσο πιο πολλοί άγνωστοι συντελεστές υπάρχουν στην
εξίσωσή µας, τόσο πιο ανέφικτη είναι η επίλυσή της. Η εξίσωση µπορεί να είναι µη
επιλύσιµη, εάν δεν επιτευχθεί το επίπεδο εκείνο ασφαλείας το οποίο θα µας επέτρεπε
να αισθανόµαστε τα σύνορά µας όχι ως πηγή απειλών, αλλά ως όρια εταιρικής
συνεργασίας. Η Λετονία είναι µία χώρα στην οποία η ασφάλεια γράφηκε µε αίµα.
Τρεις φορές ετέθησαν σε δοκιµασία αυτές οι θεµελιώδεις έννοιες στη χώρα µας.
Ενδεχοµένως να µην µπορούµε να οµιλούµε τόσο περί αυτού του είδους ελευθερίας,
αλλά περί ελευθερίας επιλογής. Κατά τη γνώµη µου αυτή η επιλογή δεν συνίσταται
απλώς σε µια µανιχαϊκή επιλογή µεταξύ καλού και κακού. Συνήθως έχουµε µια
επιλογή µεταξύ κακού και χειρίστου. Ετέθη το ζήτηµα της ένταξής µας στο ΝΑΤΟ
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγµατογνώµονες αναφέρουν ότι η Λετονία χαίρει
ελευθερίας περισσότερο από ποτέ. Όντως αισθανόµαστε ασφαλείς, πλην όµως η
ιστορία µάς δίνει τελείως διαφορετικές απαντήσεις, και οι απαντήσεις αυτές είναι
αρνητικές. Κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η ιστορία µάς έδειξε ότι καµία
συµφωνία, καµία ένταξη σε διεθνείς οργανισµούς, κανένα σύµφωνο διακρατικό και
διεθνές δεν µας προασπίστηκε από διεθνείς απειλές και από την απώλεια της
ελευθερίας µας. Επιπλέον, δεν θα αισθανόµαστε ασφαλέστεροι, εάν εν συνόλω
διακρίνουµε κάποια νησίδα ασφαλείας, εγκαθιδρύσουµε εκεί την πολιτεία µας και
θεωρήσουµε ότι διευθετούµε κατ’ αυτόν τον τρόπο όλα τα προβλήµατά µας. Εάν,
πράγµατι, θέλουµε να λύσουµε τα της ασφαλείας µας, θα πρέπει να τα δούµε σε
παγκόσµια κλίµακα. Μόνο η παγκόσµια ειρήνη µπορεί να µας επιτρέψει να
αναφερόµαστε στη διασφάλιση αυτών των στόχων. ∆υστυχώς, ορισµένες χώρες
θεωρούν ότι µπορούν να οικοδοµήσουν µία τέτοια νησίδα και να ζουν καλά, χωρίς να
αισθάνονται καµία καταπίεση. Η ιστορία όµως καταδεικνύει τουναντίον, ότι τέτοιου
είδους νησίδες είναι περισσότερες εκτεθειµένες σε κινδύνους και στην τροµοκρατία
από ό,τι άλλες µη ασφαλείς λεγόµενες νησίδες. Η συσχέτιση µεταξύ ελευθερίας και
ασφαλείας, όπως ο κ. Παπαθεµελής, ο Γενικός Γραµµατέας, µας εξέθεσε
προηγουµένως, έχει πολλές εκδοχές, πολλές πτυχές, ασφάλεια χωρίς ελευθερία,
ασφάλεια µε ελευθερία και ούτω καθεξής.
Τι σηµαίνει λοιπόν η διαδικασία διασφαλίσεως της ασφαλείας; Αυτό σηµαίνει
ακριβώς περιορισµός της ελευθερίας, χάριν ορισµένων συγκεκριµένων σκοπών. Εάν
κάτι θέτει υπό απειλή την ασφάλειά µας, µπορούµε να το περιορίσουµε. Το κράτος
είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει την εξισορρόπηση ποικίλων αντικρουόµενων
συµφερόντων. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να διασφαλίσουµε την ασφάλεια.
Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα είναι τα κριτήρια, η αναζήτηση αυτών των κριτηρίων,
βάσει των οποίων θα µπορέσουµε να δοµήσουµε αυτή την ασφάλεια. Όταν η
ελευθερία µετατρέπεται σε βανδαλισµό, από την άλλη πλευρά όταν η απόπειρα
εγκαθιδρύσεως της ασφαλείας µετατρέπεται σε τυραννία, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
πρέπει οι έννοιες αυτές να µην µετατρέπονται στα ακριβώς αντίθετά τους.
Χρειάζονται ορισµένα κριτήρια. Το πρόβληµα της εξισορροπήσεως και της αρµονίας
δεν είναι πρόβληµα µαθηµατικών υπολογισµών. Ο άνθρωπος είναι ένα περίπλοκο
και πολυεπίπεδο ον, δεν µπορεί να εκφραστεί η συνείδησή του, οι κοινωνικές του
σχέσεις µε κάποια µαθητικοποιηµένα µοντέλα αλγοριθµικού τύπου. ∆εν µπορούµε να
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κατανοήσουµε την εσωτερική µας κατάσταση. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι
αδυνατούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτές τις σχέσεις. Τεράστια αποθέµατα του
ανθρώπου δεν βρίσκονται στην επιφάνεια. Η τάση προς δικαιοσύνη και η τάση προς
αυτοθυσία είναι τέτοιου είδους δυναµικό, που αποτελεί και βάση όλων των
νοµοθετικών συστηµάτων. Πιθανώς να υπάρχει νόηµα να επανέλθουµε, να
απευθυνθούµε και πάλι στις πρώτες πηγές µας και, εδραζόµενοι στις χριστιανικές
αξίες, να µπορέσουµε να κατανοήσουµε αυτά τα περίπλοκα νοµικά συστήµατα και τα
κανονιστικά πλαίσια τα οποία προτείνουµε εµείς ως βουλευτές. Η αναζήτηση της
δικαιοσύνης εν Θεώ κάποτε ήταν αρκετή διατύπωση. Σήµερα συχνά λησµονούµε τον
έλεγχο των αποφάσεών µας ως προς την αντιστοίχισή τους µε αυτή την αρχή. Η
φροντίδα για την ασφάλεια µπορεί να παραβιάζει την ελευθερία. Ωστόσο, αυτές οι
παραβιάσεις θα πρέπει να συµψηφίζονται µε τη δικαιοσύνη. Οποιαδήποτε κλίµακα
αξιών θα πρέπει να ελέγχεται. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, λοιπόν, οι αρχές της
Ορθοδοξίας. Η συζήτησή µας εδώ έχει την αξία της, διότι όλα τα ζητήµατα τα
εξετάζουµε υπό το πρίσµα της Ορθοδοξίας. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι µια καλή
πρακτική. Ακόµα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε πολύ εγγύς προς την Ορθοδοξίας
σύνθηµα: Ενότητα στην πολυµορφία. Τι σηµαίνει αυτό αν όχι την ελευθερία επιλογής
σε µια αρµονική ανάπτυξη της κοινωνίας;
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον κ. Χανανία από την Παλαιστίνη.
ΓΚ.ΧΑΝΑΝΙΑ:
Κατ’ αρχήν θα επιθυµούσα να σας συγχαρώ και εσάς και τους συναδέλφους
σας, που είσαστε πλέον µέλη της γραµµατείας της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας. Μπορούµε να προσευχηθούµε όλοι στον Κύριο τον
Θεό µας να είναι αυτή µια επιτυχής περίοδος, µια καλή και αποδοτική περίοδος της
οργάνωσής µας. Εξ ονόµατος του Κοινοβουλίου µας, εξ ονόµατος της επιτροπής
δικαιωµάτων του ανθρώπου, να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µας προς την ουκρανική
πλευρά, την κυρία Σαµόιλικ, τη Γενική Γραµµατεία.
Η ελευθερία και η ασφάλεια είναι έννοιες οι οποίες αφορούν κάθε ανθρώπινο
ον. Ως κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι εκπροσωπούµε µια κατακτηµένη περιοχή, θα
θέλαµε να πούµε, να παραδεχτούµε ότι είµαστε ένας λαός ο οποίος κατά τη διάρκεια
δεκαετιών δεν µπορεί να χαίρει ούτε ελευθερίας ούτε ασφαλείας. ∆εν µπορούµε να
έχουµε εκείνη την διαβίωση, τον τρόπο ζωής ο οποίος συνδέεται µε αυτές τις
θεµελιώδεις έννοιες. Φρικτότατες συνθήκες υφίσταται ο λαός µας στα κατεχόµενα
εδάφη και στη διασπορά σε όλη την υφήλιο. Από τη δεκαετία τού 40 η 194 απόφαση
του ΟΗΕ διέγραψε τις προοπτικές αυτές για το λαό µας. Η επιτυχία της κυβερνήσεως
του Ισραήλ υπό την ηγεσία του κ. Σαρόν έγκειται στο ότι διέκοψε και διέλυσε όλες
τις ειρηνευτικές διαδικασίες, παραβίασε όλες τις διεθνείς συµφωνίες και τη
διαδικασία του Ελσίνκι. Αυτό θέτει εν αµφιβόλω την εκπλήρωση αυτής της επιθυµίας
µας, την ενσάρκωση του ονείρου µας για την ειρηνική συνύπαρξη µε το κράτος του
Ισραήλ. Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη η κλιµάκωση των εµπόλεµων ενεργειών που
προκαλούν φυσικές καταστροφές, φυσική εξόντωση µικρών και µεγάλων πόλεών
µας. Πλειάδα ανθρώπων προστίθενται στις γραµµές των προσφύγων, υφίστανται
επιθέσεις άµαχοι, έχουµε εχθρικές ενέργειες στους ναούς µας, στην Ιερουσαλήµ, τη
Βηθλεέµ, δεν παρέχουµε στους ανθρώπους µας την ελευθερία να µετακινούνται στην
ίδια τους τη γη. Υποστηρίζουµε τον Γιασέρ Αραφάτ, τον παλλαϊκώς εκλεγµένο
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Πρόεδρό µας. Ο κ. Σαρόν απειλεί δηµοσίως να τον εξορίσει ή να τον δολοφονήσει.
Αυτά όλα υπονοµεύουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες στην περιοχή µας. Θα ήθελα να
σας καλέσω όλους εσάς, ανθρώπους καλής θελήσεως, όλους εσάς για τους οποίους
είναι πολύτιµες οι έννοιες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, όλοι να υποστηρίξετε
την διαδικασία σταθεροποιήσεως και ειρηνεύσεως στην περιοχή, ώστε η ιδέα της
ειρηνικής συνυπάρξεως για τους Παλαιστίνιους µε τους Ισραηλίτες να θεωρηθεί
εφικτή µόνον υπό τον όρο της καταπαύσεως της ανεγέρσεως αυτού του
διαχωριστικού τείχους το οποίο διαχωρίζει τα µεν Παλαιστινιακά εδάφη από τα δε.
Αυτό το τείχος εµποδίζει την πρόσβαση σε ναούς, σε περιοχές που βρίσκονται υπό
τον έλεγχο της Παλαιστινιακής αρχής. Τα τελευταία χρόνια Χριστιανοί οι οποίοι ζουν
σε αυτούς τους τόπους δεν µπορούν να προσευχηθούν σε αυτούς του ναούς. Θέλουµε
την υποστήριξή σας για τους Χριστιανούς της Παλαιστίνης.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σβετλάνα Οκρουζνάγια από το
Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας.
ΣΒ. ΟΚΡΟΥΖΝΑΓΙΑ:
Έχουµε περάσει σε µια νέα εποχή, ο καθένας στη δική του και όλοι σε µία
κοινή, σε µία εποχή που οδηγεί στην παγκόσµια ευηµερία και σε µια εποχή
ανήκουστων καταστροφών και κατακλυσµών. Όλοι µαζί στην εποχή της ψυχικής και
φυσικής βίας. Ας προσπαθήσουµε να αναφερθούµε εκτενέστερα σε αυτά. Τα
τελευταία χρόνια το φαινόµενο της τροµοκρατίας άλλαξε σηµαντικά προς το
χειρότερο. Σήµερα η τροµοκρατία αποτελεί έναν παράγοντα παγκοσµίου σηµασίας
που θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη από όλες τις κυβερνήσεις, τόσο στην
εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Παραδείγµατος χάριν, οι τροµοκρατικές
ενέργειες εναντίον πολιτών των Ηνωµένων Πολιτειών οδήγησαν σε ανάλογες
απαντήσεις. Στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη έχουµε διαρκώς τέτοιου είδους
πλήγµατα. Προ πολλού στη δύση έχει συνειδητοποιηθεί ο κίνδυνος της τροµοκρατίας
για τη δηµοκρατική κοινωνία. Εκεί αυτά τα προβλήµατα απασχολούν σοβαρά
πλειάδα έγκυρων και έγκριτων ερευνητών σε πολλά ερευνητικά κέντρα, και στο
Ισραήλ και στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Υπάρχει πλέον ολόκληρος
τοµέας τροµοκρατολογίας θα λέγαµε. Στις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων
Κρατών, επίσης, γνωρίζουµε τι σηµαίνει τροµοκρατία. Η Τσετσενία, Βόρειος
Καύκασος, µια ανοιχτή πληγή όπως να γεγονότα στο θέατρο Νορτ Οστ, η Γεωργία,
το Τατζικιστάν, η Αρµενία και τώρα η τραγωδία στην Ινγκουσέτια. Να, λοιπόν,
µερικές από τις πλευρές αυτές. Από αυτά τα νοσηρά σηµεία, το φαινόµενο της
τροµοκρατίας στο µετασοβιετικό χώρο δεν έχει ερευνηθεί αρκούντως.
Σήµερα, υπό την έννοια της τροµοκρατίας καταλαβαίνουµε την τακτική της
πολιτικής πάλης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η συστηµατική, βάσει ιδεολογικών
κινήτρων, άσκηση βίας, δολιοφθορών, αρπαγών και λοιπών ενεργειών οι οποίες
θέτουν υπό απειλή την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Στοχεύουν στην εξόντωση
αντιπάλων, καθώς επίσης και στον εκφοβισµό κυβερνήσεων, κοµµάτων, κοινωνικών,
πολιτικών και θρησκευτικών κινηµάτων, εθνικών µονάδων, κοινωνικών στρωµάτων,
εν ονόµατι της επιτεύξεως ορισµένων πολιτικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και
οικονοµικών σκοπών. Σήµερα υφίσταται ολόκληρο δίκτυο τροµοκρατικών
οργανώσεων, οι οποίες έχουν ευρύ γεωγραφικό φάσµα. Μάλιστα, η τροµοκρατία
είναι πολυπρόσωπη και πολυεθνική.
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Θα έπρεπε να σταθούµε ιδιαίτερα στην ισλαµική τροµοκρατία, η οποία
αποκτά όλο και ευρύτερη διάδοση στον κόσµο, και έχει δίκτυο οργανώσεων όπως οι
αδελφοί Μουσουλµάνοι, η Χεσµπολλάχ, οι Ταλιµπάν, οι Βαχαβίτες. Το τελευταίο
διάστηµα αυτοί οι τροµοκράτες είναι οι πλέον φανατικοί, οι πλέον ενεργοί.
Συλλαµβάνουν οµήρους, δολοφονούν ανθρώπους, πραγµατοποιούν εκρήξεις βοµβών.
Με ποιο τρόπο λοιπόν µπορούν αυτοί οι τροµοκράτες να επιδρούν στη διεθνή
πολιτική; Κι είµαστε όλοι µάρτυρες αυτού του γεγονότος. Οι ισλαµικές
τροµοκρατικές οµάδες έχουν πολύ ευρύ δίκτυο επαφών, έχουν κοινή ιδεολογία, τον
ισλαµικό φονταµενταλισµό. ∆ιαθέτουν αρκετά ισχυρή οικονοµική βάση µε πόρους
ριζοσπαστικών ισλαµικών οργανώσεων σε πολλές ισλαµικές χώρες. Η βασική σκέψη
των ηγετών αυτής της ισλαµικής τροµοκρατίας είναι απλή. Εναντίον όλων όσοι δεν
τηρούν το νόµο του Ισλάµ. Χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο, δηλαδή έναν πόλεµο
κατά των απίστων. Η τροµοκρατία ως πολύπλευρο κακό είναι µία από τις µορφές
εκφάνσεως της κοινωνικής βίας. ∆εν ερµηνεύει όµως τις αντιφάσεις οι οποίες
εγείρονται στην κοινωνία, τουναντίον τις αγνοεί. ∆ιασπείρει τον θάνατο και την
καταστροφή. ∆εν µπορεί να αλλάξει, δεν µπορεί να αναδοµήσει, δεν µπορεί να
εγκαθιδρύσει ένα σύστηµα ανθρωπιστικών κοινωνικών σχέσεων που θα διαρρήξουν
τους υφιστάµενους ανταγωνισµούς, δεδοµένου ότι οι τροµοκράτες δεν διαθέτουν
ούτε τις δυνάµεις, ούτε τις ικανότητες.
∆ιασπείροντας τα αισθήµατα φόβου και απροσδιοριστίας, σκληρότητας, η
τροµοκρατία γίνεται ο αντίποδας της ελευθερίας, του ήθους, της νοµιµότητας, της
δηµοκρατίας, του ανθρωπισµού. Καταπιέζοντας τα δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια
της προσωπικότητας, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος στη ζωή, η
τροµοκρατία θίγει τα συµφέροντα απάντων, χωρίς εξαίρεση, των κοινωνικών
στρωµάτων και εθνικών κοινοτήτων, και αποτελεί την προσωποποίηση του κακού.
Αυτό το κακό έχει διαδοθεί στην οικονοµική και πνευµατική ζωή. Ασκεί ακραία
αρνητική επίδραση στις διεθνείς σχέσεις, τη νοµιµότητα, στις τύχες των θυµάτων της
τροµοκρατίας και στους ίδιους τους εκτελεστές τροµοκρατικών πράξεων, στην
οικονοµία. Οδηγεί σε αναρίθµητες καταστροφές διαφόρων οικονοµικών µονάδων. Τα
πλήγµατα της τροµοκρατίας είναι αδύνατο να εκτιµηθούν από οικονοµικής πλευράς.
Το χειρότερο απ’ όλα όµως, όσον αφορά τις ενέργειες των τροµοκρατών, είναι η
δολοφονία αθώων ανθρώπων, άµαχου πληθυσµού. Ραγίζει η καρδιά µας όταν
βλέπουµε το θάνατο αθώων ανθρώπων, ενώ παράλληλα δηµιουργείται µια
ατµόσφαιρα γενικευµένης φοβίας. Η τροµοκρατία επιδρά ακραίως αρνητικά στις
πολιτικές συγκυρίες της κοινωνίας, υπονοµεύει τις βάσεις της κρατικής υπόστασης,
οδηγεί στην δηµιουργία της αστυνοµοκρατίας και της αυθαιρεσίας των οργάνων της
τάξεως. Το κακό της τροµοκρατίας έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει τον
ολοκληρωτισµό, την πολιτική της ισχυρής πυγµής, της λατρείας τέτοιου είδους
λύσεων. Εκουσίως ή ακουσίως δηµιουργεί στον καθηµερινό άνθρωπο την επιθυµία
να έχει µια ισχυρά εξουσία, µια αποκατάσταση της τάξεως. Αυτό έγινε ιδιαίτερα
σαφές µετά την 11η Σεπτεµβρίου του έτους 2001, στη Νέα Υόρκη και στην
Ουάσινγκτον, καθώς επίσης και µετά το πλήγµα στο Ιράκ. Η τροµοκρατία διασπείρει
την δυσπιστία και τον φόβο, οδηγεί στη διάρρηξη των διπλωµατικών δεσµών, των
διπλωµατικών σχέσεων, δηµιουργεί συγκυρίες συρράξεων, διασπείρει σε όλους την
σκληρότητα, καταπιέζει, καταδυναστεύει και επενεργεί αρνητικά όχι µόνο στην
κοινωνία, αλλά και στους ίδιους τους συµµετέχοντες στις τροµοκρατικές ενέργειες.
Υπονοµεύει το ηθικό, δηµιουργεί απάνθρωπες συνθήκες, αποπροσανατολίζει από τις
ανθρώπινες αξίες, διασπείρει τον ανορθολογισµό τους ανθρώπους οι οποίοι
βρίσκονται υπό το κράτος του µίσους, διασπείρει το χάος, την καταστροφή. Ως βίαια
και παράνοµη µορφή, η τροµοκρατία αποτελεί µία ιδιαίτερα επικίνδυνη οδό προς το
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πουθενά. Όσο πιο σύντοµα η ανθρωπότητα το αντιληφθεί αυτό, τόσο λιγότερα
δάκρυα θα υπάρχουν στον κόσµο, τόσο λιγότερες διαλυµένες ανθρώπινες µοίρες και
καταστροφές.
∆υστυχώς, ο πόλεµος στον κόσµο δεν είναι µόνο ο ορατός. Ο χειρότερος
πόλεµος είναι εκείνος, ο οποίος γίνεται για τις ανθρώπινες ψυχές. Η πνευµατική,
ψυχική, πληροφοριακή βία είναι η πλέον ύπουλη µορφή άσκησης βίας, η οποία
επιδιώκει την καταδυνάστευση των ανθρωπίνων ψυχών. Τα πρώτα χρόνια του 21ου
αιώνα έφεραν αναρίθµητες συµφορές. Έχουµε µια διασπορά ψεύδους. Όλη η ισχύς
των σκοτεινών δυνάµεων διαλύει τις δυνατότητες τής µετά λόγου ασκήσεως του
δικαιώµατος της ελευθερίας επιλογής του δρόµου της ζωής. Γίνεται µία αόρατη µάχη
εναντίον του ανθρώπου. Ναι, ακριβώς εναντίον του ανθρώπου. Υποκριτικά,
επιχειρείται να ανατραπούν όλα όσα επί σειρά ετών, µε σαφήνεια, προσδιορίζονταν
ως καλό και κακό, µία θεµελιώδης αντιστροφή όλων των εθνικών και πολιτισµικών
αξιών, ταυτοχρόνως και της ίδιας της ανθρώπινης ψυχής. Θα πρέπει να θυµόµαστε
ότι όλη η παγκόσµια ιστορία είναι η ιστορία των θρησκειών και των συνδεόµενων µε
τις θρησκείες πολέµων. Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό. Και σήµερα βλέπουµε ότι µε
θρησκευτική επένδυση διεξάγονται διάφορες κινήσεις. Την τελευταία εκατονταετία,
ιδιαίτερα, αναβαθµίστηκε ο ρόλος της θρησκείας στη ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας
και καταδείχθηκε όλη η τερατώδης µορφή της ζωής χωρίς τη θρησκεία. Γι’ αυτό
έχουµε πειστεί από την ίδια µας εµπειρία.
Αυτός λοιπόν ο αθεϊστικός αιώνας ανέδειξε και πάλι τον αγώνα σε παγκόσµια
κλίµακα. Ο αγώνας συνεχίζεται και περνάει στην αποφασιστική φάση του. Οι µέρες ή
οι χιλιετίες που θα έχουµε ενώπιόν µας είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσουν. Η
διαδικασία έχει δροµολογηθεί, οι καιροί εγκυµονούν κατακλυσµούς στην πολιτική
επιφάνεια. Το 2002, στην ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση στο Κοινοβούλιο της
Ευρώπης, διατυπώθηκε η ανησυχία για την κλιµάκωση της ενεργοποιήσεως όλων των
άτυπων οργανώσεων και αιρέσεων που απευθύνονται όχι µόνο στους πολίτες αλλά
και στην κρατική υπόσταση. Υπό το προκάλυµµα των ανθρωπιστικών συνθηµάτων
επιχειρούν να παρέµβουν σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, της παιδαγωγικής,
της επιστήµης, του πολιτισµού, σε όλα τα θεµέλια του τρόπου ζωής των χωρών. Η
ουσιώδης επίδρασή τους σε πολιτικές διαδικασίες αποτελούν γεγονός. Οι σκοποί που
διακηρύσσουν και οι αναλύσεις τους δείχνουν ότι επιχειρείται σήµερα µία σοβαρή
µεταρρύθµιση της κοινωνικής ζωής. Αυτό αφορά όλο το χώρο της Κοινοπολιτείας
Ανεξαρτήτων Κρατών, ιδιαίτερα όµως αυτές τις καταστροφικές αιρέσεις, οι οποίες
έχουν αναπτύξει την δραστηριότητά τους στη Λευκορωσία. Σε κάποια στιγµή
δηµιουργήθηκε µία κρίσιµη κατάσταση. ∆όξα τω Θεώ, όµως, εγκαίρως ενεκρίθη
νόµος περί της ελευθερίας συνειδήσεως και θρησκευτικών οργανώσεων, σύµφωνα µε
τον οποίο βασικός θεσµός είναι η Ορθόδοξος οµολογία, χωρίς όµως να καταπιέζεται
η ελευθερία συνειδήσεως των άλλων. Η πίστη στο καλό, στη δικαιοσύνη, η
αναγέννηση των παραδόσεων, της ορθοδόξου διαπαιδαγωγήσεως, όλα αυτά
αποτελούν δρόµους προς την σωτηρία της ανθρωπότητας. Πολλά γίνονται στη χώρα
µας. Η Εκκλησία βρίσκεται υπό τη σκέπη του κράτους, αποκαθίστανται ναοί, ξανά
ενεργοποιούνται οι αξίες της Ορθοδοξίας. Μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Λευκορωσίας και της Κυβερνήσεως της Λευκορωσίας έχει υπογραφεί συµφωνία
συνεργασίας. Η χώρα µας βρίσκεται στο κέντρο ουσιαστικά της Ευρώπης. ∆εν
µπορεί να υφίσταται αποκοµµένη από τις άλλες χώρες. Γι’ αυτό λοιπόν οι απόπειρες
εξυγιάνσεως του πνευµατικού πεδίου και αναπτύξεως της προσωπικότητας θα πρέπει
να δεσπόζουν σε όλο τον κόσµο. Για να µην υπάρχουν συρράξεις, πρέπει
περισσότερο να αφουγκραζόµαστε αλλήλους, να κατανοούµε, να ανεχόµαστε, να
αγαπούµε και το κυριότερο να µην απωλέσουµε την πίστη µας, να είµαστε σταθεροί
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και γενναίοι και έτσι να γαλουχούµε και τα παιδιά µας. Σε αυτό τον δύσκολο καιρό
που ζούµε οφείλουµε πάντοτε να οδηγούµαστε στην ενότητα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο στον κοινοβουλευτικό της Ελληνικής
Βουλής, τον κ. Γεωργακόπουλο.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Πιστεύω ότι, για να προαχθεί ο διάλογος, πολλές φορές χρειάζεται να µην
χρησιµοποιούµε τα κείµενα τα οποία έχουµε προετοιµάσει, και αυτό κάνω. Άκουσα
από το πρωί πολύ σηµαντικές και σπουδαίες εισηγήσεις. Άκουσα όµως και ορισµένες
εισηγήσεις, οι οποίες πολλές φορές δείχνουν ότι κάποιοι συνάδελφοί µας δεν έχουν
κατανοήσει τον ρόλο της οργάνωσης αυτής. Έχω πει επανειληµµένως, επειδή θητεύω
στην οργάνωση αυτή 12 χρόνια, ότι η οργάνωσή µας δεν είναι θεολογική, δεν είναι
θρησκευτική, δεν είναι εκκλησιαστική, δεν είναι παραεκκλησιαστική, είναι πολιτική
και µόνον πολιτική. Και ως κόρη οφθαλµού πρέπει να κρατήσουµε τον χαρακτήρα,
τον πολιτικό χαρακτήρα της οργάνωσης. Εδώ διαβουλεύονται πολιτικοί,
διαβουλεύονται κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι εκπροσωπούν τους λαούς και όχι τις
κυβερνήσεις. Και έτσι µπορούµε να µιλάµε πιο ελεύθερα. ∆εν είµαστε
διακυβερνητική οργάνωση, είµαστε διακοινοβουλευτική. Αυτά ως µία µικρή
εισαγωγή.
Και τώρα έρχοµαι στο θέµα που έχουµε σήµερα ως κύριο θέµα συζήτησης.
Λέµε «ασφάλεια µε ελευθερία». Μέγα το θέµα και δεν σας κρύβω ότι πολλές από τις
σκέψεις που θα σας πω µου έχουν γεννηθεί και στο παρελθόν, αλλά σήµερα µε τις
οµιλίες που άκουσα εδραιώθηκαν ακόµη πιο βαθιά µέσα µου. Το 1998, όταν
κατέρρεε το τείχος του Βερολίνου, πιστέψαµε όλοι ότι θριάµβευσε η ελευθερία, ότι
απελευθερώθηκαν οι λαοί και ότι δόθηκε ένα µεγάλο έναυσµα για να ζήσουµε πιο
ασφαλείς. Πιστέψαµε, πράγµατι, ότι µε την ελευθερία, η οποία ερχόταν σε όλους τους
λαούς, θα αυξανόταν και η ασφάλεια και η δηµοκρατία γι’ αυτούς τους λαούς και για
την παγκόσµια ελευθερία και δηµοκρατία. ∆υστυχώς, όµως, υπάρχουν δυνάµεις σε
αυτόν τον κόσµο που δεν θέλουν την ελευθερία και την ασφάλεια. Όταν έπαψαν να
δαιµονοποιούν το κοµµουνιστικό σύστηµα, έπρεπε να βρουν κάτι άλλο να
δαιµονοποιήσουν για να έχουν αντίπαλο. Και, βεβαίως, τους προσεφέρθη χρυσή
ευκαιρία µε το φανατικό καθεστώς του Ιράκ. ∆αιµονοποίησαν έτσι τον
µουσουλµανικό φονταµενταλισµό. Και η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν υπάρχει ούτε
περισσότερη ελευθερία, ούτε περισσότερη ασφάλεια. Γιατί δεν πηγαίνουµε στην
πηγή των γεγονότων που δηµιουργούν και τις ανελεύθερες καταστάσεις και την
ανασφάλεια;
Πιστέψαµε ότι η τροµοκρατία, ιδιαίτερα µετά την 11η Σεπτεµβρίου, έπρεπε να
χτυπηθεί καίρια για να αυξηθεί η ασφάλεια στην ανθρωπότητα. Και το κάναµε αυτό,
όλοι οι λαοί τότε, και είπαµε ότι πρέπει να χτυπηθεί η τροµοκρατία και να
επικρατήσει η ασφάλεια. ∆υστυχώς, όµως, δεν επεκράτησε η ασφάλεια, αντίθετα
αυξήθηκε η ανασφάλεια, αυξήθηκαν τα τροµοκρατικά χτυπήµατα, γιατί δεν
πηγαίνουµε στην πηγή ορισµένων γεγονότων. Και πιστεύω ότι ένα από τα κύρια
σηµεία αυτής της ανασφάλειας, η οποία υπάρχει στον κόσµο, είναι η µη επίλυση του
Παλαιστινιακού. Το Παλαιστινιακό είναι το µεγαλύτερο αγκάθι, το οποίο υπάρχει
στα θέµατα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση µε τον χριστιανικό και τον
µουσουλµανικό κόσµο. Εάν δεν αναλάβουν οι λαοί, και ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις, την
ευθύνη επίλυσης αυτού του µεγάλου προβλήµατος, δεν πρόκειται να επικρατήσει
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ασφάλεια. Και βεβαίως δεν θα έχουµε και ελευθερία. Είµαι πεπεισµένος, µετά από
ένα ταξίδι που έκανα το 2000 και το 1999 στην περιοχή της Παλαιστίνης και της
Μέσης Ανατολής, ότι εάν δεν εξασφαλιστεί, εάν δεν δοθεί η δυνατότητα της
δηµιουργίας ενός ελεύθερου, δηµοκρατικού κράτους της Παλαιστίνης, έτσι ώστε να
µπορέσουν να ζήσουν ελεύθεροι οι πολίτες µέσα στα δικά τους σύνορα, δεν
πρόκειται πραγµατικά στην περιοχή αυτή να επικρατήσει ειρήνη, δηµοκρατία,
ασφάλεια και ελευθερία. Πράγµατι, το επισηµαίνω, µε ιδιαίτερο καηµό θα έλεγα,
διότι πιστέψαµε προς στιγµήν ότι, µε τον διάλογο ο οποίος είχε ξεκινήσει, θα
γεννηθεί
µία συµφωνία των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών και θα
δηµιουργούνταν το Παλαιστινιακό κράτος. ∆υστυχώς όµως επεκράτησαν άλλες
δυνάµεις, δυνάµεις εξτρεµιστικές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στον εκτροχιασµό της
κατάστασης, µε συνέπεια να µην γνωρίζουµε πού θα φτάσει αυτή ιστορία.
Είµαι βέβαιος όµως ότι εµείς, που µας διέπει το χριστιανικό πνεύµα, και
µάλιστα το χριστιανικό πνεύµα της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, που έχει
πάντοτε µέσα της την ελευθερία, την δηµοκρατία, την δικαιοσύνη, θα πρέπει να
περάσουµε σε όλες τις κυβερνήσεις και προς όλους τους λαούς το µήνυµα ότι
δηµοκρατία και ελευθερία και ασφάλεια µπορούν να υπάρξουν, όταν υπάρξει
αντίπαλο δέος. Αντίπαλο δέος, σήµερα, στη µονοκρατορία των Ηνωµένων Πολιτειών
δεν υπάρχει και έτσι δεν νοµίζω ότι µπορεί να υπάρξει και ειρήνη στον κόσµο.
Χαρήκαµε, όπως σας είπα στην αρχή, διότι πιστέψαµε ότι τότε η δηµοκρατία και η
ελευθερία θα επικρατήσουν σε όλον τον κόσµο. Είδαµε το δέντρο και δεν είδαµε το
δάσος. Πρέπει να δούµε και το δάσος. Νοµίζω ότι η Ευρώπη είναι εκείνη που µπορεί
να παίξει ρόλο εξισορροπιστικό, όχι αντίπαλο ρόλο προς την µονοκρατορία των
Ηνωµένων Πολιτειών. Αλλά, δυστυχώς, η Ευρώπη ακόµα παραπαίει µεταξύ της
οικονοµικής και της πολιτικής ολοκλήρωσης, δεν έχει ενιαίο σύνταγµα και δεν
πρόκειται να µπορέσει να αποτελέσει έναν δεύτερο πόλο δύναµης και ισχύος στον
κόσµο, εάν δεν ενσωµατώσει την αµυντική τεχνολογία της Ρωσίας. Οι Ηνωµένες
Πολιτείες και η Ευρώπη θα µπορέσουν να συνυπάρξουν µέσα σε δηµοκρατία και
ελευθερία, εάν πράγµατι η Ευρώπη µπορέσει να αποκτήσει ισχύ πολιτική και ισχύ
στρατιωτική. Όσο δεν θα µπορεί και θα είναι κάτω από την επικυριαρχία της
αµυντικής οµπρέλας των Ηνωµένων Πολιτειών, ο κόσµος δυστυχώς δεν θα γίνεται
ούτε περισσότερο ασφαλής, ούτε περισσότερο ελεύθερος.
Πράγµατι, η περίοδος την οποία περνάµε είναι πολύ ταραγµένη. Είναι µία
περίοδος η οποία δηµιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες στον κόσµο, γιατί, ζώντας σε ένα
τέτοιο καθεστώς, µικρές εξτρεµιστικές οµάδες, φανατικοί από όλες τις ιδεολογίες και
από όλες τις θρησκείες, µπορούν να δηµιουργούν κάποιους φανατικούς, οι οποίοι δεν
υπολογίζουν τη ζωή τους και εκείνοι οι οποίοι δεν υπολογίζουν τη ζωή τους, δεν
αντιµετωπίζονται. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο τότε
Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Καποδίστριας πήγε στον Τσάρο Νικόλαο και ζήτησε
να βοηθήσει το ελληνικό έθνος για να αποκτήσει την ελευθερία του, να βοηθήσει την
Ελλάδα στην επανάσταση την οποία έκανε, και είπε την εξής φράση: «Μεγαλειότατε,
πρέπει να τους βοηθήσουµε για να µην πολεµήσουν ως απελπισµένοι». Σήµερα,
υπάρχουν λαοί οι οποίοι πολεµούν ως απελπισµένοι και ο απελπισµένος, όταν δεν
έχει να χάσει τίποτε, δηµιουργεί ιδιαίτερες εστίες ανελευθερίας και ανασφάλειας.
Πρέπει λοιπόν να δώσουµε την δυνατότητα στους λαούς να αποκτήσουν την
δηµοκρατία, την ελευθερία και βεβαίως τότε θα επέλθει και η ασφάλεια, η ευρύτερη
διεθνής ασφάλεια, την οποία επιδιώκουµε. Πιστεύω ότι η δική µας οργάνωση µπορεί
να παίξει έναν τέτοιο ρόλο. Αν οι πληροφορίες µου είναι σωστές, δηµιουργήθηκε µία
αντίστοιχη οργάνωση από µουσουλµάνους βουλευτές. Όπως είπε και ο Νικολάι
Μεντβέντεφ, θα πρέπει να επιδιώξουµε όχι µόνο τον διάλογο µε τους Προτεστάντες,
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τους Καθολικούς και µε τα άλλα δόγµατα, αλλά ιδιαίτερα και µε τους
µουσουλµάνους. Θα πρέπει να έρθουµε σε επαφή µαζί τους, ως εκπρόσωποι των
λαών, όχι ως εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, και να βάλουµε τα θέµατα στο τραπέζι
και να µιλήσουµε στους εκπροσώπους των λαών, τους βουλευτές αυτών των
περιοχών, για να τους ευαισθητοποιήσουµε. ∆εν είµαι αφελής να πιστεύω ότι από τη
µια µέρα στην άλλη θα πετύχουµε το µέγιστο, το οποίο θέλουµε να έχουµε,
δηµοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη σε όλο τον κόσµο. Είµαστε όµως σε θέση να
ευαισθητοποιήσουµε κάποιους πολίτες και από αυτά τα έθνη, κάποιους βουλευτές και
από αυτά τα έθνη, κάποιους βουλευτές και από αυτά τα κράτη, πως µόνο µε
δηµοκρατία, ελευθερία και ασφάλεια οι λαοί θα γίνουν ευτυχέστεροι. Με το να
αγωνιζόµαστε και να δηµιουργούµε ολοκαυτώµατα ή να δηµιουργούµε ανθρώπους οι
οποίοι να ανατινάζονται µαζί µε τα αεροπλάνα στους δίδυµους πύργους των
Ηνωµένων Πολιτειών και να δηµιουργούν µια απέραντη θλίψη σε όλο τον κόσµο, ή
στη Μαδρίτη, ή στην Τσετσενία, ή στο Ιράκ, δεν δηµιουργούµε και δεν θα
δηµιουργήσουµε ποτέ την δηµοκρατία και την ασφάλεια, γιατί η βία δηµιουργεί βία,
και το µίσος δηµιουργεί µίσος. Μόνο η αγάπη, όπως ακούσαµε το πρωί, είναι εκείνη,
η οποία µπορεί να δηµιουργήσει ελευθερία και ασφάλεια.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον βουλευτή της Ρωσικής ∆ούµας κ.
Κ.Ζατούλιν.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Είµαι νέος συνάδελφος εδώ στη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της
Ορθοδοξίας και σέβοµαι τον κ. Γεωργακόπουλο. Και επίσης σέβοµαι όλους αυτούς οι
οποίοι είχαν αναλάβει την προσπάθεια να ιδρύσουν την ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ορθοδοξίας ως σηµαντικό παράγοντα της πολιτικής ζωής. Ωστόσο,
όµως, δεν θα συµφωνήσω µε τον συνάδελφό µου από την Ελλάδα στο εξής.
Προσφάτως συνάντησα το Αντιπρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ένωσης της Βαυαρίας και
τον ρώτησα το εξής: Το κόµµα σας έχει την ονοµασία «Χριστιανική Σοσιαλιστική
Ένωση». Τι σηµαίνει Χριστιανισµός; Εν προκειµένω, σηµαίνει κάτι που αφορά σε
µία ονοµασία ή αφορά σε κάποιο περιεχόµενο του κόµµατος; Μου απάντησε ότι
αφορά µόνο στην ονοµασία. Πράγµατι, η δική µας είναι µια πολιτική οργάνωση κι
αυτό το κατανοούµε όλοι. Ταυτόχρονα, όµως, και κατ’ ουσίαν είναι µια ορθόδοξη
οργάνωση και όλη η πολιτική µας δραστηριότητα θα πρέπει να εµφορείται από τις
χριστιανικές ορθόδοξες αξίες. Γι’ αυτό το λόγο, όταν προηγουµένως άκουσα για τη
σύγκρουση µεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ, φρονώ πως είναι κάτι που
αποσταθεροποιεί όχι µόνο τη Μέση Ανατολή αλλά και όλο τον κόσµο. Με
ανησύχησε η δήλωση του αδελφού µας από την Παλαιστίνη που έκανε λόγο για την
παραβίαση των δικαιωµάτων των Χριστιανών στη Βηθλεέµ και σε άλλες πόλεις.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα και φρονώ ότι σήµερα θα πρέπει να αναθέσουµε στην
επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην επιτροπή διεθνών σχέσεων να
εκπονήσουν ένα σχέδιο ψηφίσµατος για το γεγονός ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, δικαιώµατα των Χριστιανών στα υπό κατοχή εδάφη των Αγίων Τόπων.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Νοµίζω έχουµε µια κοινή στάση. Όλοι κατανοούµε το
περιεχόµενο, τον ρόλο της οργάνωσής µας και επίσης κατανοούµε τις αξίες στις
οποίες εδράζεται το έργο µας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπερβολές, κάτι
για το οποίο έκανε λόγο ο συνάδελφός µας από την Ελλάδα.
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Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω τον λόγο στον κ. Φάµπερ, από το Κοινοβούλιο
της Αλβανίας.
Ν.ΦΑΜΠΕΡ:
Θέλαµε να κατανοήσουµε την αναγκαιότητα να ζήσουν οι άνθρωποι εν
ειρήνη. Υπάρχει όµως ένα σηµαντικό εµπόδιο και ένας κίνδυνος, ο κίνδυνος της
τροµοκρατίας. Την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα η παγκοσµιοποίηση αποτέλεσε
όχι απλά µια θετική διαδικασία που οδήγησε στην οικονοµική ευηµερία, αλλά µια
διαδικασία που γέννησε και το κακό της τροµοκρατίας. Ίσως να υπάρχει µια
συνάφεια µεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών. Θα πρέπει επίσης να προσέξουµε
ιδιαίτερα αυτά τα φαινόµενα, πόσο µάλλον τώρα που βλέπουµε πως η τροµοκρατία
χρησιµοποιείται για την καταστροφή των θετικών αποτελεσµάτων που συνδέονται µε
τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας, µε τις νέες δυνατότητες των συγκοινωνιών, των
επικοινωνιών και των µεταφορών. Αυτό συντελείται µε την αξιοποίηση των
σύγχρονων µέσων επικοινωνίας και µετακίνησης. Οι σύγχρονοι καµικάζι και
αυτόχειρες αξιοποιούν όλα αυτά τα µέσα, προκειµένου να δολοφονήσουν αθώους
πολίτες. Ζούµε µε τον φόβο της επανάληψης αυτού που συνέβη την 11η Σεπτεµβρίου
και µε τον φόβο των γεγονότων που συνέβησαν στην Ισπανία, στο Ισραήλ, στη Ρωσία
και σε άλλες χώρες. Εγείρεται συνεπώς το ερώτηµα: πώς θα πρέπει να ερµηνεύσουµε
το φαινόµενο της τροµοκρατίας, πώς θα πρέπει να αντιληφθούµε το γεγονός ότι η
τροµοκρατία αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες ελεύθερης διακίνησης εµπορευµάτων,
κεφαλαίων και µετακίνησης ανθρώπων, φαινόµενα που επηρέασαν αρνητικά χώρες
στις οποίες αναπτύσσονται τροµοκρατικές οργανώσεις, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν
και το Ιράκ; Θα πρέπει να επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην αντιµετώπιση
γεγονότων όπως αυτά που συνέβησαν προσφάτως στη Σαουδική Αραβία. Είναι
δύσκολο να περιµένουµε την επικράτηση της ειρήνης και της τάξεως µόνο διά µέσου
των όπλων. Οι κοµµουνιστές επεδίωξαν την επικράτησή τους στον ανταγωνισµό των
εξοπλισµών, αλλά χρειάστηκε να αγωνιστούν όχι µόνο διά µέσου των όπλων, αλλά
και σε ένα άλλο στίβο, σε ένα άλλο πεδίο, στο στίβο της ελευθερίας και της
δηµοκρατίας, στον οποίο όµως και ηττήθηκαν κατά κράτος.
Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεµήσουµε την τροµοκρατία, η οποία
δραστηριοποιείται πίσω από τη µάσκα των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το Ισλάµ,
όπως και ο Χριστιανισµός, θα πρέπει να τηρήσει την ειρήνη και την αδελφοσύνη.
Στην περίπτωση, όµως, του µουσουλµανικού φονταµενταλισµού, βλέπουµε ότι
πρόκειται για µία αυτοθυσία στο όνοµα του Αλλάχ. Στην Αλβανία πριν από τον
πόλεµο είχαµε το 70% του πληθυσµού να είναι Μουσουλµάνοι, το 10% Καθολικοί
και το υπόλοιπο ποσοστό Ορθόδοξοι. Αυτά τα στοιχεία άλλαξαν µε την πάροδο του
χρόνου, ιδιαίτερα από τη στιγµή που ο αθεϊσµός κατέστη επίσηµη ιδεολογία και
πολιτική. Προσπάθησαν να µετατρέψουν την Αλβανία σε φρούριο του αθεϊσµού,
όπως συµβαίνει σήµερα σε άλλες περιοχές, όπου κυριαρχεί ο φονταµενταλισµός.
Πολλοί επιστρέφουν στις ρίζες του Ισλάµ, όπως συµβαίνει σε χώρες µε
φονταµενταλιστικές τάσεις, κάτι που υπονοµεύει τις ειρηνικές εκδοχές του Ισλάµ,
όπως για παράδειγµα στην Αλβανία, όπου ποτέ το Ισλάµ δεν είχε φονταµενταλιστικό
και εξτρεµιστικό χαρακτήρα. Ο κοµµουνισµός πρόβαλε τη δική του αντίληψη για τις
διαφορετικές θρησκείες και οµολογίες. Η Αλβανία εντάσσεται πλέον σε µια νέα

81

κοινωνική πραγµατικότητα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος µε µεγάλη επιτυχία
καθοδηγεί την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Και θα πρέπει να σταθούµε σε
αυτό που είπε ο κ. Γεωργακόπουλος. Τα τελευταία όµως γεγονότα µαρτυρούν ότι όχι
µόνον οι φτωχές αναπτυσσόµενες χώρες µπορούν να υφίστανται την απειλή του
φονταµενταλισµού, αλλά και οι ανεπτυγµένες χώρες γίνονται θύµατα της διακίνησης
των ναρκωτικών, της παράνοµης διακίνησης ανθρώπων, καθώς επίσης και της
χρησιµοποίησης όπλων µαζικής καταστροφής. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πρόβληµα
όλων των µετά-κοµµουνιστικών χωρών. Θα πρέπει, λοιπόν, να εµφορούµαστε από
την εντολή που κηρύσσει: «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Θα
µπορούσα να συµφωνήσω µε πολλές σκέψεις των προλαλησάντων, ιδιαίτερα µε
ορισµένες σκέψεις που διατύπωσε η εκπρόσωπος της Σερβίας. ∆εν µπορώ όµως να
συµφωνήσω µε το ότι ο πόλεµος αυτός είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Η σύρραξη του
1999 υποχρέωσε 2.000.000 Αλβανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και το ίδιο
συνέβη µε 250.000 Σέρβους. Παρατηρώντας αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να
µελετήσουµε τα αίτια ώστε να καθορίσουµε, να ανακαλύψουµε τους υπευθύνους. Το
συµβάν µε τον πνιγµό των παιδιών είναι κάτι που δεν θα πρέπει να επαναληφθεί και
θα πρέπει να πούµε, να δηλώσουµε, θα πρέπει να χαιρετίσουµε το έργο του
Αρχιεπισκόπου µας. Η κυβέρνηση του Κοσόβου άρχισε αµέσως το έργο της
αποκατάστασης των κατεστραµµένων ορθόδοξων ναών, καθώς επίσης και των
κατεστραµµένων τζαµιών.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Όπως λένε οι Ρώσοι, ίσως το παρακάναµε σήµερα. Ίσως υπάρχουν όµως παρ’
όλ’ αυτά και κάποιοι που θα επιθυµούσαν να µιλήσουν. Θα ήταν ορθό και
δηµοκρατικό να δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους όσους επιθυµούν να οµιλήσουν.
Οι συνάδελφοι που αποφάσισαν να µιλήσουν αύριο παρακαλούνται να προσέλθουν,
ώστε να µας ενηµερώσουν για το ποιος, πότε και µε ποια σειρά επιθυµεί να µιλήσει.
Ας δώσουµε το λόγο στον Βαλέρι Αλεξέγιεφ, τον οποίο όλοι γνωρίζετε, τον
σύµβουλο της ολοµέλειάς µας.
Β. ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ:
Σεβασµιότατοι, αξιότιµοι συµµετέχοντες και προσκεκληµένοι του συνεδρίου!
Θα επιθυµούσα να µοιραστώ µαζί σας ορισµένες σκέψεις όσον αφορά την
ηµερήσια διάταξή µας, υπό µορφή θέσεων που εξέθεσα και χθες. Το ζήτηµα της
σχέσης της Ορθοδοξίας στην πολιτική διάρθρωση του σύγχρονου κόσµου είναι
ιδιαίτερα επίκαιρο. Το επεσήµαναν όλοι οι οµιλητές σήµερα και επίσης από εχθές
ήδη επισηµάνθηκε. Πώς να αντιµετωπίσουµε τη σύγχρονη δηµοκρατία; Κατά πόσο
σήµερα υλοποιούνται οι βασικές ελευθερίες και τα δικαιώµατα του ανθρώπου;
Απαντήσεις σε αυτά τα αλληλένδετα ερωτήµατα αποτελούν οι ενδείξεις της πολιτικής
κατάστασης της κοινωνίας και της στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η ύπαρξη
ή η απουσία των βασικών ελευθεριών, της ασφάλειας της προσωπικότητας και της
κοινωνίας εν συνόλω. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Μπουλγκάκωφ, φιλόσοφος της
Ρωσίας, έλεγε ότι υπάρχει ένας πειρασµός στις δηµοκρατίες, σύµφωνα µε τον οποίο
την ίδια την Εκκλησία προσπαθούν να την βλέπουν σαν δηµοκρατία. Υπάρχει λοιπόν
το καθήκον να διαφωτίζουµε τον κόσµο για την υπόσταση της Εκκλησίας. Μέχρι
στιγµής, γίνεται αγώνας εντός της δηµοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες της
κοινωνίας τον 20ο αιώνα. Θα είναι εν Χριστώ ή εναντίον του Χριστού; Από κοινού µε
την Εκκλησία ή εναντίον της Εκκλησίας; Η ελευθερία στην χριστιανική της αντίληψη
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δεν περιλαµβάνει πειθαναγκασµούς εκ µέρους του κράτους, προϋποθέτει την
ελεύθερη ανάπτυξη του πνευµατικού κόσµου της προσωπικότητας. Είναι ένα ιδεώδες
της κοινωνίας που δεν απειλεί την κοινωνία, αλλά τουναντίον την εδραιώνει, την
ενδυναµώνει. Η ελευθερία δεν είναι µόνο µία τυπική αρχή, όπως συµβαίνει στον
φιλελευθερισµό. ∆εν είναι µία ελευθερία αδιάφορη, αφηρηµένη, χωρίς περιεχόµενο.
Το πνεύµα της ελευθερίας υπάρχει σε όλο το κείµενο του Ευαγγελίου. Κάθε λόγος
του Κυρίου είναι λόγος απελευθερωτικός, απελευθερωτικός από την αµαρτία.
Επανειληµµένα αναφερθήκαµε στις Επιστολές, στην Επιστολή του Παύλου προς
Γαλάτες: «Να είσαστε εν ελευθερία που σας δώρισε ο Χριστός».
Με µεγαλύτερη σαφήνεια εµφανίζεται σήµερα το γεγονός ότι ο
φιλελευθερισµός στο σύγχρονο µοντέλο του δεν εξασφαλίζει την ελευθερία.
Υπάρχουν πολλά γνωρίσµατα που στοιχειοθετούν το γεγονός ότι ο φιλελευθερισµός
µεταστρέφεται σε τυραννία, σε καθολική καταπίεση της προσωπικότητας, παρά το
γεγονός ότι ο φιλελευθερισµός ενεφανίσθη στην παγκόσµια αρένα υπό το πρίσµα της
ελευθερίας. Σε αυτά τα αλληλένδετα, λοιπόν, ζητήµατα περί εθνικής και κοινωνικής
ασφαλείας, µε τήρηση των δικαιωµάτων των ελευθεριών και της ασφαλείας του
ανθρώπου, η ασφάλεια είναι αδιαµφισβήτητα απαραίτητη. Όµως τα Συντάγµατα των
δηµοκρατικών εθνών πρέπει να τηρηθούν πρώτα απ’ όλα διά µέσου εξασφάλισης της
κοινωνικής ειρήνης και των ατοµικών δικαιωµάτων. Το δηµοκρατικό µοντέλο τίθεται
υπό απειλή και έξωθεν. Βασικός κίνδυνος είναι η παγκοσµιοποίηση ως µεγάλη
απειλή για το δηµοκρατικό µοντέλο της αναπτύξεως. Υπάρχει ο κίνδυνος η
δηµοκρατία να αποβεί αδύναµη στον κόσµο που διαµορφώθηκε µετά την 11η
Σεπτεµβρίου του 2001. Και τώρα ανακύπτει ένα παράδοξο. Η δηµοκρατία δεν µπορεί
να απορρίψει το δικαίωµα της ισχύος, εάν θέλει να διαδώσει την ισχύ του δικαίου. Η
δηµοκρατία και ο φιλελευθερισµός ενέχουν µια επιθετική αρχή. Συχνά προβάλλουν
ως απειλή κατά της ίδιας της ασφαλείας. Τι είναι σηµαντικότερο λοιπόν, τα
δικαιώµατα του ανθρώπου ή ασφάλεια; Οι µεν προτάσσουν τα δικαιώµατα του
ανθρώπου, οι δε τα δικαιώµατα του κράτους. Υπάρχει όµως και µία άλλη
προσέγγιση, όχι εναλλακτική των προαναφερθεισών. Η ελευθερία και η ασφάλεια
είναι εξίσου σηµαντικές. Η δηµοκρατία δεν είναι τίποτε χωρίς ελευθερία, αλλά η
ασφάλεια χωρίς δηµοκρατία είναι µια ολοκληρωτική φρίκη.
Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ Κράτους και Εκκλησίας θα πρέπει να
δοµούνται εν αρµονία, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά της υφής των δύο θεσµών. Το
Κράτος είναι περιορισµός του κακού και ενίσχυση του καλού. Η ανάγκη ηθικής
τελειώσεως ωθεί το Κράτος προς την Εκκλησία, απ’ όπου και η ανάγκη υπάρξεως
ενότητας µεταξύ Εκκλησίας και Κράτους. Η αποδοτική ανάπτυξη του τρίτου κόσµου
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της διασφαλίσεως των ελευθεριών. Η ελευθερία
µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µέσω της ελευθερίας του πνεύµατος, που είναι ανέφικτη
χωρίς τον Χριστιανισµό. Ο Χριστιανισµός θα πάψει να είναι καταφύγιο, θα πάψει να
είναι τόπος συναντήσεως των ηθών των λαών µας, εάν δεν τον αντιµετωπίζουµε έτσι.
Σε πολλές από τις σηµερινές οµιλίες αυτά εντοπίστηκαν στον έναν ή τον άλλο βαθµό.
Πλην όµως µια συναίνεση υπάρχει στην άποψη της υψηλής εκτίµησης την οποία
χαίρει ο Χριστιανισµός και η Ορθοδοξία.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο µε χαρά στον κ. Αντώνη Καρρά από την
Κύπρο.
Α. ΚΑΡΡΑΣ:
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Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς την κυρία Σαµόιλικ
και το Ουκρανικό Κοινοβούλιο για την φιλοξενία των εργασιών της Συνέλευσης εδώ
στο Κίεβο. Με ιδιαίτερη χαρά πολλοί γνωρίζουµε για πρώτη φορά την πρωτεύουσα
και τη Βουλή µιας χώρας που είναι µέλος της οργάνωσής µας, όπως επίσης τους
ανθρώπους της, καθώς και δείγµατα της ιστορίας και των παραδόσεών της. Επίσης
θεωρώ δίκαιο, πριν µπω στο θέµα, να συγχαρώ τους κύριους οµιλητές για τις
εξαιρετικές παρουσιάσεις τους σε αυτό το πολύπλοκο ζήτηµα που πραγµατευόµαστε
σήµερα. Συζητούµε ένα αναµφισβήτητα επίκαιρο θέµα, το συνδυασµό της ασφάλειας
µε την ελευθερία. ∆εν αµφισβητούµε δηλαδή την επικαιρότητα του συνδυασµού, ή
µάλλον τις ανάγκες του συνδυασµού αυτών των δύο ιδεωδών και αξιών. Εκείνο που
αµφισβητείται είναι όµως η ίδια η ύπαρξη της ασφάλειας και η ίδια η ύπαρξη της
ελευθερίας σαν παγκόσµιο φαινόµενο και αγαθό. Η ύπαρξη, δυστυχώς, τόσο της
ασφάλειας όσο και της ελευθερίας στο σηµερινό κόσµο είναι αποσπασµατική.
Υπάρχουν νησίδες, άλλες µεγαλύτερες και άλλες µικρότερες σε αυτόν τον κόσµο,
όπου υπάρχει ασφάλεια και ελευθερία, αλλά σίγουρα αυτό δεν ισχύει παντού. Αυτό
ειδικά το γεγονός είναι ακριβώς εκείνο που προκαλεί, δηµιουργεί την απειλή για
όλους στο παγκοσµιοποιηµένο µας σύστηµα αλληλεξάρτησης, µέσα στο οποίο ζούµε.
Όταν κάποια αγαθά, πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά, είναι αντικείµενα
απόλαυσης των λίγων, σε έναν κόσµο όπου η παντοδυναµία της πληροφορίας
καθιστά αυτά τα αγαθά κοινή γνώση αλλά όχι και κοινό κτήµα, τότε είναι που οι µη
προνοµιούχοι αντιδρούν, ξεσηκώνονται, επαναστατούν. Εδώ είναι που πρέπει να
γίνει, λοιπόν, η διάκριση τού τι γεννά την τροµοκρατία και όχι να υποπέσουµε στο
µοιραίο και ίσως εύκολο λάθος τού να αναζητούµε τις ρίζες του φοβερού όντως
σήµερα φαινοµένου της τροµοκρατίας στον παράγοντα θρησκεία. Ίσως να εµπίπτει
και µάλιστα µε τρόπο µαζικό η ταυτότητα αυτών που χαρακτηρίζονται ως
τροµοκράτες µε µια συγκεκριµένη θρησκευτική οµάδα. Όµως στην επίκληση αυτού
του συγκεκριµένου στοιχείου της διαφορετικότητας δεν πρέπει να αποδώσουµε την
πηγή των δεινών της ανθρωπότητας. Η αντιπαλότητα και η σύγκρουση είναι µεταξύ
δικαιοσύνης και αδικίας, και είναι εκεί που πρέπει ως ορθόδοξοι λειτουργοί και
υπηρέτες της δηµοκρατίας να εστιάσουµε την προσοχή µας, τις προσπάθειες και τις
πράξεις και τις δραστηριότητές µας για να συγκεράσουµε την αναζήτηση της
ασφάλειας και της ελευθερίας, χωρίς να υποθηκεύσουµε το ένα ζητούµενο στο άλλο
και αντίστροφα.
Μέσα στην υστερία για την ασφάλεια που, όχι αδικαιολόγητα, πρέπει να
πούµε, επικράτησε τα τελευταία χρόνια, µεγιστοποιώντας την αξία αυτού του αγαθού
σε βάρος αυτού της ελευθερίας, η Ορθοδοξία µπορεί να διαδραµατίσει ρόλο ήρεµης
δύναµης, πρεσβεύοντας µέσα από την ηθική και πολιτιστική της παρακαταθήκη και
παραδόσεις την αλληλοκατανόηση, την συµφιλίωση, πάνω από όλα τον διάλογο
µεταξύ των πολιτισµών, σε αντίθεση προς την σύγκρουση των πολιτισµών, που
πολλοί ιδεολογικοί απολογητές της ισχύος διακηρύσσουν και ίσως να επιθυµούσαν
να επαληθευθεί. Ως Ορθόδοξοι βουλευτές µπορούµε να εγκαινιάσουµε τον διάλογο
µε βουλευτές άλλων οµολογιών, δογµάτων και θρησκειών, στον οποίο επίκεντρο θα
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και τα προβλήµατα που τον ταλανίζουν στην καθηµερινή
του ζωή και όχι η θρησκευτική του ταυτότητα, η πολιτιστική του διαφορετικότητα.
Να συζητήσουµε, δηλαδή, για να κατορθώσουµε να βρούµε λύσεις στα σοβαρά και
εκρηκτικά ζητήµατα της φτώχειας, της ανισότητας, της πείνας, της καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αξιοπρέπειας, της καταστροφής του περιβάλλοντος,
ζητήµατα που, όσο παραµένουν άλυτα, προσθέτουν στις στρατιές των
δυσαρεστηµένων, των οργισµένων, των απελπισµένων, των περιθωριοποιηµένων και
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αυτών που αποκαλούµε τροµοκράτες. Θα πρέπει να καταδικάσουµε την βία και την
τροµοκρατία ανεπιφύλακτα, από όπου και αν αυτή προέρχεται, περιλαµβανοµένης
όµως και της κρατικής τροµοκρατίας και βίας, ακόµα και της προκλητικής επίδειξης
ισχύος. Θα πρέπει ταυτόχρονα να απαιτήσουµε την εφαρµογή των αρχών και αξιών
του διεθνούς δικαίου, χωρίς διακρίσεις, καθολικά και όχι επιλεκτικά. Είµαι βέβαιος
και ελπίζω να συµφωνείτε µαζί µου, πως εκεί έγκειται η ουσία της συζήτησής µας και
από εκεί εξαρτάται η ασφαλής συνύπαρξη των λαών σε συνθήκες ελευθερίας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Ο συνάδελφος από τη Γεωργία θέλει να διευκρινίσει κάτι.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Θα ήθελα να επαναφέρω το θέµα των ψηφισµάτων της αυριανής ηµέρας, τα οποία
πρόκειται να εξετάσουµε. Θα θέλαµε να έχουµε τα σχέδια των ψηφισµάτων, ώστε να
τα γνωρίζουµε εγκαίρως. Συµµετέχω στις εργασίες της σηµερινής ηµέρας, αλλά δεν
ξέρω τι θα πρέπει να γίνει για τα ψηφίσµατα. Θα πρέπει να έχουµε εγκαίρως τα
σχέδια των ψηφισµάτων, ώστε να τα µελετήσουµε σήµερα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Παρακαλώ, κυρία Κατερίνα Σοµόιλικ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
Αν µου επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω µερικές διευκρινήσεις για τους
συναδέλφους. Βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή στο κτίριο του Κοινοβουλίου της
Ουκρανίας και υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήµατα, κάποιες τεχνικές δυσκολίες σε
ό,τι αφορά την µετάφραση αυτών των κειµένων και δυστυχώς αυτή τη στιγµή έχουν
κλείσει ορισµένοι χώροι, δεν έχουµε πρόσβαση σε ορισµένους χώρους, ώστε να
έχουµε µια έγκαιρη αναπαραγωγή των µεταφρασµένων σχεδίων ψηφίσµατος. Ζητώ
συγνώµη για αυτό. Θα προσπαθήσουµε αύριο να τα αναπαράξουµε.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Θα παρακαλούσα τότε να µας εξηγήσετε εν τάχει το περιεχόµενο αυτών των
ψηφισµάτων, ώστε να έχουµε µια γενική αντίληψη.
Σ.ΠΟΠΩΒ:
Θα ασχοληθούµε µε τα θέµατα αυτά αύριο, είναι ζητήµατα της αυριανής
ηµερήσιας διάταξης.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Θα θέλαµε όµως σήµερα να γνωρίζουµε το περιεχόµενο αυτών των
ψηφισµάτων.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
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Εργαζόµαστε πάντα στα πλαίσια των αρχών της δηµοκρατίας και δεν υπήρξε
µέχρι στιγµής καµία περίπτωση που να µην λάβουµε υπ’ όψη µας τις επιθυµίες και
παρακλήσεις των συναδέλφων. Και πάντα προσπαθούσαµε να µην υπονοµεύσουµε
την κίνησή µας, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις απόψεις και όλες τις προτάσεις. Με
βάση το πρόγραµµα, έπρεπε να εργαστούµε µέχρι τις 8:00. Αυτή τη στιγµή
συνεχίζονται οι εργασίες για τη µετάφραση των ψηφισµάτων στην αγγλική και την
ελληνική γλώσσα. ∆υστυχώς όµως στις 8:00 ακριβώς έκλεισαν κάποιο χώροι, έτσι
εργάζεται το Κοινοβούλιό µας. Αύριο όµως θα έχετε τα σχέδια των ψηφισµάτων, δεν
είναι µεγάλα, είναι µια σελίδα στο κάθε ψήφισµα και µπορούµε να κάνουµε εγκαίρως
τις όποιες αλλαγές επιθυµείτε να γίνουν.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Σας ευχαριστώ. Θα µπορούσαµε να το είχαµε λύσει αν εγκαίρως είχαν γίνει οι
µεταφράσεις.

Σ.ΠΟΠΩΦ:
Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, ώστε να
εργαστούµε λίγο παραπάνω.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Αύριο νωρίς το πρωί θα συζητήσουµε το νέο προγραµµατισµό µας και θα
κάνουµε τον απολογισµό µας. Τα ψηφίσµατα θα είναι έτοιµα στη γλώσσα του
καθενός ή στις επίσηµες γλώσσες του Συνεδρίου και δεν θα υπάρξει απολύτως
κανένα πρόβληµα. Νοµίζω ότι έχει διανεµηθεί ο κατάλογος των ονοµάτων µε τους
οποίους στελεχώνονται οι διάφορες επιτροπές.
Η ∆ιεθνής Γραµµατεία: Νικόλαος Νικολόπουλος, Μπόρις Πλοχοτνιούκ,
Αντώνιος Καρράς, Κάγκου Αποστόλι, Νικόλαος Κότσιρας, Αλεξάντερ
Μπαρτασέβιτς, Κατερίνα Σαµόιλικ. Οι επιτροπές της διεθνούς γραµµατείας:
Επιτροπή Οικονοµικών: Πρόεδρος Μπόρις Πλοχοτνιούκ. Μέλη: ∆ηµήτρης
Γεωργακόπουλος, Ελλάδα, Σοφοκλής Φυττής, Κύπρος. Επιτροπή Κανονισµού:
Πρόεδρος Γεώργιος ∆ικτάκης, Ελλάδα. Μέλη: Αλεξάντρ Κρούτωφ, Ρωσία, Ευγένιος
Γκρίγκιβ, Πολωνία. Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: Πρόεδρος Κωνσταντίν
Ζατούλιν, Ρωσία. Μέλη: Μπισχάρα Νταούτ, Παλαιστίνη, Βλαντιµίρ Βέλµαν,
Εσθονία. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: Πρόεδρος Βλαντ Ναντέζντε, Ρουµανία.
Μέλη: Νίκο Φάµπερ, Αλβανία, Πέτρος Σιλβέστρου, Μολδαβία. Επιτροπή Παιδείας:
Πρόεδρος Ιγκόρ Κοτλιαρώφ, Ρωσία. Μέλη: Ευαγγελία Σχοιναράκη, Ελλάδα,
Μιχαήλο Μπάουερ, Ουκρανία. Επιτροπή Πολιτισµού: Πρόεδρος Μπορισλάβα
Κρούσκα, Σερβία-Μαυροβούνιο. Μέλη: Σβετλάνα Οκρουζνάγια, Λευκορωσία και η
Μαρ Λενκ, Εσθονία και θα δοθεί το όνοµα από το Καζακστάν. Επιτροπή Βιοηθικής:
Πρόεδρος Νικόλαος Κότσιρας, Αυστραλία. Μέλη: Βασίλι Μαγκλαµπερίτζε, Γεωργία,
Κυρίλ Μίλτσεφ, Βουλγαρία. Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής: Πρόεδρος Μαρία Πάπας,
ΗΠΑ. Μέλη: Τεοντόρ Σεκιγούγκο, Ουγκάντα, Γκαζί Χανανία, Παλαιστίνη.
Υπεύθυνος Σχέσεων µε θρησκευτικά δόγµατα Νικόλας Μεντβέντεφ. Εγκρίνονται;
Εγκρίνονται.

86

Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αν υπάρχουν άλλα θέµατα για σήµερα, φρονώ ότι θα πρέπει όλοι µας να
συγχαρούµε τα νέα µέλη των διοικητικών µας οργάνων. Θα πρέπει να
ευχαριστήσουµε τα µέλη της προηγούµενης γραµµατείας για το έργο τους και
πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογήσουµε το πνεύµα αυτοθυσίας που επέδειξαν, µιας
και η ρωσική αντιπροσωπεία έχει σήµερα µια καινούρια σύνθεση και όλοι µας
δεχθήκαµε να επανεκλεγούµε. Βεβαίως είχαµε µια θητεία που θα µπορούσε να
διαρκέσει και δύο χρόνια αλλά δεχθήκαµε να επανεκλεγούµε. Ευχαριστούµε όλους
όσους µε κατανόηση είδαν τις απόψεις µας. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω
όσους συµµετείχαν στις εργασίες της σηµερινής ηµέρας. Και εν κατακλείδι δύο
ανακοινώσεις: θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα βάσει της πληροφόρησης που
έχω. Οι εκπρόσωποι της Εσθονίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας,
επιθυµούν αύριο να λάβουν τον λόγο.
Α.ΜΠΑΡΤΑΣΕΒΙΤΣ:
Ο συνάδελφός µας, ο κ. Κρούτωφ, ορθώς µελετά µε προσοχή τον Κανονισµό
και αν υπάρχει κάτι που προκαλεί αµφιβολίες, τότε θα πρέπει να εξετάσουµε και την
πιθανότητα να κάνουµε κάποιες αλλαγές στον Κανονισµό. Το γεγονός ότι η
Γραµµατεία έχει εφτά µέλη, συµπεριλαµβανοµένου και του Γενικού Γραµµατέα, αν
υπάρχει κάποια διαφωνία θα µπορούσαµε να κάνουµε κάποια τροποποίηση του
Κανονισµού και να πούµε ότι η Γραµµατεία έχει εφτά µέλη συν τον Γενικό
Γραµµατέα και τον Πρόεδρο, εάν το επιθυµείτε. Νοµίζω ότι δεν είναι της παρούσης
να συζητήσουµε το θέµα αυτό. Έχουµε µια επιτροπή Κανονισµού, ας εξετάσουν οι
συνάδελφοι αυτοί το θέµα και µπορούµε να το συζητήσουµε. Ο Αλεξάντρ
Νικολάεβιτς έκανε µια πρόταση αναφορικά µε το ψήφισµα για το Παλαιστινιακό.
Εφιστώ την προσοχή των συναδέλφων του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου. Μιας και
κάναµε λόγο για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα πρέπει να
απευθυνθούµε στους συναδέλφους από την Παλαιστίνη. Εάν επιµένουν στην
αναγκαιότητα ενός τέτοιου ψηφίσµατος, αν κρίνουν αναγκαίο να υπάρξει ένα τέτοιο
ψήφισµα, τότε αυτοί θα πρέπει και να αναλάβουν και την πρωτοβουλία. Θα πρέπει
αυτοί να µας διατυπώσουν µια συγκεκριµένη πρόταση ψηφίσµατος. Νοµίζω αυτός θα
ήταν και ο ορθός χειρισµός του θέµατος, σεβόµενοι και όλες τις χώρες που
εκπροσωπούνται εδώ.
Και κάτι τελευταίο, ένα σχόλιο και πρόταση ταυτόχρονα. Οι Πρόεδροι των
Επιτροπών έχουν προτείνει, και το συζητήσαµε µε τον αξιότιµο κ. Γενικό Γραµµατέα,
σε όλες τις συνεδριάσεις της γραµµατείας να προσκαλούνται όλοι οι Πρόεδροι των
Επιτροπών, µιας και θα πρέπει να γνωρίζουν τα θέµατα που συζητά η Γραµµατεία,
ανεξαρτήτως του αριθµού των επιτροπών. Ασχολούνται µε το ίδιο θέµα µε αυτό που
ασχολείται και η Γραµµατεία. Απευθύνοµαι στον κ. Γενικό Γραµµατέα µε αυτό το
ερώτηµα.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Είθιστο να προσκαλούνται. Όµως, από τη στιγµή που τα οικονοµικά µε τα
οποία θα ασχοληθεί αύριο ο κ. Γεωργακόπουλος στενεύουν, είναι άλλα τέσσερα
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άτοµα, εισιτήρια, µετακινήσεις. Εάν λυθούν τα οικονοµικά προβλήµατα, είναι πάγια
απόφαση της Γραµµατείας να καλούνται οι Πρόεδροι των Επιτροπών.
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Θα συζητήσουµε αύριο τα οικονοµικά και θα δούµε ότι πέραν της Ρωσίας, της
Ελλάδος και της Κύπρου, θα βοηθήσουν και οι άλλες χώρες. ∆ιότι αν δεν βοηθήσει
καµία άλλη χώρα, δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν τα οικονοµικά µέσα. Βλέπω έναν
προϋπολογισµό 580.000 ευρώ για το επόµενο έτος και ξέρω ότι 150.000 δίνει η
Ρωσία, 150.000 δίνει η Ελλάδα, η Κύπρος, η οποία παλαιότερα έδινε 80.000, δίνει
30.000, άρα δεν µας καλύπτουν τα χρήµατα αυτά.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την Εσθονία,
Βλαντίµηρ Βέλµαν.
Β. ΒΕΛΜΑΝ:
Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου για την θαυµάσια
διοργάνωση της συναντήσεώς µας και για την υποδοχή που µας επιφυλάξατε στην
Ουκρανία. Μπορούµε και µόνοι µας να πειστούµε για το πώς ζουν και αισθάνονται οι
κάτοικοι αυτής της χώρας. Εγώ προσωπικά, µε τους περιπάτους που είχα στο Κίεβο,
στη θαυµάσια αυτή πόλη, το διαπίστωσα. Καταλαβαίνω το δύσκολο θέµα που µας
απασχολεί σήµερα, ιδιαίτερα καθώς είναι η τελευταία ηµέρα της διασκέψεώς µας και
πολλοί έχουν µια διάθεση επανόδου στην πατρίδα τους. Το θέµα είναι τόσο
περίπλοκο που και οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι και οι συγγραφείς και οι πλέον
διακεκριµένοι στοχαστές του κόσµου προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά
τα ερωτήµατα. Γι’ αυτό θα επιτρέψω στον εαυτό µου µόνον εν τάχει να συµπληρώσω
κάτι στην ανάπτυξη αυτού του θέµατος.
Πριν από τριάντα χρόνια, εγώ και πολλοί από τους παρόντες συναδέλφους
ζούσαµε σε έναν ηµιελεύθερο κόσµο, στο Ταλίν. Μετά από τριάντα χρόνια ο θείος
µου, ο οποίος το 1934 έφυγε από την Εσθονία στη Γαλλία, έγινε γνωστός για την
αντίστασή του. Πέντε χρόνια πέρασε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και µόνο το 1964
µπόρεσε να επιστρέψει στην Εσθονία και να δει ζωντανή τη µάνα και τη γιαγιά µου.
Ήµουν αρκετά νέος, κατηγορηµατικός και όταν άρχισα τις συζητήσεις µαζί του για το
τι είναι η ζωή, τι είναι η ελευθερία, η δηµοκρατία, µε ρώτησε: «Βαλόντια, πώς
καταλαβαίνεις την ελευθερία;» Του είπα ότι η ελευθερία είναι εγνωσµένη
αναγκαιότητα. Ο θείος µου µε κοίταξε προσεκτικά και µου είπε: «Γιατί τα λες τόσο
περίπλοκα; Η ελευθερία είναι η υποδούλωση που γίνεται κατ’ επιλογήν». Σκέφτηκα
πόσο επακριβώς και πόσο περιεκτικά περιλαµβάνονταν όλα σε αυτή τη διατύπωση,
διότι δουλεία επ’ ουδενί λόγω δεν σηµαίνει απώλεια ελευθερίας. ∆ιότι εµείς, ως
Ορθόδοξοι, λέµε: «Κύριε συγχώρεσέ µε εµένα τον δούλο σου». Αυτό δε σηµαίνει ότι
είµαστε άφωνοι και άβουλα όντα. Υπονοούµε κάτι εντελώς διαφορετικό σε αυτή τη
φράση. Εδώ αναφέρθηκαν πολλά για το γεγονός ότι η ελευθερία του ενός σταµατάει
εκεί όπου ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Από τα πλέον περίπλοκα διλήµµατα του
κόσµου είναι ο προσδιορισµός και η οριοθέτηση της ελευθερίας. Είναι πολύ πιο
πρόσφορο να προσδιοριστούν τα όρια της ελευθερίας του άλλου, διότι ο ανθρώπινος
εγωκεντρισµός επιδιώκει την διεύρυνση του πεδίου και διεκδικεί και την ελευθερία
που αντιστοιχεί στον εγγύς, στον πλησίον µας.

88

Φρονώ λοιπόν ότι η αίσθηση της ελευθερίας συνδέεται µε την αίσθηση της
ασφαλείας. Είµαι ελεύθερος εκεί που αισθάνοµαι ασφαλής και τουναντίον. Είµαι
ασφαλής εκεί που αισθάνοµαι ελεύθερος. Το τελευταίο διάστηµα γίνεται πολύς λόγος
περί τροµοκρατίας, ιδιαίτερα µετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου 2000. Επιτρέψτε
µου όµως να σας θέσω ένα αρκετά τετριµµένο ερώτηµα: Άραγε συναισθανθήκαµε
και από κοινού πονούσαµε όταν στην Αφρική, στην Ασία εκατοµµύρια άνθρωποι
πέθαιναν από την πείνα; Άραγε αισθανθήκαµε συγκλονισµένοι µε το γεγονός τού
ταυτόχρονου θανάτου µερικών χιλιάδων ανθρώπων; Συνεχώς αισθανόµαστε ότι τα
αεροπορικά ατυχήµατα είναι πολύ πιο τροµακτικά από το γεγονός ότι την ίδια ηµέρα
στους αυτοκινητοδρόµους του κόσµου έχουν σκοτωθεί πολλοί περισσότεροι
άνθρωποι; Αλλά αυτοί δεν σκοτώθηκαν ταυτοχρόνως. ∆εν σκοτώθηκαν σε έναν και
τον αυτό τόπο. Αυτό δεν µας προκαλεί το ίδιο αίσθηµα φρίκης και συγκλονισµού; Η
συγκυρία που προηγήθηκε της 11ης Σεπτεµβρίου δεν έχει αναλυθεί αρκούντως µέχρι
τούδε. ∆εν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτηµα γιατί τόσο αναντίστοιχη εκδίκηση και
για ποιο λόγο αυτή η εκδίκηση; ∆εν θεωρώ ότι η τροµοκρατία είναι µια διαστροφή,
ελευθερία του παντός. Εάν εντρυφήσει κανείς λίγο στις ανατολικές κοινωνίες, θα δει
διαφορές στον πολιτισµό τους, θα δει ότι υπάρχουν προβλήµατα µε την ηθική των
κοινωνιών. Εάν απαντήσει κανείς µε αναντίστοιχο τρόπο, αυτό είναι αποτέλεσµα του
γεγονότος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι προετοιµασµένοι, δεν είναι καταρτισµένοι,
δεν είναι πεπαιδευµένοι να αντιδράσουν µε άλλο τρόπο πέραν αυτού. Και προφανώς
εδώ προσεγγίζουµε την σηµαντικότερη στιγµή διότι, όπως επεσήµανε ο Νικολάι
Νικολάεβιτς Μεντβέντεφ, στο Κοράνι υπάρχει αυτό το οποίο δεν µπορείς να βρεις
στην Αγία Γραφή και τη Βίβλο. Υπάρχουν λόγια για το γεγονός ότι η εκδίκηση και ο
φόνος δεν επιτρέπονται. Είναι εντελώς διαφορετικό το πώς ερµηνεύουν τα λόγια του
Κορανίου διάφοροι ιµάµηδες και ιδεολόγοι. Πρέπει όµως να ξεχωρίσουµε την ήρα
από το σιτάρι και να εντρυφήσουµε στις διαδικασίες που διεξάγονται.
Φρονώ ότι η ∆ιακοινοβουλευτική µας Συνέλευση θα µπορούσε να κάνει πάρα
πολλά και να καταλάβει την θέση που της αρµόζει στην ιστορία του
Κοινοβουλευτισµού και στην ιστορία της Θρησκείας, εάν επιτύχουµε να
λειτουργήσουµε ως υποκινητές ενός διαλόγου µε τα αδέλφια µας από αυτόν τον
κόσµο, έστω και αν είναι εκπρόσωποι άλλου δόγµατος. Αυτός ο διάλογος είναι
απαραίτητος. Πολλοί άλλοι πολιτικοί θεσµοί δεν τα καταφέρνουν. Ενδεχοµένως η
δική µας ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση να καταστεί εκείνος ο πολιτικός θεσµός ο
οποίος θα µπορούσε να αναπτύξει αυτόν τον διάλογο, να λύσει τους γόρδιους
δεσµούς που έχουν δηµιουργηθεί το τελευταίο διάστηµα. Η ∆ιακοινοβουλευτική µας
Συνέλευση κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να καταστεί ηγετική στην διαδικασία
της απελευθερώσεως των ανθρώπων από εσφαλµένους φόβους. Ενδεχοµένως να
λειτουργούσε ανασχετικώς για τους µελλοντικούς τροµοκράτες, ενδεχοµένως να
καταστούµε ικανοί και να εκπονήσουµε µία τέτοια τακτική, η οποία θα µπορούσε να
εξασφαλίσει το µέλλον των γενεών, την ελευθερία και την ασφάλεια, στην οποία
έχουν δικαίωµα όλοι όσοι γεννήθηκαν και ζουν σε αυτή τη γη.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Σας ευχαριστούµε. ∆ίνουµε τον λόγο τώρα στον κ. Τσίχβιν, Κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο της Πολωνίας.
Ε.ΤΣΙΧΒΙΝ:
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Θα ήθελα εκ µέρους της αντιπροσωπείας µας και εκ µέρους του Πολωνικού
Κοινοβουλίου να χαιρετήσω τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσής µας και να πω δυο
λόγια, να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις τις οποίες θα επιθυµούσα να αναπτύξω, αλλά
υπάρχουν στο κείµενο που θα δώσω στη γραµµατεία. Το πρόβληµα της ελευθερίας
και της ασφάλειας οι περισσότεροι οµιλητές το συνέδεσαν µε το φαινόµενο της
παγκοσµιοποίησης. Στην ∆ιακοινοβουλευτική µας Συνέλευση επανειληµµένως
ασχοληθήκαµε µε αυτό το θέµα και µπορούµε να πούµε ότι η ασφάλεια και οι απειλές
που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος θα πρέπει να κατανοηθούν στο πνεύµα της Αγίας
Γραφής και ιδιαίτερα στο πνεύµα της Αποκαλύψεως, στην οποία γίνεται λόγος. Στο
εδάφιο 19,20 γίνεται λόγος για την πίστη στον αληθινό Θεό και για το φαινόµενο της
υποταγής στον θεό των ειδώλων. Ως είδωλο εµφανίζεται σήµερα η ελεύθερη αγορά, η
ανεξέλεγκτη ανθρώπινη ελευθερία και ως είδωλο επίσης προβάλλει η
παγκοσµιοποίηση σε τρεις τοµείς, στον τοµέα της οικονοµίας, της πολιτικής και των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Στην οικονοµία το χάσµα µεταξύ πλουσίων και φτωχών
µεγαλώνει και από αυτό απορρέει ένας πολύ σηµαντικός κίνδυνος. Εµείς, ως
Ορθόδοξοι, θα πρέπει να προσπαθήσουµε να αλλάξουµε την κατεύθυνση αυτής της
διαδικασίας. Οι Εκκλησίες µας φροντίζουν τους φτωχούς ανθρώπους, κάτι που είναι
καλό.
Ωστόσο, όµως, ήρθε η στιγµή να ασχοληθούµε και µε τους πλουσίους, να
εξετάσουµε δηλαδή σε ποιο βαθµό ο πλούτος µπορεί να είναι επιτρεπτός και ίσως θα
πρέπει να υπάρχουν κάποια κυβερνητικά, διοικητικά µέτρα για τον περιορισµό του
µεγάλου πλούτου. Εµείς που προερχόµαστε από χώρες του πρώην σοσιαλιστικού
σοβιετικού στρατοπέδου ελπίζαµε ότι οι δηµοσιογράφοι και τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης θα µας βοηθήσουν για να πολεµήσουµε το κακό. ∆υστυχώς, όµως, τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν γίνει ένας ακόµη κλάδος της βιοµηχανίας ο οποίος
επιδιώκει το ύψιστο κέρδος και δεν ενδιαφέρεται για τον αγώνα κατά του κακού.
Φρονώ ότι δεν επιθυµούν να αγωνιστούν κατά του κακού, διότι ζουν από το κακό,
κερδίζουν από το κακό. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ωστόσο όµως, ως Ορθόδοξοι, θα
πρέπει να απαρνηθούµε την κυρίαρχη λογική των σηµερινών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και να επιστρέψουµε στις αρχές της Εκκλησίας και να υπηρετήσουµε τα
µέλη των ενοριών µας. Αυτό που συµβαίνει στην πολιτική, όπως το είδαµε στην
Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τον τελευταίο καιρό, είναι δραστηριότητες
όπου µετέχουν όχι µόνο οι χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες χώρες οι οποίες έχουν
αποστείλει τα στρατεύµατά τους, συµµετέχουν στην προσπάθεια δηµιουργίας µια
νέας διεθνούς τάξης, της δίκαιης Pax Americana. Και φρονώ ότι και επί αυτού του
θέµατος θα πρέπει να κάνουµε τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, αλλαγές. Εµείς, ως
οργάνωση πολιτικών, είναι αναγκαίο, ευρισκόµενοι σε Ορθόδοξες χώρες, να
συνεργαστούµε και να προσπαθήσουµε από κοινού να δηµιουργήσουµε για τις
Εκκλησίες µας τις βέλτιστες συνθήκες, ώστε να εκπληρώσουν την ορθόδοξη
αποστολή τους. Βεβαίως, η ανθρωπότητα βρίσκεται ενώπιον της πιθανότητας για την
οποία γίνεται αναφορά στην Αποκάλυψη. Είναι το δίληµµα µεταξύ της νέας Βαβέλ
και της νέας Ιερουσαλήµ. Στην Αποκάλυψη υπάρχουν κάποια υπέροχα λόγια που
αναφέρονται στη νέα Ιερουσαλήµ, σε αυτή την εναλλακτική προοπτική. Και εν
κατακλείδι θα ήθελα να πω ότι βρισκόµαστε σε µια εποχή ευθύνης και αν εµείς οι
Χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι δεν προσφέρουµε στον κόσµο µια εναλλακτική
προοπτική σε συνάρτηση µε την κυρίαρχη παγκοσµιοποίηση, υπάρχει ένας µεγάλος
κίνδυνος ο κόσµος να στραφεί και να κινηθεί προς µια νέα Βαβέλ, προς το βασίλειο
του Αντιχρίστου. Αν δεν προσπαθήσουµε, αν ύψιστος σκοπός της ζωής µας γίνει η
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αφοσίωση στην πίστη, στην αυθεντικότητα των πράξεών µας, τότε ίσως να
µπορέσουµε να στρέψουµε τον κόσµο προς την νέα Ιερουσαλήµ.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Και τώρα επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο στον βουλευτή από την
Βουλγαρία κ. Μίλτσεφ.
Κ.ΜΙΛΤΣΕΦ:
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες µας από το
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, ιδιαίτερα την κυρία Σαµόιλικ για την διοργάνωση της
διασκέψεώς µας και θα ήθελα να σας πω ότι για µας, στη Βουλγαρία, η Ορθοδοξία
είναι µια µορφή παραδοσιακής αυτο-συνείδησης είτε, όπως λέει ο Πατριάρχης
Μάξιµος, «η Ορθοδοξία είναι αυτή που κατοχύρωσε το κράτος και αυτό έγινε πριν
από 13 αιώνες». Ως γνωστόν, εµείς είχαµε προβλήµατα στην Ορθόδοξη Εκκλησία,
υπήρξε ένα σχίσµα, το οποίο διήρκεσε δέκα έτη. Όµως τελείωσε αυτό το σχίσµα,
όταν αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ληφθούν νοµοθετικά µέτρα που θα διευθετούσουν
αυτό το πρόβληµα και θεσπίστηκε νέος νόµος περί θρησκευµάτων όπου αναφέρεται
ότι η Ορθοδοξία είναι η παραδοσιακή θρησκεία για την Βουλγαρία. Μπορώ να πω ότι
νοµοθετικώς έχει τεθεί µία τελεία στο πρόβληµα αυτό, όσον αφορά το θέµα της
σηµερινής µας συσκέψεως, όπου η βασική µας έµφαση δίνεται στη λέξη ελευθερία.
Βλέπουµε πως στις ερµηνείες των δογµάτων και στις θεωρητικές προσεγγίσεις
υπάρχει µια πρακτική πλευρά, υπάρχει η ένωση των ελευθέρων συγγραφέων που
εργάζεται για τις σχέσεις µεταξύ Ορθοδόξων χωρών. Νοµίζω, λοιπόν, ότι µε αυτές τις
µορφές πολιτισµικών σχέσεων θα έχουµε επιτυχίες, µεταξύ άλλων, και στα θέµατα
των Ορθοδόξων χωρών. ∆εν θα επεκταθώ στο θέµα. Θα επιθυµούσα µόνο να
αναφέρω ότι κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου του Κοινοβουλίου µας θα
συµµετάσχουµε στη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, διότι για µας
είναι πολύ σηµαντικά τα ζητήµατα που εξετάζονται εδώ. Θα ήθελα να προτείνω κάτι,
που αφορά την επιτροπή ζητηµάτων πολιτισµού, ενδεχοµένως. Να θεσπιστεί στην
επιτροπή πολιτισµού κάποιο βραβείο για τους παράγοντες του πολιτισµού, της
λογοτεχνίας, της τέχνης. Θεωρώ πως, εάν θεσπίσουµε ένα τέτοιο βραβείο, θα είναι
µία υψηλή, τιµητική διάκριση.
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας
26 Ιουνίου 2004, 10:00
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο στον αξιότιµο Γενικό Γραµµατέα µας.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Νοµίζω ότι περάσαµε δύο µέρες έντονης συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων,
σκέψεων, σε ένα πολύ σοβαρό θέµα: «Ασφάλεια µε Ελευθερία». Νοµίζω ότι η
συνεισφορά όλων των οµιλητών υπήρξε σηµαντική και ουσιαστική. Αυτό θα
αποτιµηθεί στα πρακτικά, τα οποία θα κυκλοφορήσουν. Και είναι κυρίως χρήσιµο οι
συζητήσεις αυτές να µπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια στις χώρες µας. Τώρα
θα µπω σε ένα πειρασµό απολογισµού του έργου µας, κατά το προηγούµενο έτος.
Είχαµε ήδη επισηµάνει ότι το προηγούµενο έτος είχε ορισµένες ιδιοτυπίες, οι οποίες
καθορίστηκαν από τις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας τον ∆εκέµβριο και της
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Ελλάδος τον Μάρτιο, πράγµα που σήµαινε ότι τα δύο κινούντα αίτια της οργανώσεως
στο διάστηµα εκείνο δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από τις τρεις γραµµατείες, οι οποίες ετησίως
συνέρχονται σε διάφορα µέρη, να συνέλθει µόνο µία, η οποία έγινε στην Ελλάδα,
στον Βόλο, ταυτόχρονα µε την σύνοδο µιας επιστηµονικής οµάδας εργασίας, η οποία
εργάστηκε για πολύ καιρό µεθοδικά και συστηµατικά, πολύ δε παραγωγικά. Το θέµα
«Η διδασκαλία του µαθήµατος των θρησκευτικών στην εκπαίδευση των χωρών µας»,
διδασκαλία της πίστεως και της ελπίδας του Ευαγγελίου στα νέα παιδιά των χωρών
µας, είναι πάντα ένα σηµαντικότατο πρόβληµα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της
Ελλάδος, το οποίο αποτελεί όργανο έρευνας της πολιτικής της εκπαίδευσης στη δική
µας χώρα, συνεργάστηκε µε αυτή την οµάδα εργασίας, στην οποία µετείχαν ειδικοί
από αρκετές χώρες µας. Επίσης, στο συµπόσιο το οποίο έγινε στο Βόλο υπήρξε µία
πυκνή συµµετοχή ειδικών, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις, και νοµίζουµε ότι η
δουλειά η οποία έγινε είναι χρησιµότατη και θα αποδειχθεί χρησιµότατη, αρκεί να
θέλουµε να αξιοποιήσουµε αυτές τις εργασίες της οργανώσεώς µας. Τα θρησκευτικά
ως µάθηµα ταυτότητας και πολιτισµού, όχι απλώς ως καταγραφή θρησκειολογική, ως
καταγραφή ιστορική, αλλά ως µάθηµα διαµόρφωσης ψυχών, διάπλασης
συνειδήσεων, είναι ένα σηµαντικότατο πρόβληµα και η δουλειά η οποία έγινε είναι
πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Πριν από τρία χρόνια είχαµε συγκαλέσει στην
Ορθόδοξη Ακαδηµία της Κρήτης, ένα ίδρυµα το οποίο ανήκει στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, τους επικεφαλής των επιτροπών Παιδείας
των χωρών µελών µας και παρόντες ήταν οι περισσότεροι εκπρόσωποι των
κοινοβουλευτικών επιτροπών Παιδείας. Εκεί, λοιπόν, υπήρξε ένα σοβαρό και
σηµαντικό ψήφισµα. Το ψήφισµα αυτό ήταν σε συνάρτηση, βεβαίως, της συνόδου
των Υπουργών Παιδείας των χωρών-µελών µας. Λόγω εγγενών δυσχερειών, η
συνάντηση εκείνη δεν έγινε τότε. Για µας είναι ανοιχτό αυτό το θέµα και θα
εξετάσουµε την δυνατότητα να συνέλθουν οι Υπουργοί Παιδείας για να συζητήσουν
αυτά τα ζητήµατα. Είχαµε όµως προχωρήσει στη λήψη µιας αποφάσεως για την
ίδρυση ενός Κέντρου Παιδείας, µε στόχο την συστηµατική ενασχόληση µε τα
ζητήµατα αυτά. Συσκέψεις, σεµινάρια εµπειρογνωµόνων από χώρες-µέλη της
οργάνωσης σε πανευρωπαϊκό και σε ευρύτερο επίπεδο, σεµινάρια για δασκάλους,
καθηγητές Θρησκευτικής Αγωγής, µόνο για Ορθοδόξους ή και άλλους διαφόρων
χριστιανικών οµολογιών ή ακόµη και διαφόρων θρησκειών, αφού οι χώρες – µέλη
της οργάνωσης συµβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν στους λαούς τους οµάδες
ετεροθρήσκων και φυσικά ετεροδόξων. Σεµινάρια συγγραφέων βιβλίων
θρησκευτικής αγωγής για τον µαθητή και τον δάσκαλο, µετάφραση δοκιµασµένων
βιβλίων, συσκέψεις και σεµινάρια για ειδικούς σε θέµατα αιρέσεων και ιδίως
νεοφανών αιρέσεων.
Θα πρέπει, σε αυτό το σηµείο, να υπενθυµίσω ότι η συνέλευσή µας στην
Πάτµο, στο νησί της Αποκαλύψεως, πριν από τρία χρόνια, είχε αφιερωθεί σε αυτό το
θέµα, στις νεοφανείς αιρέσεις. Ερευνητικά έργα και ανταλλαγές για τους παραπάνω
κύκλους δραστηριοτήτων, τρόποι συνεργασίας εκκλησίας – κράτους. Αυτό κατά τη
γνώµη µας πρέπει να είναι το ίδρυµα, κέντρο παιδείας, το οποίο έχουµε σχεδιάσει,
φιλοδοξώντας να προχωρήσουµε στην κατεύθυνση αυτή και στην υλοποίησή του.
Αυτό, βέβαια, σε συνάρτηση µε την συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των χωρών
µας. Εάν αυτό κατορθώσουµε να καταστεί εφικτό µέχρι τον ερχόµενο Ιούνιο, θα είναι
µια σηµαντική συνεισφορά µας. Το διάστηµα που µας πέρασε, υπήρξε µία
δυνατότητα η γραµµατεία να πάει στις Ηνωµένες Πολιτείες και εκεί, χάρη στην
παρουσία του µέλους µας και Προέδρου της επιτροπής διεθνών σχέσεών µας, της κ.
Μαρίας Πάπας, να επιτελέσει µία σοβαρή δουλειά, να διερευνήσει το τοπίο της
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περιοχής, να συναντηθεί µε οµάδες Ορθοδόξων στις Ηνωµένες Πολιτείες, το Σικάγο
και τη Νέα Υόρκη, να ανταλλάξει απόψεις µε τον Αρχιεπίσκοπο Αµερικής ∆ηµήτριο,
και να δει την πέρα του Ατλαντικού χώρα, η οποία µας δίνει ορισµένα µέλη στην
οργάνωση, τόσο από τις Ηνωµένες Πολιτείες, όσο επίσης και από τον Καναδά.
Έχουµε επισηµάνει ότι σε χώρες της Λατινικής Αµερικής υπάρχουν Ορθόδοξοι
συνάδελφοί µας, άλλοι λιβανικής και άλλοι ελληνικής καταγωγής. Αν εσείς, ο
καθένας από εσάς γνωρίζει για λογαριασµό του έθνους του ότι υπάρχουν οµοεθνείς
του Κοινοβουλευτικοί σε οποιαδήποτε µέρη του κόσµου, είµαστε έτοιµοι να
αξιοποιήσουµε αυτή τη γνώση και να έρθουµε σε επικοινωνία µε τους συναδέλφους
αυτούς, όπου και αν βρίσκονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον να τους βρούµε, όπως
υπήρξε πολύ ενδιαφέρον, στο πρόσφατο παρελθόν, να βρούµε τους συναδέλφους µας
της µακρινής Αυστραλίας, να πάµε εκεί ως γραµµατεία της ∆ιακοινοβουλευτικής
Ένωσης και να έχουµε τη χαρά και την ευκαιρία να περιλαµβάνουµε συχνά στις
εκδηλώσεις µας εκπροσώπους όπως τώρα τον κ. Κότσιρα, ο οποίος προεδρεύει και
της επιτροπής βιοηθικής, όπως προήδρευε και ο προηγούµενος συνάδελφός του.
Κατά καιρούς έχουµε συγκροτήσει επιστηµονικές επιτροπές από ειδικούς από
διάφορες χώρες- µέλη της οργάνωσής µας. Έτσι έχει εργαστεί µία πολύ αξιόλογη
οµάδα εργασίας στα θέµατα της βιοηθικής. Η επιτροπή αυτή, εξαιτίας κάποιων
εγγενών δυσχερειών, δεν εργάστηκε την προηγούµενη χρονιά, αλλά τα θέµατα της
βιοηθικής είναι πάντοτε ζωντανά και κατ’ εξακολούθηση υπαρκτά, ώστε να είναι
πολύ χρήσιµο να συνεχίσει να εργάζεται. Η πρόεδρος της επιτροπής αυτής,
καθηγήτρια κυρία Κριάρη, έχει αυτή τη στιγµή µία κυβερνητική θέση στην Ελλάδα,
µε τη νέα Κυβέρνηση. Εάν τελικώς ο χρόνος της δεν επαρκεί, θα αντικατασταθεί από
άλλο πρόσωπο για να µπορέσει να προχωρήσει η επιτροπή. Είχαµε συγκροτήσει
επιτροπές για ζητήµατα των θρησκευτικών ελευθεριών. Είµαστε έτοιµοι να
προχωρήσουµε σε συγκρότηση επιστηµονικών οµάδων και για άλλα θέµατα τα οποία
η συνέλευσή µας θα κρίνει αναγκαία για να γίνουν. Στα σχέδιά µας είναι η οργάνωση
ενός συνεδρίου µε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κοµισιόν, µε θέµα «Έθνος,
Θρησκείες, Ορθοδοξία και τα νέα δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Με τον
Πρόεδρο Ζόρκαλτσεφ είχαµε επισκεφθεί την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από
τέσσερα-πέντε χρόνια, όπου είχαµε ξεκινήσει µία σειρά επαφών και συνεργασιών. Η
διεύρυνση της Ένωσης και η συµµετοχή τώρα και άλλων χωρών – τότε ήταν η
συµµετοχή µόνο της Ελλάδος – ανάµεσα στις 25 χώρες, η συµµετοχή της Κύπρου, η
συµµετοχή της Λιθουανίας, η συµµετοχή της Πολωνίας, που συµβαίνει να είναι µέλη
της οργάνωσής µας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και νοµίζω ότι µε ακόµη µεγαλύτερο
ενδιαφέρον οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να παρακολουθήσουν τις
σκέψεις και τις απόψεις µας.
Πρέπει να πω επ’ ευκαιρία ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως έχει ήδη από πολύ καιρό ξεκινήσει την λειτουργία στις
Βρυξέλλες, στην έδρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενός γραφείου εργασίας. Η
Ελλαδική Εκκλησία έχει πράξει το ίδιο, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εµπειρία που
έχουν αποκοµίσει οι Εκκλησίες εκ της συνεργασίας τους µε τους Ευρωπαίους. Η
Ένωσή µας έχει ξεκινήσει 11 χρόνια πριν, µέσα σε δεδοµένα τα οποία µεταβάλλονται
συνεχώς. Είναι επόµενο να χρειαζόµαστε και εµείς ανανέωση και εκσυγχρονισµό για
να µπορούµε να παρακολουθούµε τις εξελίξεις, όπως αυτές λαµβάνουν χώρα.
Ακούγεται πάντοτε ότι η Οργάνωσή µας δεν είναι µία εκκλησιαστική οργάνωση, µε
την στενή έννοια του όρου, δεν είναι µία θρησκευτική οργάνωση µε την στενή έννοια
του όρου, είναι µία πολιτική οργάνωση. Αυτό είναι η οργάνωση, µία πολιτική
οργάνωση. Αλλά αυτοί που συγκροτούµε την οργάνωση, σηµείο αναφοράς µας και
κοινή µας µήτρα πνευµατική έχουµε την Ορθοδοξία. Και το εννοούµε αυτό, δηλαδή
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έχουµε την Ορθοδοξία ως χριστιανική αποκάλυψη, ως πίστη ζωής, ως κώδικα αξιών
ζωής, που δεν είναι αξίες µόνον ατοµικής ζωής, αλλά αξίες συλλογικής ζωής,
κοινωνικής ζωής, είναι αξίες όλης της ζωής. Με την έννοια αυτή, θα ήταν τραγικό να
καταλήξουµε κάποια στιγµή εκεί που κατέληξαν τα λεγόµενα χριστιανοδηµοκρατικά
κόµµατα της Ευρώπης, τα οποία είναι απλώς συντηρητικά κόµµατα. Ονοµάζονται
χριστιανικά, αλλά δεν έχουν καµία απολύτως σχέση, στις περισσότερες περιπτώσεις
τουλάχιστον, µε την ζωή της Εκκλησίας, δεν επιδρά η Εκκλησία σε αυτά, ούτε εκείνα
επιδρούν στην Εκκλησία. Εµείς επιθυµούµε και πρέπει να το αισθανόµαστε αυτό το
πράγµα ότι δίνουµε στη δηµόσια ζωή των χωρών µας, και ως οργάνωση γενικότερα,
µία µαρτυρία χριστιανικής πίστεως, ελπίδας και αγάπης χριστιανικής στον κόσµο.
Είµαστε κοµιστές ενός µηνύµατος για τον κόσµο, το οποίο, όπως σοφά έχει ειπωθεί
στο παρελθόν, υφίσταται ως κοινωνικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας, µετα-καπιταλιστικό,
µετακοµµουνιστικό, µετασοσιαλιστικό, και µετα-µεταµοντέρνο, µετά-νεωτερικό.
Ελπίζω ότι τον φετινό χειµώνα, τον ερχόµενο χειµώνα, θα έχουµε την δυνατότητα να
κάνουµε αυτό το συνέδριο µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει επίσης πολύ
µεγάλη σηµασία. Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, ως γνωστόν, το κράτος – έθνος
τελεί υπό δίωξη, είναι στόχος εξαφάνισης. Το κράτος όµως επί πολλά χρόνια
αποτέλεσε µήτρα των αρετών ενός έθνους, ενός λαού που απαρτίζει το συγκεκριµένο,
οποιοδήποτε έθνος. Είναι αυτό που διασώζει την παράδοση και τις διαχρονικές
γενικότερα αξίες της ζωής. Και µας ενδιαφέρει πάντοτε.
Πιστεύουµε, πάντοτε, ως οργάνωση, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κατ’ αρχήν,
ότι οι αξίες της ζωής, οι µεγάλες αξίες της ζωής, οι διαχρονικές αξίες της ζωής, αυτές
που έχουν αντέξει στην ιστορία, και στα δεινά της ιστορίας, αυτές είναι οι πιο
επίκαιρες και πιο σύγχρονες αξίες.
Πρέπει να θυµίσω κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε ευχάριστο: ο αρχαίος
Αθηναίος, ο ∆ηµοσθένης, έλεγε ότι «για να κάνετε οτιδήποτε -δει δη χρηµάτων και
άνευ τούτων ουδέν εστι γενέσθαι των δεόντων -χρειάζονται χρήµατα και χωρίς αυτά
δεν µπορεί να γίνει τίποτε απολύτως». Υπενθυµίζω κάτι το οποίο συνήθως διαφεύγει
της προσοχής µας, ότι αυτά τα χρόνια τα 150.000 δολάρια αρχικά της Ελλάδος και τα
80.000 δολάρια της Κύπρου και αργότερα συν τα 150.000 δολάρια της Ρωσίας και
έκτοτε τα 150.000 δολάρια της Ρωσίας και της Ελλάδος και τα λιγότερα της Κύπρου,
µε κάποια εξαίρεση χωρών, οι οποίες εφ’ άπαξ έχουν δώσει από 10.000 δολάρια, και
η Ουκρανία βεβαίως, δεν υπάρχουν άλλες πηγές οικονοµικές για την Οργάνωση.
Μπορεί η Οργάνωση, εάν έχει περισσότερα χρήµατα, να κάνει απείρως περισσότερα
πράγµατα. Ειπώθηκε και χθες ότι οι Πρόεδροι όλων των Επιτροπών θα µπορούν µαζί
µε τις γραµµατείες να συνέρχονται, αλλά αυτό απαιτεί µια δαπάνη εισιτηρίων,
ξενοδοχείων, µετακινήσεων πάσης φύσεως και ούτω καθεξής. Όλα αυτά στο τέλος
καταλήγουν στο ότι χρειαζόµαστε χρήµατα. Είχαµε εξαρχής απευθυνθεί σε όλες τις
χώρες-µέλη, εθελουσίως, χωρίς υποχρεωτικότητα να καταβάλλουν από 10.000
δολάρια καθεµία. Σας είπα, µε ελάχιστες, εξαιρέσεις που συνέβησαν κι αυτές εφάπαξ,
δεν υπάρχουν άλλες καταβολές. Μπορώ να κάνω τώρα την έκκληση σε όλες τις
χώρες. Νοµίζω ότι δεν είναι ιλιγγιώδες το ποσό των 10.000 δολαρίων. Εµείς, ως
Ελλάδα και ως Ρωσία, θα κάνουµε µία προσπάθεια µήπως µπορέσουµε να
ανεβάσουµε τα 150.000 δολάρια. Ίσως επίσης να εξετάσουµε και κάποιους
εξωτερικούς πόρους, δηλαδή εννοούµε πηγές χορηγών, οι οποίοι θα πίστευαν στην
αποστολή µας και τον ρόλο µας, ο οποίος ρόλος µας, βέβαια, για να µπορεί να
καταστεί σαφής και στις χώρες µας, σηµαίνει ότι οι εθνικές επιτροπές κάθε χώρας
δραστηριοποιούνται, ή όπου δεν υπάρχουν εθνικές επιτροπές, διότι στις βουλές οι
Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι µια µικρή µειοψηφία, εκεί ο πυρήνας αυτός της
ορθόδοξης κοινοβουλευτικής µειοψηφίας είναι και κοµιστής των µηνυµάτων και των
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απόψεων και των θέσεών µας. Μπορεί και να οργανώσει, ενδεχοµένως, σε
συνεργασία µαζί µας, ένα συµπόσιο εκεί, µπορούν να γίνουν χίλια δυο πράγµατα,
αλλά πρέπει να καταστεί στη δηµόσια ζωή των χωρών µας γνωστή η ύπαρξη και η
λειτουργία της οργάνωσής µας. Κάνω αυτή την έκκληση για τις εθνικές επιτροπές,
γιατί χωρίς την δράση των εθνικών επιτροπών, την ποικίλη δράση που µπορούν να
αναπτύξουν οι εθνικές επιτροπές, δεν µπορεί να γνωστοποιηθεί η οργάνωση. Το ότι
συνήλθαµε σήµερα στο Κίεβο της Ουκρανίας και ανταλλάξαµε επί τόσες ηµέρες
σκέψεις, απόψεις, έχω την ιδέα ότι στις χώρες δεν ξέρει κανείς τίποτα απολύτως, ή
σχεδόν τίποτα απολύτως. Πρέπει κάτι να κάνουµε σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο οι
φίλοι µας οι Αµερικανοί το λένε public relations, δηµόσιες σχέσεις.
Κάναµε µερικές σκέψεις για το πού θα γίνει η Συνέλευσή µας την επόµενη
χρονιά, τον επόµενο Ιούνιο, έχοντας εδώ, προ ηµερών, στην αρχή των εργασιών µας,
στην επίσηµη έναρξη τον Μητροπολίτη Γενεύης, τον κ. Ιερεµία, γνωρίζοντας ότι στη
Γενεύη το Οικουµενικό Πατριαρχείο έχει ένα πνευµατικό, πατριαρχικό κέντρο, στο
Σαµπεζί το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει τις εργασίες ενός τέτοιου συµποσίου.
Ανταλλάξαµε µερικές σκέψεις στην γραµµατεία, και µάλλον προσανατολιζόµαστε
στην ιδέα τού Σαµπεζί της Ελβετίας για τον προσεχή Ιούνιο. Μιλάµε υπό µορφή
προτάσεως, τώρα και ο καθένας µπορεί να κάνει τις προτάσεις του και αργότερα
µπορούµε να αποφασίσουµε. Μερικές φορές δεν έχουµε αποφασίσει στην συνέλευση
πού θα κάνουµε την εποµένη και έχουµε εξουσιοδοτήσει την γραµµατεία να πάρει
αυτή την απόφαση, διότι είχαµε δυσκολίες και είχαµε και απροθυµίες από χώρες,
διότι αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ανάληψη ορισµένων ευθυνών και οικονοµικών
ευθυνών από την χώρα που οργανώνει την συνάντηση. Αυτά θα τα δούµε όλα. Να
δώσουµε τον λόγο στον Ταµία της Οργάνωσης, τον κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο, ο
οποίος θα κάνει και τον οικονοµικό απολογισµό.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Πριν προχωρήσω στην ανάγνωση της έκθεσης ελέγχου, η οποία διενεργήθηκε
από το σώµα ορκωτών ελεγκτών και λογιστών της Ελλάδος, στην ηµερήσια διάταξη
είχατε βάλει ένα θέµα για το οποίο νοµίζω ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να
πάρει απόφαση. Το θέµα ήταν να εξουσιοδοτηθεί η γραµµατεία να επιχειρήσει επαφή
και διάλογο µε αντίστοιχη οργάνωση των µουσουλµάνων.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Όπως µε ενηµέρωσε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο κ. Ποπώφ, επ’ ευκαιρία
της συναντήσεώς του µε τον Ιρανό εκπρόσωπο αυτής της οργάνωσης, έχει
ανταλλάξει σκέψεις αρχικές, τις οποίες θα µας γνωστοποιήσει µετά.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα ερώτηµα. Ακούσαµε τον απολογισµό του Γενικού
Γραµµατέως για την παρελθούσα περίοδο. Στη συνέχεια θα πρέπει να έχουµε έγκριση
του απολογισµού για το παρελθόν διάστηµα. Θα πρέπει να εγκρίνουµε αυτόν τον
απολογισµό και στη συνέχεια να περάσουµε στο επόµενο ζήτηµα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
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Σας ευχαριστούµε, Αλεξάντρ Νικολάεβιτς, για την παρατήρησή σας. Νοµίζω
ότι λαµβάνουµε υπ’ όψη την πληροφορία που µας παρείχε ο κ. Γενικός Γραµµατέας
για την παρελθούσα περίοδο. Θα παρακαλέσουµε τον κ. Γενικό Γραµµατέα, αν
υπάρχει η δυνατότητα, να µας δώσει µία γραπτή εκδοχή του απολογισµού, να την
έχουµε ανά χείρας, συµπεριλαµβανοµένης και της προτάσεως για τις συνεργασίες των
επιτροπών, και µετά να την αποστείλουµε στους συναδέλφους.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
∆ε νοµίζω, όµως, ότι χρειάζεται γραπτό κείµενο. Βασικά σηµεία της
ενέργειας, της δουλειάς µας, του απολογισµού µας κατά την προηγούµενη χρονιά,
έχουν καταγραφεί ήδη στα πρακτικά.
∆ίνω τον λόγο στον κ. Ταµία µας.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Όπως γνωρίζετε το οικονοµικό έτος για την οργάνωσή µας ξεκινάει την 1η
Ιουνίου και τελειώνει στις 31 Μαΐου, και αυτό γίνεται για να υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου από τους συνεργαζόµενους ορκωτούς λογιστές και ελεγκτές, έτσι ώστε να
έχουµε την έκθεσή τους ως επίσηµο απολογισµό. Και αµέσως σας διαβάζω την
έκθεση του οικονοµικού απολογισµού του οικονοµικού έτους 2003-2004. Με το
έγγραφο ηµεροµηνίας 19-05 της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας,
το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας αυτής βουλευτής κ. Στυλιανός
Παπαθεµελής, και το από 20-05 έγγραφο του σώµατος Ορκωτών Λογιστών προς
εµάς, µας ανατέθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
της Ορθοδοξίας για το διάστηµα από 01-06-2003 µέχρι 31-05-2004. Από χθες
µοιράστηκαν τόσο η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών όσο και ο Προϋπολογισµός,
έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να κάνετε τυχόν παρατηρήσεις. Μετά τον έλεγχο
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, της οποίας η ιδρυτική πράξη
ψηφίστηκε από τα µέλη της στην πρώτη γενική συνέλευση στην Αθήνα το Νοέµβριο
του 1994, και οι σκοποί της διακηρύχθηκαν στο Συνέδριο που οργάνωσε η Βουλή
των Ελλήνων στη Χαλκιδική στις 3 Ιουλίου του 1993, εφαρµόσαµε τις ελεγκτικές
διαδικασίες τις οποίες κρίναµε κατάλληλες, στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και
µεθόδων του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Τα στοιχεία που τέθηκαν στη
διάθεσή µας και στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχός µας ήταν καταστάσεις στις οποίες
αναγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Ορθοδοξίας µε συνηµµένα τα σχετικά δικαιολογητικά. Τις παραπάνω καταστάσεις
έχει υπογράψει ο Γενικός Γραµµατέας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Ορθοδοξίας, Βουλευτής κ. Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεµελής. Εδώ είµαι
υποχρεωµένος να συµπληρώσω ότι, για να γίνει µία δαπάνη, προηγείται απόφαση της
γραµµατείας, και η οποία απόφαση κοινοποιείται προς το Ταµείο. Όταν δε έρχεται η
εξόφληση των δαπανών αυτών, επισυνάπτεται η εντολή την οποία υπογράφει ο
Γενικός Γραµµατέας µαζί µε όλα τα νόµιµα παραστατικά. Οι δαπάνες της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης αφορούν τις δραστηριότητες αυτές, όπως
περιγράφονται παρακάτω: η ετήσια γενική συνέλευση, συνεδριάσεις της
γραµµατείας, συναντήσεις επιτροπών κ.ά., καθώς και λειτουργικά έξοδα της
γραµµατείας.
Οι δραστηριότητες της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τις οποίες
πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες, για την εξόφληση των οποίων έγιναν αναλήψεις από
τους λογαριασµούς καταθέσεων τους οποίους διατηρεί η ∆ιακοινοβουλευτική
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Συνέλευση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, από 1-06-2003 µέχρι 31-05-2004
είναι οι εξής: η 10η ετήσια Γενική Συνέλευση στο Βίλνιους της Λιθουανίας, από 2606-2003 µέχρι 29-06-2003, συνάντηση των νέων µελών των επιτροπών µε τον Γενικό
Γραµµατέα Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2003,
επίσκεψη αντιπροσωπείας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης και συνεδρίαση της
γραµµατείας στο Σικάγο και Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών στις 29
Οκτωβρίου έως 5 Νοεµβρίου. Επίσης στο υπό έλεγχο χρονικό διάστηµα
πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες, οι δαπάνες των οποίων
εξοφλήθηκαν µε αναλήψεις από τους λογαριασµούς καταθέσεων µετά την 31 Μαΐου
του 2004. Η συνεδρίαση της διεθνούς γραµµατείας των Προέδρων των Επιτροπών
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Βόλο στις 14 και 15 Μαΐου, Σεµινάριο
«Ορθοδοξία και Παιδεία – Το Μάθηµα των Θρησκευτικών ως Μάθηµα Ταυτότητας
και Πολιτισµού» στο Βόλο στις 14 Μαΐου του 2004. Για τις παραπάνω
δραστηριότητες της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας και τα έξοδα
της γραµµατείας πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά. Θα διαβάζω το γενικό ποσό και όχι
το αναλυτικό, το αναλυτικό το έχετε µπροστά σας, µπορείτε να το αναγνώσετε:
«Η 10η ετήσια Γενική Συνέλευση, στο Βίλνιους της Λιθουανίας στοίχισε
112.912,28 ευρώ. Η συνάντηση των νέων µελών των επιτροπών στην
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση µε τον Γενικό Γραµµατέα στην Αθήνα, σύνολο 2.140
ευρώ. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας και συνεδρίαση της γραµµατείας στη Νέα
Υόρκη και στο Σικάγο 53.417 ευρώ. Γενικά έξοδα της γραµµατείας 36.477 ευρώ.
Επίσης, καταβλήθηκε η προκαταβολή για την οργάνωση της διεθνούς γραµµατείας
στο Σεµινάριο του Βόλου 40.000 ευρώ, σύνολο: 194.000. Όλες οι παραπάνω δαπάνες
καλύπτονται από τα προβλεπόµενα νόµιµα δικαιολογητικά. Στο σηµείο αυτό
αναφέρουµε ότι παραµένει ακόµη σε εκκρεµότητα το υπόλοιπο προκαταβολής
5.392,08 ευρώ, όπως αναφέρουµε και στην προηγούµενη έκθεσή µας το 2003, στη
σελίδα 4, που έχει δοθεί τον Απρίλιο του 2002, για το συνέδριο της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας στης Θεσσαλονίκη, το οποίο
τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε. Για την εξόφληση των δικαιολογητικών υπάρχει η
υπογραφή του Ταµία και Μέλους της επιτροπής οικονοµικών της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας Βουλευτή ∆ηµήτριου
Γεωργακόπουλου. Τα έσοδα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας
από συνδροµές των µελών της, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς των καταθέσεων
στην Τράπεζα και τις πληροφορίες που µας έδωσε η αρµόδια υπάλληλος της Βουλής
των Ελλήνων κυρία Νάγια Μήλιου, έχουν ως εξής: συνδροµή της Ρωσίας 2003 149.953,06 δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών, συνδροµή της Κύπρου 2003 - 29.978,58
δολάρια, συνδροµή της Ελλάδος χρήσεως 2003 - 129.757,78 ευρώ, η συνδροµή της
Ρωσίας για το 2004 - 149.963,09 δολάρια. Είναι µείον τα έξοδα, γι’ αυτό βλέπετε ότι
υπολείπονται 36 δολάρια από τα 150.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, έσοδα και
έξοδα, η συµφωνία των λογαριασµών καταθέσεων σε Τράπεζες από 01-06-2003
µέχρι 31-05-2004 έχει ως εξής: Εθνική Τράπεζα λογαριασµός σε ευρώ υπόλοιπο ως
31-05 - 28.685,75 ευρώ, πλέον καταθέσεις συνδροµών - 129.757,78, µείον πληρωµές
εξόδων, όπως αναφέρονται στη σελίδα 3 και 5 - 131.461,06 ευρώ, πλέον κατάθεση
29-07-2003 1.532,82 ευρώ, πλέον τόκοι 1.301,08 ευρώ. Νέο υπόλοιπο της 31-052004 - 29.817,09 ευρώ. Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διατηρείται και
λογαριασµός σε δολάρια, και είναι οι 430.981 δολάρια, υπόλοιπο στις 31-05, πλέον
καταθέσεις 329.895,24 δολάρια, µείον δαπάνες 71.984,96 δολάρια, πλέον τόκοι
46,65, σύνολο, υπόλοιπο 688.938,77 δολάρια. Σε ευρώ είναι 574.115 ευρώ. Η
κατάθεση που αναφέρεται παραπάνω των 1.532,82 ευρώ αφορά αποζηµίωση για την
απώλεια
φορητού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
της
γραµµατείας
της
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∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας που έγινε στο ξενοδοχείο στη
Λιθουανία. Τα παραπάνω υπόλοιπα των λογαριασµών καταθέσεων βεβαίωσε και η
Εθνική Τράπεζα µε επιστολή της, απευθείας, σε εµάς. Όπως προκύπτει από τα
ανωτέρω υπάρχει πλήρης συµφωνία των λογαριασµών των καταθέσεων στην
Τράπεζα µε τα έξοδα και τα έσοδα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της
Ορθοδοξίας. Τελειώνοντας, σας γνωρίζουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας, για κάθε
συµπληρωµατική πληροφορία ή επεξήγηση.
Με τιµή. Ορκωτός Ελεγκτής Κωνσταντίνος Μπολολιάς. Α.Μ.11441».
Αυτή είναι η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας.
Α.ΜΠΑΡΤΑΣΕΒΙΤΣ:
Θα επιθυµούσα να θέσω το εξής ερώτηµα: ποιος είναι αυτός που κάνει τον
έλεγχο εκ µέρους των Ορκωτών Λογιστών και πόσο διαρκεί αυτός ο έλεγχος των
Ορκωτών Λογιστών;
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Να εξηγήσω µια στιγµή. Το σώµα Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών είναι
ένα σώµα ανεξάρτητο, και οι έλεγχοι τους οποίους κάνουν είναι ανάλογοι αυτών που
διενεργούνται σε όλα τα διεθνή σώµατα Λογιστών. Για την πιστότητα δε των όσων
εδώ καταγράφουν, έχουν ποινικές ευθύνες. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εάν
διαπιστώσουν για τον οποιοδήποτε λόγο κάτι και δεν το γράψουν, ή παραλείψουν ή
οτιδήποτε άλλο, από τη νοµοθεσία η οποία ισχύει και διεθνώς για τους Ορκωτούς
Ελεγκτές και Λογιστές, αλλά και στην Ελλάδα, έχουν ποινικές ευθύνες για τα όσα
εδώ µας αναφέρουν. Στο παρελθόν, ο απολογισµός γινόταν από τον Ταµία. Προέκυψε
όµως κάποια διαφωνία στη Γενική Συνέλευση του Βουκουρεστίου, πριν από δύο
χρόνια, και αποφασίστηκε από τότε ο έλεγχος των οικονοµικών της Οργάνωσης να
γίνεται από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών. Αναθέσαµε, λοιπόν, µε
επιστολή µας στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών να µας στείλει έναν
Ελεγκτή να κάνει τον έλεγχο και να συντάξει την έκθεσή του, την οποία σας
παρουσίασα σήµερα. Αυτοί, βέβαια, πληρώνονται και υπάρχει µέσα η αµοιβή τους.
Νοµίζω πως η αµοιβή τους είναι περίπου, αν θυµάµαι καλά, 1.500 ευρώ, για τον
έλεγχο τον οποίο κάνουν.
Α.ΜΠΑΡΤΑΣΕΒΙΤΣ:
Έχω µια ερώτηση στον κ. Ταµία. Στην 5η σελίδα υπάρχουν ορισµένα
σηµαντικά δεδοµένα, όπου αναφέρεται το υπόλοιπο για το 2003. Υπάρχει το
υπόλοιπο για το Μάιο του 2004;
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Επαναλαµβάνω το υπόλοιπο στις 31-05-2004 είναι στη σελίδα 6 και είναι
29.817,09 ευρώ και 688.938,77 δολάρια.
Α.ΜΠΑΡΤΑΣΕΒΙΤΣ:

98

Το 2003 ή το 2004 είναι αυτό το υπόλοιπο; Μάλλον απουσιάζει σελίδα, από
ό,τι κατάλαβα.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Στο ρωσικό κείµενο έχει αναγραφεί λάθος η ηµεροµηνία, στις 31-05-2004 έχει
γραφεί 31-05-2003.

Σ.ΠΟΠΩΒ:
Γι’ αυτό προέκυψε το ερώτηµα και σε µένα και στον συνάδελφό µου. ∆ιότι,
αν δεν γνωρίζουµε τι µας απέµεινε, είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούµε στις
δυνατότητές µας για τον προϋπολογισµό.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Στον προϋπολογισµό θα αναφερθούµε αναλυτικά σε αυτά και στην µετατροπή
των δολαρίων σε ευρώ, για να έχουµε ένα ενιαίο νόµισµα.
Σ.ΠΟΠΩΒ:
Τα ποσά αυτά ισχύουν έως τις 31 Μαΐου, διότι έχουµε και τις τρέχουσες
δαπάνες της νυν διασκέψεώς µας.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Βεβαιώνεται εδώ και βεβαίωσε και η Εθνική Τράπεζα, η ηµεροµηνία είναι 3105-2004, διότι υπάρχουν και δαπάνες που έγιναν τον Ιούνιο του 2004, που δεν
αναφέρονται εδώ. Θα αναφερθούν στον απολογισµό του επόµενου έτους.
Σ.ΠΟΠΩΒ:
Τώρα, θέτουµε ερωτήσεις επί του απολογισµού. Θέστε τα ερωτήµατά σας, ένα
– ένα, ώστε να δοθούν ανάλογα και οι απαντήσεις.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Πρωτίστως θα ήθελα να γνωρίζω για την επίσκεψη της γραµµατείας στη Νέα
Υόρκη και το Σικάγο, ποια ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της επισκέψεως και ποια
ήταν η ανάγκη να γίνει ακριβώς στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο αυτή η συνάντηση.
Είναι ένα ερώτηµα το οποίο δεν ξέρω πού πρέπει να απευθύνω, στον Ταµία ή στο
Γενικό Γραµµατέα; Το δεύτερο ερώτηµα: Τι µέτρα λαµβάνονται ώστε να έχουµε
εισφορές και από Κοινοβούλια που δεν πληρώνουν; Τρίτον: ∆εν έχει διευθετηθεί το
ζήτηµα των 5.000 και λοιπά ευρώ. Τι θα γίνει µε αυτό; Εδώ αναφέρεται η απώλεια
ενός φορητού υπολογιστή. Ποιος έχασε αυτόν τον υπολογιστή; Γιατί θα πρέπει η
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∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση να πληρώσει την απώλεια του υπολογιστή; Εάν έχει
χαθεί, έχει χαθεί από συγκεκριµένο πρόσωπο. Πρέπει να καταβάλει ο ίδιος το ποσό.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
∆εν είναι στην αρµοδιότητα τη δική µου να απολογηθώ για το αν έπρεπε να
γίνει ή αν δεν έπρεπε να γίνει η γραµµατεία στο Σικάγο. Είναι θέµα της γενικής
Γραµµατείας. Εγώ ως Ταµίας οφείλω να καλύπτω τις δαπάνες από αποφάσεις που
έχει πάρει η γραµµατεία. Τώρα αν παίρνουµε µέτρα κατά των Κοινοβουλίων τα οποία
δεν συνδράµουν στην οργάνωση, δεν παίρνουµε µέτρα. Απλούστατα υπενθυµίζουµε
σε τακτά διαστήµατα και σχεδόν κάθε χρόνο την υποχρέωση την οποία έχουν να
καταβάλλουν αυτή την συνδροµή και δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση µέχρι τώρα
από τα Κοινοβούλια, όπως αναφέρθηκε στην αρχή και ο κ. Γενικός Γραµµατέας. Η
απώλεια του φορητού υπολογιστή, που έγινε στη Λιθουανία, έγινε µέσα σε
ξενοδοχείο, σε κλειδωµένη αίθουσα και τα 1.532 ευρώ είναι η αποζηµίωση η οποία
καταγράφηκε ως έσοδο της Οργάνωσης, αναγνωρίζοντας ότι η απώλεια ήταν ευθύνη
δική τους. Τα 1532 ευρώ είναι επιπλέον έσοδα που ήρθαν στην Οργάνωση για την
απώλεια του φορητού υπολογιστή. Είναι αποζηµίωση της οργάνωσης από την
απώλεια. ∆εν τα πλήρωσε η Οργάνωση, τα πληρώθηκε. Προβάλαµε τις αξιώσεις µας
στο ξενοδοχείο και µας πλήρωσαν.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Το Συνέδριο δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη, και βεβαίως παρακρατήθηκε η
προκαταβολή η οποία είχε δοθεί και δεν επεστράφη διότι ακυρώθηκε το συνέδριο.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ζητήσαµε να µας επιστραφούν τα ποσά, παρακρατώντας όσα έξοδα είχαν
γίνει στο Συνεδριακό αυτό Κέντρο της Μητρόπολης της Θεσσαλονίκης. Μας είπαν
ότι αδυνατούν να µας επιστρέψουν αυτή την προκαταβολή. Η προκαταβολή υπάρχει
πάντα. Είναι ένα µεγάλο συνεδριακό κέντρο και ευελπιστούµε να αξιοποιήσουµε την
δοθείσα προκαταβολή µε οποιαδήποτε εκδήλωση πραγµατοποιήσουµε στη
Θεσσαλονίκη.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Σε ό,τι αφορά το ερώτηµα που υπέβαλε ο συνάδελφος γιατί κάναµε τη
γραµµατεία στο Σικάγο, θέλω να του πω ότι, όπως γνωρίζει, η έδρα της γραµµατείας
είναι η Αθήνα. Λογικά, έπρεπε οι συνεδριάσεις της γραµµατείας να γίνονται στην
έδρα της. Η Οργάνωση αποφάσισε διά των νοµίµων οργάνων της να συνεδριάζει
κατά καιρούς σε διάφορες χώρες-µέλη της Οργάνωσης, και για να τιµήσει τις χώρες
αυτές και για να δώσει την ευκαιρία στους επιχωρίους συναδέλφους να εκδηλώσουν
την δραστηριότητά τους και εν πάσει περιπτώσει να µπορεί η Οργάνωση να
σταθεροποιήσει την θέση της σε µία χώρα. Με αυτή τη λογική έχουµε πάει και
κάναµε γραµµατεία στα Τίρανα της Αλβανίας, κάναµε γραµµατεία στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, όπου και συναντήσαµε συναδέλφους από την Παλαιστίνη, από την
Ιορδανία, από την Αφρική. Κάναµε γραµµατεία στην Αυστραλία, όπου υπάρχουν 10
τουλάχιστον συνάδελφοι Ορθόδοξοι, κάναµε γραµµατεία στη Σόφια, στην Κύπρο,
στο Μινσκ, στη Λευκορωσία, και µάλιστα σε µία εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση
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είχε θέσει υπό απαγόρευση την µετάβαση ∆υτικών Βουλευτών στο Μινσκ. Παρά
ταύτα, µε την έγκριση και της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς την ελληνική
αντιπροσωπεία, πήγαµε στο Μινσκ και κάναµε γραµµατεία στο Μινσκ. Έτσι
αποφασίσαµε, αφού θέλουµε να εγγράψουµε στη δύναµή µας και τους Ορθοδόξους
συναδέλφους της Αµερικανικής ηπείρου, να κάνουµε αυτή την συνάντηση στις
Ηνωµένες Πολιτείες, και νοµίζω ότι ήταν µία πολλαπλά χρήσιµη συνάντηση.
Θα είναι σωστό να κάνουµε µία επίσκεψη στη Λατινική Αµερική, για να
συναντήσουµε τους συναδέλφους εκεί. Όσον αφορά την επίσκεψη στην Αµερική, δεν
πήγε ολόκληρη η γραµµατεία, πήγαν µέλη της γραµµατείας, για να µην έχουµε
υπερβολικές δαπάνες.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣ:
Έχουµε στην πόλη πάρα πολλές γλώσσες, έχουµε µία συνάντηση πολλών
πολιτισµών. Εκπροσωπώ µία. Είµαι Ταµίας ενός ∆ήµου, ο οποίος βρίσκεται στη 16η
θέση. Έχουµε 127 διαφορετικές γλώσσες και Ορθόδοξες οργανώσεις.
Συνεργαζόµαστε ως αντιπρόσωποι του λαού µε όλους αυτούς και επιδιώκουµε να
συνεργαζόµαστε µε τις συναγωγές, µε τις εκκλησίες, µε τους ναούς και µπορείτε να
δείτε τη σελίδα µας στο ∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν κείµενα σε 13 γλώσσες,
συµπεριλαµβανοµένης και της ρωσικής γλώσσας, για την ρωσική κοινότητα, µε την
οποία συνεργάζοµαι στενά. Υπάρχει η Ουκρανική Ορθόδοξη Κοινότητα, η
Βουλγαρική, η Σερβική Ορθόδοξη Κοινότητα και πρότεινα να επιχειρήσουµε να
συνειδητοποιήσουµε την περιπλοκότητα που συνδέεται µε την πολυπλοκότητα των
σχέσεών µας µε όλες αυτές τις κοινότητες, µιας και προσπαθούµε να αναπτύξουµε
τον διάλογο µε διαφορετικές οµολογίες, ώστε οι αντιπρόσωποι του λαού που
βρίσκονται στη θέση µου να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να συνεργάζονται µε τις
διαφορετικές θρησκευτικές οργανώσεις και οµολογίες. Μπορώ να αναφέρω ένα
παράδειγµα. Αφορά τις δηµογραφικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη χώρα µας.
Μία µεγάλη κοινότητα είναι η Αφρό-αµερικανική, η οποία κατά κάποιον τρόπο
καθίσταται ως πλειονότητα. Όταν συναντάµε τους ανθρώπους, απευθυνόµαστε σε
αυτούς, τους προσεγγίζουµε διά µέσου της Εκκλησίας. Αυτό µπορεί να µη συµβαίνει
εδώ. Για µένα, όµως, είναι σηµαντικό να απευθύνοµαι σε κάθε εκκλησιαστική
κοινότητα. ∆ιά µέσου των κοινοτήτων, απευθύνοµαι στους πολίτες και τους εξηγώ τι
κάνουµε εµείς, την δική µας διοικητική δοµή. Υπάρχουν νέα δηµογραφικά στοιχεία,
υπάρχουν νέες δηµογραφικές αλλαγές και κανένας δεν µπορεί να δράσει µόνος. ∆εν
µπορούµε να συνεργαστούµε µε τους πολίτες, αν δεν συνεργαζόµαστε µε τους
επικεφαλής των θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι εθνικές οργανώσεις βρίσκονται στη
βάση θρησκευτικών πεποιθήσεων. Είµαι η µόνη που είµαι Ορθόδοξη σε αυτή την
περιοχή και κατέχω µια τέτοια θέση. Υπάρχουν Βαπτιστές, υπάρχουν Καθολικοί,
υπάρχουν Μουσουλµάνοι, Ιουδαίοι, οι οποίοι στις δικές τους εκδηλώσεις µε
προσκαλούν
ως
εκπρόσωπο
Ορθοδόξων.
∆ιευρύνω
τον
διάλογο,
συµπεριλαµβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες κοινότητες και υπάρχει επιτυχία
σε αυτή την προσπάθεια. Κάποιες µικρότερες οµάδες µπορούν να αξιοποιήσουν την
εµπειρία µας. Υπάρχει µια µεγάλη Ορθόδοξη Ουκρανική Κοινότητα, υπάρχει ένα
Σέρβικο Μοναστήρι. Συνεργαζόµαστε µαζί τους και θα επιθυµούσα να έρθετε, να
επισκεφθείτε την πόλη µου, να συναντηθείτε µε την ρωσική κοινότητα. Σπανίως
συµβαίνει αυτό. Είµαι η µόνη συνεργάτης της κυβέρνησης. Συνεργαζόµαστε µε τη
ρωσική κοινότητα. Έχει και ραδιοσταθµό η ρωσική κοινότητα, η οποία εξηγεί στους
νέους µετανάστες τι µπορούµε εµείς να προσφέρουµε σε αυτούς. Αν επιθυµείτε,
µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας και να δείτε εκεί πως εκπροσωπούνται
όλες οι κοινότητες, όλες οι γλώσσες στην πλειονότητά τους.
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Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Παρακαλώ να µου πείτε τι άλλαξε µετά από την επίσκεψη της
αντιπροσωπείας της γραµµατείας στο Σικάγο; Ποιες αλλαγές παρατηρήθηκαν, ποια
βήµατα έγιναν µετά την επίσκεψη αυτή;
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Κύριε Βουλευτά, η σκέψη ήταν η εξής. Η συνάντηση µε τους Ορθόδοξους
βουλευτές πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Η γραµµατεία, µετά από πρόταση της
κυρίας Πάπας, πήγε για τρεις ηµέρες στο Σικάγο. Το πολύ ίσως ενδιαφέρον, το οποίο
η κυρία Πάπας παρέλειψε να πει, ήταν η δυνατότητα την οποία είχε η γραµµατεία να
συναντηθεί µε µία ευρεία µόνιµη µορφή συνεργασίας όλων των εκκλησιαστικών
παραγόντων που υπάρχει στο Ιλινόις, στην πόλη του Ιλινόις, όπου τη µία µέρα
δόθηκε η δυνατότητα να κατανοήσει η γραµµατεία, αφ’ ενός, το πώς εννοούν στην
Αµερική τις συνεργασίες των θρησκευτικών κοινοτήτων και όχι των θρησκειών, όχι
των επίσηµων εκφράσεων, θρησκευτικών εκφράσεων, και αφ’ ετέρου να καταστεί
γνωστό σε µία τόσο µεγάλη περιφέρεια, σε µία τόσο µεγάλη πολιτεία, ότι υφίσταται
και λειτουργεί αυτή, η δική µας διακοινοβουλευτική συνέλευση. Υπήρξε µία ηµερίδα
στην οποία έγιναν πάρα πολύ σηµαντικές εισηγήσεις. Όλοι οι παρευρισκόµενοι
επέδειξαν πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Το αναφέρουµε και στο Bulletin, όπου
υπάρχει µια ειδική αναφορά στα συµπεράσµατα της επίσκεψης της Αµερικής. Ήταν
καθ’ οµολογία όλων των παρευρισκοµένων µία πολύ σηµαντική εµπειρία, διότι είναι
πράγµατα τα οποία δεν συµβαίνουν στην Ευρώπη, και αφορά το πώς οι κοινότητες,
που έχουν σαν βάση την θρησκευτική πίστη, συνεργάζονται µεταξύ τους για
προβλήµατα που αφορούν την πόλη τους, την πολιτεία τους. Αυτό ήταν το σηµαντικό
που απεκόµισε η γραµµατεία από αυτή την επίσκεψη στο µέρος που αφορά το
Σικάγο. Στο µέρος που αφορά τη Νέα Υόρκη, έλαβε χώρα µία συνάντηση η οποία
είχε να κάνει µε Ορθοδόξους βουλευτές. Συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη βουλευτές
από όλη την Αµερική και συναντήθηκε η γραµµατεία µε αυτούς τους βουλευτές, µε
πρωτοβουλία του Σεβασµιότατου ∆ηµητρίου, που είναι Αρχιεπίσκοπος εκεί του
Οικουµενικού Πατριαρχείου.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ:
Ακριβώς αυτό το τελευταίο σηµείο που ανέφερε ο κ. Μυγδάλης, δηλαδή η
δηµιουργία ενδιαφέροντος από Ορθοδόξους βουλευτές των Ηνωµένων Πολιτειών,
του Καναδά και άλλων χωρών εκεί γύρω, ήταν ένα από τα αντικείµενα της επίσκεψης
στην οποία είχα την τύχη να πάω. Γιατί σκοπός, όπως τέθηκε στη συνεδρία εκεί, ήταν
να γίνει στην Οργάνωσή µας ένα αρχείο όπου θα υπάρχουν όλα τα ονόµατα των
βουλευτών, µε τις διευθύνσεις ανά τον κόσµο, προκειµένου να τους αποστέλλεται
ενηµερωτικό υλικό για την οργάνωση κατά καιρούς, και όχι µόνο στον Πρόεδρο κάθε
Κοινοβουλίου ο οποίος µπορεί να το βάζει στο αρχείο του. Για να ενηµερώνονται για
τις δραστηριότητές µας και να µας αποστέλλουν κι αυτοί τα διάφορα προβλήµατα και
τις απόψεις τους. Εκεί στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον. ∆εν
γνωρίζω εάν οι Αρχιεπισκοπές των Αντιοχέων, των Ορθοδόξων της Ρωσικής
διασποράς έστειλαν ονόµατα. Καλό θα ήταν να τα ακούσουµε. Αλλά είχαµε πει και
στον Βόλο ότι αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και εµείς από την Κύπρο, µετά τον
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Βόλο, στείλαµε τον κατάλογό µας, των 56 Ορθόδοξων βουλευτών. Αυτό µπορεί το
κάθε Κοινοβούλιο, ο κάθε συνάδελφος να στείλει ονόµατα, να γίνει το αρχείο, και το
οποίο ασφαλώς θα ανανεώνεται όταν θα γίνονται εκλογές. Είναι χρήσιµο να
γνωρίζουµε πόσοι περίπου είναι οι Ορθόδοξοι βουλευτές παγκοσµίως και να τους
αποστέλλουµε ενηµερωτικό υλικό, το οποίο υπάρχει ή θα δηµιουργηθεί στο µέλλον,
εφόσον έχουµε προγραµµατισµό για διάφορα θέµατα. Και νοµίζω ότι είναι
απαραίτητο να αρχίσει η Οργάνωσή µας να προσανατολίζεται προς µία παγκόσµια
Οργάνωση. Και τώρα είµαστε παγκόσµια, αλλά σε κάπως πιο στενά πλαίσια. Πρέπει
να εξαπλωθούµε, ενηµερώνοντας και τα άλλα δόγµατα, όπως ανέφερε, τόσο ο κ.
Γεωργακόπουλος, όσο ο κ. Νικολάι Μεντβέντεφ από τη Λιθουανία.
Β. ΑΛΕΞΕΓΙΕΒ:
Συµµετείχα στην επίσκεψη αυτή και θα ήθελα να επισηµάνω τις γόνιµες
συνεργασίες που είχαµε στη Νέα Υόρκη. Πέραν από την πολιτική ελίτ, µε την οποία
συναντηθήκαµε, συναντηθήκαµε µε εξέχουσες προσωπικότητες της αµερικανικής
πολιτικής σκηνής. Ήταν σηµαντικές επίσης οι συναντήσεις, τις οποίες είχαµε µε τον
Αρχιεπίσκοπο ∆ηµήτριο και στη συνάντηση εκείνη συµµετείχαν οι εκπρόσωποι όλων
των Ορθόδοξων Εκκλησιών που υπάρχουν στις Η.Π.Α. Υπάρχει µια περίπλοκη
κατάσταση στις Η.Π.Α. σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους των Ορθοδόξων
Εκκλησιών. Ήταν εκεί σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι
οποίες συνεργάζονται στενά µε τις Ορθόδοξες Κοινότητες. Υπήρξε µια επωφελής
συνάντηση, η οποία έδωσε ώθηση στο έργο µας. Είχαµε έναν εκτενή απολογισµό της
επισκέψεως εκείνης, στη ∆ούµα της Ρωσίας. Μπορείτε έχετε αυτόν τον απολογισµό.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣ:
Θα χαιρόµουν ιδιαίτερα αν εσείς, όχι µόνο ως κοινοβουλευτική οµάδα, αλλά
και ο καθένας ατοµικά µπορέσετε να έρθετε στη χώρα µου, την πόλη µου, να δείτε το
έργο µας, να δείτε πώς εργαζόµαστε. Είναι µια τελείως διαφορετική κατάσταση, µια
διαφορετική πραγµατικότητα από αυτή που έχετε υπ’ όψη. Αν είστε εκλεγµένοι, είναι
κάτι καινούργιο αυτό που κάνουµε συγκριτικά µε την δική σας εµπειρία. Υπάρχει ένα
περίεργο πρόβληµα, που συνδέεται µε τη µετανάστευση. Ένα άλλο επίµαχο θέµα
είναι η ανεργία και είναι σχετικά περίπλοκο το πρόβληµα της τροµοκρατίας. Γι’ αυτό
φρονώ ότι αρκεί η απλή επίσκεψή σας, ώστε ιδίοις όµµασι να αποκτήσετε γνώση και
εµπειρία του έργου µας.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Μπορώ να θέσω σε έγκριση τους δύο απολογισµούς, και τον απολογισµό που
ανέγνωσα εγώ και τον απολογισµό του κ. Γεωργακόπουλου. Εγκρίνονται;
Εγκρίνονται.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Και τώρα θα περάσουµε στον Προϋπολογισµό. Έχει το λόγο ο κ.
Γεωργακοπουλος.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για την έγκριση του απολογισµού και την απαλλαγή
της επιτροπής και της διαχείρισης από κάθε ευθύνη. Και εισέρχοµαι στον
Προϋπολογισµό. Ο Προϋπολογισµός από την 1-06-2004 µέχρι 31-05-2005, οι
δαπάνες οι οποίες έχουν προϋπολογιστεί, εφόσον βεβαίως γίνουν οι γραµµατείες,
προβλέπονται ως εξής: Οι γραµµατείες είναι 113.640 ευρώ. Υπάρχει πλήρης ανάλυση
αυτών των δαπανών. Για σεµινάρια, τα οποία έχουν προγραµµατιστεί, ένα σεµινάριο
Βιοηθικής 43.600 ευρώ, η Γενική Συνέλευση προϋπολογίζεται στα 144.280. Ένα
συνέδριο το οποίο επίσης έχει προγραµµατιστεί ή είναι στις προθέσεις µε θέµα
«Έθνος – Θρησκείες – Ορθοδοξία - Τα Νέα ∆εδοµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
όπως αναφέρθηκε προηγουµένως από τον Γενικό Γραµµατέα, 53.100 ευρώ. Το
Περιοδικό το οποίο εκδίδεται και η δαπάνη του είναι 12.500 ευρώ. Τα Πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης, τα οποία εκδίδονται κάθε χρόνο σε τρεις γλώσσες, Ελληνικά,
Ρώσικα και Αγγλικά 8.000 ευρώ. Τα Πρακτικά του Σεµιναρίου, το οποίο διεξήχθη
στο Βόλο, και θα εκδοθούν σε λίγο καιρό είναι 43.880 ευρώ. Η γραµµατειακή
υποστήριξη, η οποία γίνεται, είναι 24.000 ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα της
γραµµατείας είναι 9.000 ευρώ. Η συντήρηση της Ιστοσελίδας, την οποία διατηρούµε
για την Οργάνωση, είναι: 2.000 ευρώ. Τα ποσά τα οποία έχει αποφασιστεί να είναι
στη διάθεση του Γενικού Γραµµατέα και του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κάθε
χρόνο είναι από 15.000 ευρώ. Όπως είχαµε συµφωνήσει για έκτακτες δαπάνες, τις
οποίες µπορεί να κάνουν, είναι 30.000 και για πρωτοβουλίες της γραµµατείας και των
επιτροπών που µπορεί να προκύψουν είναι 100.200 ευρώ. Σύνολο 582.100 ευρώ, και
σε δολάρια, αν θέλετε, είναι 698.520. Αυτές είναι οι προϋπολογισθείσες δαπάνες. Εάν
δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα οικονοµικά, κάποια από αυτά µπορεί να γίνουν και
κάποια µπορεί να µη γίνουν.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες είναι σε συνάρτηση µε τον Προγραµµατισµό, ο
οποίος ανακοινώθηκε προηγουµένως.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Τώρα τα έσοδα του 2004-2005 ελπίζουµε, ευελπιστούµε ότι θα είναι η
συνδροµή της Ρωσίας 150.000 δολάρια, η συνδροµή της Ελλάδας 150.000 δολάρια και
η συµµετοχή της Κύπρου 80.000 δολάρια, σύνολο: 380.000 δολάρια. Το ετήσιο
έλλειµµα που προκύπτει στην Οργάνωση είναι 318.520 δολάρια.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Τι προτείνετε για την κάλυψή του;
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Μπορώ να πω πώς θα καλυφθούν οι δαπάνες του 2004-2005. Υπάρχει το
πλεόνασµα των προηγουµένων ετών. Όπως σας ανέγνωσα από τον απολογισµό είναι,
σε δολάρια πλέον, 688.000 δολάρια και 35.000 δολάρια (µετατρέπω τα ευρώ σε
δολάρια), 724.718 ευρώ. Οπότε το τελικό πλεόνασµα είναι 406.000 δολάρια ή
338.000 ευρώ. Αλλά αυτό είναι η τελευταία χρονιά µε την οποία µπορούµε να
επιτελέσουµε το έργο. Αν δεν υπάρξουν επιπλέον συνδροµές, θα κλείσουµε.
Προβλέπω ότ,ι µε τα δεδοµένα αυτά, δεν θα µπορέσει να συνεχίσει η Οργάνωση την
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δραστηριότητά της, δεδοµένου ότι, εάν περίπου το 50% των δαπανών είναι έλλειµµα,
δεν θα µπορέσει να καλυφθεί από τις τρεις συνδροµές των τριών χωρών Ελλάδας,
Ρωσίας και Κύπρου.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Ως διατελέσας, επί σειρά ετών, Υπουργός Οικονοµικών µιας χώρας σαν την
Ελλάδα, τι προτείνετε για να λύσουµε το πρόβληµα;
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Είχα προτείνει στην Αθήνα, όταν συναντηθήκαµε µε τον κ. Πρόεδρο, ότι
ίσως σε κάποιες χώρες τα Κοινοβούλια να µην έχουν την δυνατότητα ή σε κάποιες
χώρες να υπάρχει η δυνατότητα χορηγιών προς την Οργάνωση. Μπορεί να
απευθυνθούµε ως άτοµα ή ως Οργάνωση σε κάποιους χορηγούς, οι οποίοι µπορεί να
συµβάλουν στην οικονοµική ενίσχυση της Οργάνωσης. Βεβαίως στο παρελθόν, όπως
ενθυµείστε, είχε υπάρξει η αντίδραση του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, διότι
θεωρούσε ότι ένα πολιτικό σώµα δεν πρέπει και δεν µπορεί να έχει χορηγούς.
Μπροστά όµως στο αδιέξοδο, στο οποίο οδηγούµαστε, µπορούµε να αναθεωρήσουµε
αυτή την άποψή µας, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µιας χορηγίας, όπως είχε
γίνει µία φορά στο παρελθόν από τη Ρωσία, και αυτά είναι τα πλεονάσµατα τα οποία
έχουµε σήµερα, από µία χορηγία 450.000 δολάρια που είχε έρθει στην Οργάνωση.
Ακριβώς αυτά είναι τα πλεονάσµατα τα οποία σήµερα χρησιµοποιούµε στην
Οργάνωση. Επίσης θέλω να επισηµάνω στους συναδέλφους ότι οι δαπάνες των
Ελλήνων βουλευτών, των Ρώσων, νοµίζω και των Κυπρίων, δεν γίνονται από τις
δαπάνες τις Οργάνωσης. Γίνονται ως έξτρα δαπάνες από τα κοινοβούλιά τους, είναι
δηλαδή επιπλέον οι δαπάνες άλλες περίπου 100.000 δολάρια, τα οποία κάνει και η
Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Ρώσων και αντίστοιχα η Βουλή της Κύπρου,
για να καλύψουµε τις δαπάνες. Γιατί αν βάζαµε και τις δαπάνες των Ελλήνων
βουλευτών, των Ρώσων και των Κυπρίων βουλευτών, τότε βεβαίως το ταµείο θα ήταν
µείον.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Παρακαλώ κύριε συνάδελφε.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Θα ήθελα να θέσω µε την άδειά σας ορισµένα ερωτήµατα, αν µου επιτρέπει ο
κύριος Ταµίας. Μερικά ερωτήµατα αναφορικά µε το σχέδιο του προϋπολογισµού. Το
πρώτο ερώτηµα: Υπάρχει ένα ποσό που αφορά στη Γενική Συνέλευση, ένα µεγάλο
ποσό αυτό για τη Γενική Συνέλευση. Προβλέπεται εδώ στον προϋπολογισµό ένα
ποσό 144.000 για τη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το ποσό που προβλέπεται. Στην
πράξη όµως ποιο είναι το ύψος των δαπανών; Ίσως κάποιες αντιπροσωπείες να µην
έχουν έρθει, ίσως να χρειάστηκε να µην γίνουν κάποιες δαπάνες, ίσως κάποιες
δαπάνες να τις ανέλαβε το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Κατά πόσο το ποσό που
βλέπουµε εδώ για την τωρινή Γενική Συνέλευση ανταποκρίνεται στις πραγµατικές
δαπάνες;
∆εύτερο ερώτηµα: ∆υστυχώς η ανάλυση των δαπανών που παρουσιάζεται εδώ,
και αφορά τις δαπάνες για επόµενο έτος, είναι ελλιπής. ∆εν υπάρχει ανάλυση επί του
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σηµείου 5, του σηµείου 6, η γραµµατειακή υποστήριξη, δηλαδή, δεν υπάρχει. Τα
30.000 δολάρια επί του σηµείου 9 είναι ένα αποθεµατικό του Γραµµατέα και του
Προέδρου και εδώ δεν υπάρχει ανάλυση. ∆εν υπάρχει ανάλυση ίσως γιατί δεν
υπάρχουν συγκεκριµένα σχέδια δραστηριότητας. Σε συνάρτηση µε αυτό θα ήθελα να
θέσω µία σειρά ερωτήµατα.
Πρώτον: Υπάρχει ένα µεγάλο ποσό που προβλέπεται για την έκδοση των
πρακτικών του σεµιναρίου στο Βόλο, περίπου 50.000 δολάρια. Κατά πόσο είναι
τεκµηριωµένο αυτό το ποσό; Επίσης τα πρακτικά της 11ης Γενικής Συνέλευσης. Για
ποιο λόγο εδώ εµφανίζονται ως ξεχωριστή δαπάνη και όχι ως δαπάνη συνολικά της
Γενικής Συνελεύσεως; Για ποιο λόγο τα πρακτικά προβάλλονται ως ξεχωριστή
δαπάνη και όχι ως δαπάνη για την διοργάνωση της Γενικής Συνελεύσεως; ∆εν είναι
και τόσο λογικό να διαχωρίζονται αυτές οι δύο δαπάνες;
Και ακόµα δύο ερωτήµατα. Προτείνεται ένα Συνέδριο από κοινού µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι άραγε
έτοιµη και δεν θα έπρεπε να συγχρηµατοδοτήσει ένα συνέδριο που την αφορά; ∆εν
θα έπρεπε να χρηµατοδοτήσει ως χορηγός αυτό το Συνέδριο;
Και ένα τελευταίο ερώτηµα: Βλέπω εδώ µία προσπάθεια εξοικονόµησης των
δαπανών που αφορούν το έργο των Επιτροπών και της Γραµµατείας. Αν, όµως,
πρόκειται µε σοβαρότητα να εξετάσουµε το έργο των επιτροπών, οι επιτροπές θα
έπρεπε να έχουν κάποιο πρόγραµµα δραστηριότητας. Εδώ προβλέπονται δύο
Συνεδριάσεις ετησίως. Έχουµε πέντε, έξι επιτροπές αν δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει
λοιπόν να δούµε πως υπάρχει µία διάκριση µεταξύ επιτροπών που χρηµατοδοτούνται
και επιτροπών που δεν χρηµατοδοτούνται. Αυτό συνιστά µια άνιση µεταχείριση των
επιτροπών. Εφιστώ την προσοχή του Προέδρου και του κυρίου Γενικού Γραµµατέα,
την προσοχή στην αναγκαιότητα να συµµετέχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών στις
Συνεδριάσεις της Γραµµατείας. Φαντάζοµαι ότι στην επίσκεψη που θα γίνει στην
Λατινική Αµερική δεν θα συµµετάσχουν οι Πρόεδροι των Επιτροπών. ∆εν είναι και
τόσο µεγάλη εξοικονόµηση πόρων από αυτή την περικοπή, τη στιγµή που θεωρώ
σηµαντικό να εκπροσωπηθούν οι επιτροπές σε αυτήν την επίσκεψη στην Λατινική
Αµερική. Νοµίζω ότι όλοι οι Πρόεδροι των Επιτροπών θα επιθυµούσαν να γνωρίζουν
τη συµβαίνει µε την Ορθοδοξία στην Λατινική Αµερική.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Όσον αφορά το ποσό το οποίο προβλέπεται για την Γενική Συνέλευση δεν έχω
απολογιστικά στοιχεία για να σας πω πόσο θα στοιχίσει, µπορώ όµως να ανατρέξω
στα απολογιστικά στοιχεία της Λιθουανίας, σύµφωνα µε τα οποία η Γενική
Συνέλευση στοίχισε 113.000 ευρώ, οπότε τα 144.000, που είναι για του χρόνου,
νοµίζω ότι το βλέπω απόλυτα λογικό.
∆εύτερο στοιχείο είναι αυτό το οποίο είπατε για το Κίεβο. Έχει υπολογιστεί ένα
αντίστοιχο ποσό, της τάξεως των 130.000 ευρώ. Έχει προϋπολογιστεί αν θυµάµαι
καλά από πέρσι, αλλά σας λέω ότι οι Γενικές Συνελεύσεις στοιχίζουν µεταξύ 120.000
-150.000 ευρώ.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Βλέπω τις δαπάνες για την Γενική Συνέλευση. Προβλέπονται 144.280 όχι
130.000, 150.000, αλλά ακριβώς 144.000.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Αν δείτε την ανάλυση, προβλέπει για τα 70 άτοµα, είναι προϋπολογισµός για
συγκεκριµένες δαπάνες,. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί η δαπάνη να είναι 146.000,
µπορεί να είναι 130.000, ανάλογα µε το τι ακριβώς θα συµβεί. Αυτός είναι
προϋπολογισµός βάσει του οποίου θα πρέπει κινηθούµε. Είναι ακριβώς, όπως
προβλέπεται, 70 άτοµα επί 500 Ευρώ επί δύο διανυκτερεύσεις. Τα λέµε αναλυτικά
εδώ, το πώς γίνεται ο προϋπολογισµός. ∆εν είµαστε σε θέση να πούµε αν θα είναι
ακριβώς 144.280 ευρώ, µπορεί να είναι 150.000 ευρώ, µπορεί να είναι 135.000.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Ο κύριος Ζατούλιν αυτό ακριβώς ήθελε να πει, ότι είναι κατά προσέγγιση.
Ρωτώ κατά πόσο υπάρχει η πιθανότητα να είναι µικρότερες οι δαπάνες.

∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Έχω πραγµατικά περιστατικά, εάν παραδείγµατος χάρη δεν έλθουν κάποιοι
συνάδελφοι, εάν δεν γίνουν ορισµένες δαπάνες, δεν θα καλυφθεί το ποσό, εάν έρθουν
περισσότεροι και καλυφθεί αυτό το ποσό, τότε θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες
έκτακτες δαπάνες. Τότε το ποσό αυτό θα υπερβεί το ποσό του προϋπολογισµού.
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ
Προσπαθούµε εθιµικά πια να καθιερώσουµε το εξής: Κάποιες δαπάνες των
Συνελεύσεων να τις καλύπτει το οικείο Κοινοβούλιο, είναι µία συνήθεια η οποία
ξεκίνησε από το Βουκουρέστι. Ήταν στο Βουκουρέστι, ήταν στο Βίλνιους,
ανταποκρίθηκε απολύτως και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Εάν αυτές οι δαπάνες,
δηλαδή µεταφορές, κάποιο γεύµα, την αίθουσα αυτή µε τα µεταφραστικά
συστήµατα, εάν αυτές οι δαπάνες όλες στην επόµενη Συνέλευση µπορούν να
καλυφθούν από το κράτος-µέλος ή από την αίθουσα, από τον χώρο δηλαδή που θα
διοργανωθεί, εάν πρόκειται για τη Γενεύη, από το κέντρο Σαµπεζί, τότε θα είµαστε
στον προϋπολογισµό. Είναι θέµα επίσης εισιτηρίων, τι εισιτήρια πληρώνουµε και
πότε τα πληρώνουµε για την κάθε χώρα.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Να συνεχίσω στα ερωτήµατα τα οποία έβαλε ο κύριος συνάδελφος.
Αναφέρθηκε στο Συνέδριο το οποίο έχει προγραµµατιστεί να γίνει µαζί µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν παρατηρήσει καλά, θα δει ότι αφορά 70 άτοµα από το
Συνέδριο και λέµε ότι τα 30 από τα 70 άτοµα θα καλύψει η Οργάνωση, τα υπόλοιπα
40 υπολογίζουµε ότι θα καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι
συνδιοργανώτρια, δηλαδή θα έχει ένα µέρος των δαπανών και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά τώρα την ανάλυση που λέµε γραµµατειακή υποστήριξη, 24.000 ευρώ,
εδώ είναι οι µισθοί των δύο υπαλλήλων τους οποίους χρησιµοποιεί η Οργάνωση, τα
λειτουργικά έξοδα της γραµµατείας είναι διάφορα µικροέξοδα, χαρτιά, τηλέφωνα,
διάφορα αναλώσιµα, τα οποία δαπανώνται. Όσον αφορά το τελευταίο στο οποίο
αναφερθήκατε, γιατί τα πρακτικά του σεµιναρίου του Βόλου φαίνεται ότι στοιχίζουν
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50.000 δολάρια, αρκεί να σας πούµε ότι πρόκειται για µία πάρα πολύ µεγάλη
δουλειά.
Είναι 350 σελίδες, οι οποίες πρέπει να µεταφραστούν σε τρεις γλώσσες και
να εκδοθούν σε τρεις γλώσσες. Έγινε αναζήτηση προσφορών, προκειµένου να
συσταθεί αυτός ο προϋπολογισµός, και βάσει των προσφορών τις οποίες πήραµε από
τα αντίστοιχα γραφεία, καταρτίσαµε τον προϋπολογισµό.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Έχω ένα ερώτηµα αξιότιµε κ. Ταµία. Αν ορθώς κατανόησα από το κείµενο, η
Ρωσία έχει δώσει την εισφορά της για το έτος 2003, έτσι καταγράφεται εδώ
τουλάχιστον.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Στον απολογισµό έχει καταχωρηθεί η συνδροµή της Ρωσίας για το 2004, και
γι’ αυτό παρουσιάζεται και το πλεόνασµα. Έχει καταχωρηθεί το 2004.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Γι’ αυτό θέτω το ερώτηµα. Μόνο η Ρωσία έχει συνεισφέρει για το 2004; Εδώ
δεν βλέπω καταγεγραµµένη την εισφορά της Ελλάδος.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κύριε Πρόεδρε, συµβαίνει το εξής. Τη στιγµή που έκανε τον έλεγχο ο
Ορκωτός Λογιστής, τη συγκεκριµένη στιγµή υπήρχε η απόφαση του Ελληνικού
Κοινοβουλίου και ήταν καθ’οδόν στο να εισπραχθούν τα χρήµατα. ∆εν εµφανίζονται
τα χρήµατα µέσα, τα οποία πρέπει να πούµε ότι τα αναµένουµε κατά την επόµενη
εβδοµάδα, ούτε ακόµη εισπράχθηκαν. ∆εν τα αναφέρουµε µέσα γιατί την
συγκεκριµένη στιγµή δεν είχαν καταβληθεί. Το ποσό όµως είναι προς εκταµίευση.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
∆εν έχω την παραµικρή αντίρρηση, απλά ως προς τα στοιχεία που έχουµε στη
διάθεσή µας αναρωτιέµαι.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Θα προκύψει στη συνέχεια και να το ξέρετε, είναι ενδιαφέρον. Εµείς κάθε 1η
του έτους, τον καινούργιο χρόνο, στέλνουµε γράµµα προς όλα τα Κοινοβούλια και
ζητάµε να καταβάλουν την συνδροµή τους. Είναι φορές που η εισφορά της Ελλάδος,
της Κύπρου και της Ρωσίας έρχεται πριν τον έλεγχο Ορκωτών Λογιστών, είναι φορές
που έρχεται αµέσως µετά. Στο νέο λοιπόν Προϋπολογισµό, αυτόν τον οποίο κάνουµε,
προβλέπουµε ότι θα εισπράξουµε µέχρι τη συνέλευση για το έτος 2005 πια, το ποσό
της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ρωσίας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Όλα αυτά τα κατανοούµε. Αυτή τη στιγµή, για το 2004, έχουµε µόνο τα
χρήµατα της Ρωσίας στα χέρια µας. Είναι απλή ερώτηση.
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∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Είναι απλή και η απάντηση, ίσως δεν έγινα εγώ κατανοητός. Την ώρα που
έγινε ο έλεγχος είχαµε στα χέρια µας τα χρήµατα της Ρωσίας και θα έχουµε την
επόµενη εβδοµάδα και τα χρήµατα της Ελλάδος, αλλά δεν φαίνονται εδώ, διότι δεν τα
είχε ο ορκωτός λογιστής.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Αυτό που θα υπάρχει την επόµενη εβδοµάδα, ακόµη και την επόµενη ηµέρα,
δεν πρέπει να υπάρχει στον Προϋπολογισµό. Είναι προφανές. Σήµερα βρισκόµαστε
στην ολοµέλειά µας, δεν υπάρχει η παραµικρή θα έλεγα παρεξήγηση, κατανοούµε ο
ένας τον άλλο.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Συνάδελφοι, εκτός από τις εισφορές της Ελλάδας, της Ρωσίας και της
Κύπρου, έχει αποφασιστεί εδώ και χρόνια η κάθε χώρα που συµµετέχει σε αυτή την
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, η κάθε Βουλή να εισφέρει 10.000 δολάρια. Φαίνεται
ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση µέχρι τώρα. Ακόµη και πριν λίγο ο κ. Γενικός
Γραµµατέας έκανε έκκληση. Θέλουµε να συνεχίσει αυτή η Οργάνωση το έργο που
επιτελεί και να το ενδυναµώσει και να γίνει πραγµατικά µια διεθνής δύναµη. Θα
πρέπει να υπάρχουν εισφορές σηµαντικές από τις χώρες, διότι είναι µία πολιτική
οργάνωση. Εποµένως, επειδή θυµάµαι ότι στο Βόλο, στη γραµµατεία, τέθηκε θέµα
εθελοντικών εισφορών από µη κυβερνητικές πηγές, εγώ θα εισηγούµουν να σταλεί
µία επιστολή σε όλους τους Προέδρους των Κοινοβουλίων που µετέχουν στην
∆ιακοινοβουλευτική, ή που έχουν Ορθόδοξους Βουλευτές, υπογεγραµµένη από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, που να καλεί αυτές τις χώρες να δώσουν 10.000
δολάρια. Το κάνουµε κάθε χρόνο αυτό.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Το κάνουµε κάθε χρόνο και δεν υπήρξε ανταπόκριση. Τότε θα πρέπει οι
αντιπρόσωποι που είναι εδώ, οι αξιότιµοι συνάδελφοι να µεταφέρουν την δυσφορία
της Γενικής µας Συνέλευσης γι’ αυτή τη στάση. Και δεν µπορεί η Ρωσία, η Ελλάδα
και η Κύπρος να επωµίζονται τις δαπάνες όλων αυτών των εξαίρετων
δραστηριοτήτων. Αυτό έχουµε να πούµε. Έχω ένα ερώτηµα στους συναδέλφους της
Λευκορωσίας.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΩΦ:
Θα το διευθετήσουµε αυτό το ζήτηµα της συνεισφοράς της Λευκορωσίας, τα
10.000 δολάρια. Φρονώ ότι στο εγγύς µέλλον δεν θα διευθετηθεί. Το δεύτερο ζήτηµα
αφορά µία απόφαση κατά την οποία όλες οι χώρες θα πρέπει να πληρώσουν. ∆εν
έχουµε µία τέτοια απόφαση. Τρίτον, εκεί αναφέρεται ότι αυτές οι εισφορές είναι
εθελοντικές. Συνεπώς, εάν τεθεί έτσι αυστηρά, ότι όλες οι χώρες, ανεξαιρέτως, θα
πρέπει να πληρώσουν 10.000 δολάρια, νοµίζω ότι στην επόµενη συνέλευση αντί για
30 χώρες, θα µείνουν 5 ή 6. Θα αναζητήσουµε τέτοιους πόρους, όµως, κατά το τρέχον
έτος δεν έχουν συµπεριληφθεί στον προγραµµατισµό του προϋπολογισµού. Κατά το
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επόµενο έτος θα θέσουµε το ζήτηµα να συµπεριληφθούν στον προϋπολογισµό της
χώρας µας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Νοµίζω ότι δεν είναι ακριβής τα όσα είπατε. Ο κ. Γενικός Γραµµατέας
αναφέρθηκε σε εθελοντική, δεν αναφέρθηκε σε πειθαναγκασµό και τίποτα τέτοιο.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΩΦ:
Υπάρχουν δύο απόψεις. Η µία είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε αυστηρώς να
τεθεί ως αξίωση από όλες τις χώρες, και υπάρχει και η άλλη άποψη ότι είναι
απαραίτητο, όπως είπε ο κ. Παπαθεµελής, σε εθελοντική βάση να τεθεί το ζήτηµα. Το
να συµπεριλάβουµε στον προϋπολογισµό του 2005 αυτό το ποσό, νοµίζω ότι θα το
καταφέρουµε. Το 2004 δεν θα µπορέσουµε.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Τι θα µας πει η Ουκρανία;
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
Μία εισφορά έχουµε ήδη καταβάλει. Κατά το τρέχον έτος θα έχουµε επίσης.
Επιπλέον στον προϋπολογισµό προβλέπεται ένα άρθρο, ασήµαντο θα έλεγα, αλλά
υπάρχει, για την διεξαγωγή εκδηλώσεων. Το καταφέραµε αυτό πριν από µερικά
χρόνια, γι’ αυτό και πληρώνουµε κάποιες αποζηµιώσεις για τη συµµετοχή στη
γραµµατεία, στη διακοινοβουλευτική συνέλευση. Στο παρελθόν δεν είχαµε
πρόβληµα, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου µάς υποστήριξε. Για εµάς δεν είναι τόσο
σηµαντικό εάν θα είναι από τον κρατικό Προϋπολογισµό ή από κάποιους
εξωτερικούς φορείς. Το θέµα είναι να υπάρχουν τα χρήµατα.
Σ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Θα ήθελα να εισηγηθώ ότι οι χώρες που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην
πρόσκληση της πληρωµής των 10.000 δολαρίων, θα µπορούσαν ενδεχοµένως,
ενδιάµεσα, να καλύψουν τα Κοινοβούλιά τους τα έξοδα µετάβασής του βουλευτή ή
βουλευτών τους για την συµµετοχή τους τουλάχιστον στην ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση. Αυτό το πράγµα, εάν γίνει, θα αποφορτίσει τις δικές µας υποχρεώσεις και
θα είναι µια προσφορά σε πρώτο στάδιο.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Όπως κάνει π.χ. η Ρωσία, κατά στη διάρκεια των δέκα ετών, εκτός από την
εισφορά, µόνη της πληρώνει τα αεροπορικά εισιτήρια, τα εκτός έδρας, µέσω
αποζηµίωσης.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Τις δαπάνες και για τους δικούς της αντιπροσώπους φροντίζει και η Ελλάδα.
Πέραν, δηλαδή, της συνεισφοράς µας, πληρώνει το Κοινοβούλιό µας τα εισιτήρια και
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τα έξοδά µας που βρισκόµαστε εδώ. Άρα ενδιάµεσα είναι αυτό που εισηγούµαι ότι
µπορεί να γίνει.
Παραδείγµατος χάρη µπορεί να µην υπάρχει η δυνατότητα της συνεισφοράς
των 10.000 δολαρίων. Μπορεί όµως κάποιο κοινοβούλιο να αναλάβει τις δαπάνες
µιας εκδήλωσης που θα γίνει εκεί, µιας γραµµατείας, µιας συνέλευσης. Μπορεί να
αναλάβει π.χ. τη φιλοξενία και να µην αναλάβει να δίνει την συνδροµή αυτή, έτσι
ώστε να µπορεί να συνεδριάσει µια επιτροπή, να γίνει κάποια άλλη εκδήλωση που
γίνεται σε µια από αυτές τις χώρες και να αναλάβει το Κοινοβούλιο να καλύψει τις
δαπάνες των ξενοδοχείων και των δαπανών που θα γίνουν µέσα στη χώρα και να
καλύπτει η οργάνωση µόνο τα εισιτήρια που θα πηγαίνουν εκεί οι συνάδελφοι.
Βεβαίως αυτό εξαρτάται και από την δύναµη, την παρουσία που έχει ο καθένας στο
Κοινοβούλιό του, το κατά πόσο µπορεί να µιλήσει µε τον Πρόεδρό του, να
ενηµερώσει το κάθε Κοινοβούλιο για το τι γίνεται σε αυτή την Οργάνωση και να
ζητήσει, θα έλεγα, να απαιτήσει, πολλές φορές, να υπάρχει αυτή η συµµετοχή,
εφόσον επιθυµούν, όπως πιστεύω, να συµµετέχουν σε αυτή την διακοινοβουλευτική
εκδήλωση. Εάν κάποιοι συνάδελφοι µιλήσουν στους Προέδρους των Κοινοβουλίων
τους, νοµίζω πως µπορεί να υπάρξει ανταπόκριση, από κάποιους τουλάχιστον.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, έθεσα ορισµένα ερωτήµατα και έλαβα σχεδόν σε όλα
απαντήσεις από τον κ. Ταµία. Θα επιθυµούσα, µε δύο λόγια, να πω την άποψή µου,
όσον αφορά την έγκριση του παρόντος προϋπολογισµού. Θεωρώ ότι το σχέδιο του
προϋπολογισµού µπορεί να τεθεί ως βάση. Νοµίζω ότι χρειάζεται µια επιπλέον
επεξεργασία για να εγκριθεί. Εγώ, προσωπικά, θα πρότεινα να ληφθούν υπ’ όψη τα
εξής: Πρώτο στοιχείο: Φυσικά µεγεθύνονται κάποιες αναµενόµενες δαπάνες. Νοµίζω
ότι η 11η Ολοµέλεια στο Κίεβο, όπου προβλέπονται 144.000 ευρώ, θα χρειαστεί
λιγότερους πόρους. Φρονώ λοιπόν πως ό,τι αφορά την 11η Ολοµέλεια, αυτό το άρθρο
να τεθεί εδώ, µε κάποια δυνατότητα εξοικονόµησης. Αυτό το ποσό της
εξοικονόµησης πόρων θα πρέπει να το εξετάσουµε έτσι ώστε, κατά τον βέλτιστο
δυνατό τρόπο, να έχουµε την διασφάλιση των πιθανών πόρων. Αυτό αφορά και την
εν µέρει µη απάντηση του κ. Ταµία. Όλες οι οκτώ επιτροπές, οι οποίες έχουν
δηµιουργηθεί µε αποφάσεις της Ολοµέλειας, να έχουν την δυνατότητα, τουλάχιστον
µία φορά τον χρόνο, να συναντώνται για την συζήτηση των προβληµάτων τους και να
χρηµατοδοτούνται. ∆εν γνωρίζω µε ποιο τρόπο θα µπορούµε, σε άλλη περίπτωση, να
εκλέγουµε από τις οκτώ επιτροπές δύο και τις υπόλοιπες έξι να µην τις
χρηµατοδοτούµε. Αυτό σηµαίνει ότι, εκ προοιµίου, δηµιουργούµε µία δοµή της
οργανώσεως, η οποία χωλαίνει. Εδώ προβλέπονται δαπάνες µόνο για εκδηλώσεις δύο
επιτροπών, συν ένα σεµινάριο επί ζητηµάτων Βιοηθικής, για το οποίο δαπανώνται
πόροι δύο φορές παραπάνω από ό,τι για τη συνεδρίαση δύο επιτροπών. Αν λάβουµε
υπ’ όψη ότι το σεµινάριο της Βιοηθικής συνεπάγεται και συνεδρίαση της επιτροπής
της Βιοηθικής, έχουµε δαπάνες δύο φορές παραπάνω από τη συνεδρίαση της
επιτροπής. Θα χρειάζεται, λοιπόν, κάποια σαφέστερη αναδιανοµή πόρων. Γι’ άλλη
µια φορά επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι εκφράζω µία επιθυµία η οποία
συνδέεται µε την πρόταση να συµµετέχουν εκπρόσωποι των επιτροπών. Εάν οι
Πρόεδροι των Επιτροπών δεν έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώνουν την επιτροπή,
να συµµετέχουν στη γραµµατεία, τότε είναι στα χαρτιά οι επιτροπές και δεν
υφίστανται. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη κατά την έγκριση του προϋπολογισµού.
Και όσον αφορά την εξοικονόµηση πόρων, είµαι πεπεισµένος ότι εδώ καταβάλλονται
προσπάθειες να προωθηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι µία έκκληση,
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επίσης, να βρεθούν εθελοντικοί πόροι. Έχει γίνει αναφορά και από τον κ. Γενικό
Γραµµατέα µας τουλάχιστον να αναλαµβάνουν µέρος των δαπανών. Θα
παρακαλούσαµε λοιπόν και τους υπολοίπους συναδέλφους µας να λάβουν υπ’ όψη
τους αυτή την πρόταση στο σχέδιο του προϋπολογισµού.
Σ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Εδώ γίνεται λόγος για να δεχόµαστε εισφορές, ενδεχοµένως και από ιδιώτες
και από άλλους οργανισµούς. Η δική µας εισήγηση και σκέψη είναι να αποκλείσουµε
αυτό το ενδεχόµενο, γιατί αν ανοίξουµε την πόρτα των εισφορών, τότε δεν ξέρω ποιοι
θα θέλουν να συνεισφέρουν και ποιοι θα θέλουν να αρνούνται. Όσον αφορά την
εισφορά ιδιωτών, αυτό θα πρέπει να το αποκλείσουµε και να είναι ξεκάθαρο. Όσον
αφορά τον προϋπολογισµό, η δική µας εισήγηση είναι ότι ο προϋπολογισµός δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα αναµενόµενα έσοδα. Έχουµε 330.000 ευρώ αναµενόµενο
εισόδηµα και θα πρέπει, αν η εισήγησή µας γίνει δεκτή, να γίνει ανακατανοµή των
διαφόρων κονδυλίων, έτσι ώστε το απόθεµα το οποίο έχουµε να διατηρείται ως
απόθεµα ασφαλείας ή αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, τα οποία έχει να
αντιµετωπίσει η ∆ιακοινοβουλευτική µας Οργάνωση και ο προϋπολογισµός να
ανταποκρίνεται στα αναµενόµενα έσοδα.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κατ’ αρχήν, θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο, να τον ενηµερώσω ότι στον
περσινό προϋπολογισµό για το Βίλνιους είχαµε προϋπολογίσει 119.170 ευρώ και
δαπανήθηκαν 113.000 περίπου, δηλαδή η απόκλιση ήταν µόλις 6.000 ευρώ από τον
προϋπολογισµό τον οποίο είχαµε κάνει. Άρα οι 144.000, τις οποίες εδώ εκτιµούµε ότι
µπορεί να χρειαστούν, η διαφορά µπορεί να είναι περίπου η ίδια και άρα οι
προϋπολογισµοί γίνονται περίπου µε τα δεδοµένα και την εµπειρία την οποία έχουµε
από έτος σε έτος. Όσον αφορά τη συµµετοχή των επιτροπών, στον προϋπολογισµό
προβλέπεται και δραστηριότητα των επιτροπών. Προβλέπονται στον προϋπολογισµό
κάποιες δαπάνες για τις επιτροπές, γραµµατείες και προέδρους των επιτροπών, και
είναι 113.000. Και έχουµε προϋπολογίσει αυτές τις δαπάνες, τη συµµετοχή των
προέδρων των επιτροπών. Αλλά κατά την διάρκεια της συζήτησης είπαµε ότι η
δυνατότητα αυτή θα εξαρτηθεί από τα οικονοµικά. Η πρόταση την οποία έκανε ο
συνάδελφος, ο κ. Καρράς, να αποκλείσουµε τις χορηγίες ιδιωτών και να µείνουµε
µόνο στα έσοδα τα οποία προέρχονται από τις Βουλές και να περιορίσουµε την
δραστηριότητα σε αυτές τις δαπάνες, θα πρέπει να κάνουµε µια πλήρη αναθεώρηση
του προϋπολογισµού, γιατί τότε ανατρέπεται πλήρως η δυνατότητα δράσης της
οργάνωσης, εάν θα πρέπει να περικόψουµε το 50% των δαπανών. Αν θέλουµε να
δώσουµε την δυνατότητα µιας δαπάνης 318.000 ευρώ, τότε καταλαβαίνετε ότι θα
πρέπει να περιορίσουµε πάρα πολύ την δραστηριότητα της οργάνωσης ή να δώσουµε
την δυνατότητα σε συνδιοργανώσεις, δεδοµένου ότι και εκεί θα υπάρξει προσφορά
κάποιων κοινοβουλίων να αναλάβουν ένα µέρος των δαπανών των
συνδιοργανώσεων. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να λειτουργήσει η οργάνωση, εάν
κρατήσουµε το αποθεµατικό ως έχει.
Α.ΚΑΡΡΑΣ:
Εάν µου επιτρέπετε, π.χ. στην πρώτη σελίδα αναγράφεται γραµµατείες
113.640, προφανώς είναι οι προγραµµατισµένες γραµµατείες. Στη σελίδα 10 έχουµε
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πρωτοβουλίες γραµµατείας και επιτροπών 100.000. Αυτό εναπόκειται στη
δραστηριότητα της γραµµατείας, τις πρωτοβουλίες και των επιτροπών. Τα δύο ποσά
είναι σχεδόν ισοδύναµα. Αλλά το άλλο που ήθελα να παρατηρήσω είναι το εξής. Εάν
δώσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό 582.100, τότε φαίνεται ότι παραιτούµαστε της
ανάγκης να πιέσουµε συναδέλφους βουλευτές άλλων κρατών που δε συµµετέχουν.
Νοµίζω όµως ότι είναι ένας τοµέας στον οποίο πρέπει να έχουµε επιτυχίες, δηλαδή να
φιλοξενήσουν δραστηριότητες, είναι η εισήγησή σας την οποία κάνατε
προηγουµένως, και εποµένως εισηγούµαι µε όλο τον σεβασµό ότι δεν περιορίζουµε
κονδύλια, δεν περιορίζουµε τον προϋπολογισµό, αλλά κάνουµε ανακατανοµή
δαπανών και πιέζουµε για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από συναδέλφους άλλων κρατών
που µέχρι τώρα δεν συµµετέχουν. Είναι µια άσκηση που νοµίζω, εισηγούµαι ότι
µπορούµε να την κάνουµε.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Εάν χρειαστεί να κάνουµε αναταξινόµηση των δαπανών και να περιορίσουµε
κάποιες από τις δαπάνες, θα πρέπει να έχουµε αυτή τη στιγµή τις απαντήσεις
συναδέλφων ότι µπορούν να γίνουν συνδιοργανώσεις κάποιων επιτροπών µε
ανάληψη των δαπανών από τα αντίστοιχα κοινοβούλια εκεί.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Και µε τη συµµετοχή όλων των Προέδρων, όπως ζητάει ο κ. Ζατούλιν, αλλιώς
δε γίνεται.

∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
∆ιαφορετικά δεν υπάρχει οικονοµική δυνατότητα. Θα έρθουµε του χρόνου
τέτοια εποχή και θα πούµε το µαγαζί κλείνει. ∆εν υπάρχουν πλέον έσοδα.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Θα επιθυµούσα να κατανοήσετε ορθώς την άποψή µου, αξιότιµε κ. Ταµία.
Στον προϋπολογισµό πάντα υπάρχουν ανταγωνιστικοί σκοποί. Ως κοινοβουλευτικοί,
το γνωρίζουµε αυτό, όταν συζητούµε τον εθνικό προϋπολογισµό. Και βεβαίως, θα
πρέπει σε έναν προϋπολογισµό να δίνεται έµφαση στις προτεραιότητες. Κάποια
πράγµατα θα πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε, κάποια άλλα είναι επιθυµητό να
συµβούν, αλλά όχι απαραίτητο. Θεωρώ ότι προτεραιότητα του προϋπολογισµού θα
πρέπει να είναι η γενική συνέλευση και οι συνεδριάσεις των οργάνων που καθορίζουν
την λειτουργία της Οργάνωσης. Τα όργανα αυτά είναι η γραµµατεία και οι επιτροπές.
Αυτά είναι τα ζητήµατα προτεραιότητας. Τώρα, το αν θα γίνει ένα συνέδριο από
κοινού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν θα γίνει, αυτό θα πρέπει να εξαρτηθεί από τις
δυνατότητές µας. Το αν θα εκδώσουµε κάποια κείµενα ή όχι, αυτό επίσης πρέπει να
εξαρτηθεί από τις δυνατότητές µας. Και βεβαίως δεν κάνω λόγο αυτή τη στιγµή για
τα κείµενα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκδώσουµε, όπως τα πρακτικά των
γενικών συνελεύσεων κ.τ.λ. Γι’ αυτό το λόγο δεν θέτω σε αµφιβολία τις
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προτεινόµενες δραστηριότητες. Εκτιµώ ότι όλες οι προτεινόµενες δραστηριότητες
είναι αξιόλογες, όπως η επίσκεψη στη Λατινική Αµερική, η επίσκεψη στις
Βρυξέλλες, η έκδοση των πρακτικών του σεµιναρίου, αλλά παρακαλώ να µην θέτετε
υπό αµφιβολία την αναγκαιότητα συµµετοχής των προέδρων των επιτροπών στις
συνεδριάσεις της γραµµατείας. Ας µην εξοικονοµούµε πόρους περιορίζοντας το έργο
των επιτροπών, διότι φοβούµαι ότι θα σταµατήσουµε να λειτουργούµε ως οργάνωση
αν δεν έχουν την δυνατότητα οι επιτροπές να συνεδριάζουν. Ειδάλλως θα απωλέσουν
το νόηµά τους. Για ποιο λόγο να έχουµε επιτροπές, αν δεν τις χρηµατοδοτούµε; Αν
τουλάχιστον οι πρόεδροι των επιτροπών πράξουν όπως εγώ, αναλαµβάνω, δηλαδή,
την ευθύνη σε ό,τι αφορά τις δικές µου δαπάνες, τα δικά µου εισιτήρια, την επίσκεψη
στις συνεδριάσεις των επιτροπών, να τα καλύπτω µόνος µου, από την τσέπη µου.
Αυτό είναι µια δική µου εθελοντική προσφορά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο
καθένας από τους προέδρους των επιτροπών είναι υποχρεωµένος να καλύπτει µόνος
τους τις δαπάνες για να επισκέπτεται συνεδριάσεις της γραµµατείας. Τα λέω αυτά
ώστε στο µέλλον να µην υπάρχει καµία αντίρρηση και αµφιβολία ότι έχουµε εξετάσει
και έχουµε θέσει αυτό το ζήτηµα.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Οι πιο σηµαντικές δαπάνες, οι οποίες πρέπει να γίνονται µε την κατάρτιση του
προϋπολογισµού, αφορούν τις γραµµατείες, για τις συνεδριάσεις των γραµµατειών,
µε τη συµµετοχή των προέδρων. Στον προϋπολογισµό προβλέπεται η συµµετοχή των
προέδρων κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των γραµµατειών, και γι’ αυτό το
κόστος είναι ανάλογο.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Κύριε Ταµία, στο σηµείο 10, εδώ έχουµε συνεδριάσεις δύο επιτροπών, αλλά
λησµονείτε ότι έχουµε οκτώ επιτροπές. Εφιστώ την προσοχή σας στον αριθµό των
επιτροπών.
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Η δεύτερη δαπάνη είναι η γενική συνέλευση 144.000 ευρώ και η τρίτη
δαπάνη είναι οι πρωτοβουλίες των γραµµατειών και της γραµµατείας των επιτροπών.
Αυτές οι τρεις δαπάνες καλύπτουν περίπου 360.000 ευρώ, δηλαδή όσα ακριβώς είναι
τα έσοδα τα οποία έχουµε. Από τα υπόλοιπα, που έχουν σχέση µε το συνέδριο ή µε
την έκδοση των πρακτικών ή µε την πληρωµή των µισθών, είναι θα έλεγα
ανελαστικές δαπάνες. Αν αφαιρέσει κανένας το συνέδριο, το οποίο µπορούµε να µην
κάνουµε ή να µην το συνδιοργανώσουµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
ανελαστικές δαπάνες. Γι’ αυτό λέµε ότι, αν δεν υπάρξει η προσφορά και των άλλων
Κοινοβουλίων, µετά από ένα χρόνο, όταν θα έχει εξαντληθεί το αποθεµατικό, δεν θα
µπορεί να λειτουργήσει η οργάνωση.
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Έχουµε καταλάβει. Τον λόγο έχει κ. Μυγδάλης, για τις διευκρινίσεις που
θέλει να δώσει.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
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Κύριε Βουλευτά, το ερώτηµά σας απαντάται ως εξής. Ζητάµε κάθε φορά, τον
Οκτώβριο, στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου, να προσέλθουν οι πρόεδροι των
επιτροπών µε συγκεκριµένες εισηγήσεις για την δραστηριότητα την οποία πρέπει να
αναπτύξει η επιτροπή τους. Η γραµµατεία αξιολογεί αυτές τις προτάσεις, µε βάση την
πολιτική σοβαρότητα την οποία έχει η πρόταση και η προτεραιότητα την οποία έχει η
µία έναντι της άλλης, καθώς και µε βάση τα οικονοµικά δεδοµένα που έχει στη
διάθεσή της. Μέχρι σήµερα µιλάµε για δύο επιτροπές, γιατί µέχρι σήµερα αυτοί οι
οποίοι ζήτησαν να έχουν µία συγκεκριµένη δραστηριότητα και για τους οποίους
µπόρεσε οικονοµικά η γραµµατεία να καλύψει την δραστηριότητα αυτή, ήταν δύο
επιτροπές. Εάν µέσα στον προϋπολογισµό βάζαµε προϋπολογισµό επτά επιτροπών,
που είναι για σας προτεραιότητα, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν στον αέρα, γιατί δεν
υπήρξε καµία απολύτως διάθεση ή δυνατότητα ή σκοπιµότητα, σε όλα αυτά τα
χρόνια, να λειτουργήσουν και οι επτά επιτροπές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο
προϋπολογισµός. Εάν έρθουν αύριο στη γραµµατεία επτά εισηγήσεις για τη
λειτουργία επτά επιτροπών που βγάζουν ένα κόστος 500.000, αναφέρω υποθετικά, η
γραµµατεία θα αξιολογήσει ποια θα χρηµατοδοτήσει πρώτη και ποια δεύτερη ή θα πει
κάποια εκδήλωση δεν κάνω γιατί και οι επτά είναι σοβαρές και έτσι προωθώ αυτές
ώστε να διευθετηθεί το θέµα.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Θα πρέπει η γραµµατεία να κάνει κάποια επιλογή. Αν κρίνει ότι δεν
χρειάζονται όλες οι επιτροπές, τότε θα πρέπει να επιλέξει η γραµµατεία ποιες
επιτροπές χρειάζονται και ποιες δεν χρειάζονται και να καταργήσουµε κάποια
επιτροπή. Αν όµως κρίναµε κάποτε ότι θα έπρεπε να ιδρύσουµε και τις επτά
επιτροπές, θα πρέπει να τις χρηµατοδοτούµε σε ισότιµη βάση.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Θέλω να κάνω µία έκκληση να κλείσουµε εδώ τη συζήτηση και να ολοκληρώσουµε
το θέµα του προϋπολογισµού. Είναι αυτονόητο ότι η γραµµατεία καταλαβαίνει ποιες
είναι προτεραιότητες και ποιες δεν είναι. Είναι αυτονόητο ότι θα καλύψει τις
προτεραιότητες ως το σηµείο των δυνατοτήτων της. Εγκρίνεται ο προϋπολογισµός;
Εγκρίνεται.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Θα ήθελα να σηµειώσω το εξής. Εδώ γίνεται λόγος για δύο πολύ απλά
θέµατα, που είναι όµως ζητήµατα αρχής. Πώς θα επιβιώσει στο µέλλον η οργάνωσή
µας. Ο αξιότιµος κ. Ταµίας µάς παρουσίασε τις προτάσεις του επί του
προϋπολογισµού, εκτιµώντας την εµπειρία του. Ξέρει πολύ καλά ποιες είναι σε
γενικές γραµµές οι δαπάνες για την γενική συνέλευση, οι δαπάνες για τις
µετακινήσεις, για τη διαµονή σε ξενοδοχεία κ.τ.λ. Αναµφιβόλως είναι κατά
προσέγγιση οι δαπάνες αυτές, όπως έχουν προϋπολογιστεί. Μπορώ να τον
υποστηρίξω, να υποστηρίξω τις προτάσεις αυτές, διότι και εγώ έχω αρκετά πλούσια
εµπειρία από την εξέταση προϋπολογισµών και ξέρω πολύ καλά τι εστί
προϋπολογισµός και τι εστί να διοργανώνεις µια σειρά εκδηλώσεων. ∆εν βλέπω
καµία αντίφαση στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Υπάρχει ίσως ένα έλλειµµα
κατανόησης. Κανείς αυτή τη στιγµή δεν είναι σε θέση να υπολογίσει επακριβώς τις
δαπάνες που θα γίνουν τελικώς για κάθε µία εκδήλωση. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει εδώ
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ο αξιόλογος κ. Ταµίας, ο οποίος ενεργεί βάσει της βούλησης της γραµµατείας και της
γενικής συνέλευσης, µε βάση τις δραστηριότητες που αναπτύσσουµε. Είναι δική µας
η βούληση, δικές µας οι αποφάσεις που εκτελεί ο Ταµίας. Εχθές εκλέξαµε µία νέα
επιτροπή οικονοµικών, η οποία από κοινού µε την γραµµατεία και τον Ταµία θα
πρέπει, για κάθε συγκεκριµένη εκδήλωση, να διευκρινίζει τις δαπάνες, µε βάση τα
προβλεπόµενα ποσά. Βεβαίως, ο Ταµίας είναι µέλος της οικονοµικής επιτροπής.
Έχουµε, λοιπόν, τον µηχανισµό ρύθµισης αυτών των θεµάτων. Και σε ό,τι αφορά την
επιθυµία να περιορίσουµε τις δαπάνες, έχω την εξής πρόταση, αναφορικά µε τον
προϋπολογισµό για το επόµενο έτος. Να συµφωνήσουµε µε το προτεινόµενο σχέδιο
και να αναθέσουµε στην οικονοµική επιτροπή και τον Ταµία να εξετάσουν το ζήτηµα
των εκδηλώσεων προτεραιότητας, να δώσουν έµφαση στις προτεραιότητες και αν
υπάρξουν επιπλέον πόροι, επιπλέον έσοδα, τότε οπωσδήποτε θα είµαστε σε θέση να
κάνουµε και άλλες εκδηλώσεις. Αυτό είναι το πρώτο σηµείο που θα ήθελα να
επισηµάνω. Και ένα δεύτερο ζήτηµα, όσον αφορά αυτό που ανέφερε ο αξιότιµος κ.
Ταµίας και µου προκαλεί µια ανησυχία. Έχουµε ένα αποθεµατικό αυτή τη στιγµή.
Εάν πρόκειται να δαπανήσουµε όλο το ταµείο σε ένα χρόνο, θα έχουµε µηδέν στο
αποθεµατικό µας. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφασίσουµε τι πρέπει να κάνουµε.
Θα πρέπει να αναζητήσουµε εναλλακτικούς πόρους, εναλλακτικές πηγές
χρηµατοδότησης. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις επ’ αυτού. Η µία προσέγγιση λέει ότι ο
προϋπολογισµός µέχρι τώρα συγκροτούνταν µε βάση τις εισφορές εθνικών
κοινοβουλίων. Υπάρχει ένα παράδειγµα µε τους φίλους µας από την Λευκορωσία, οι
οποίοι δεν µπόρεσαν να προβλέψουν κάποια εισφορά. Απευθυνόµαστε λοιπόν σε
όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες. Για παράδειγµα, ο αξιότιµος συνάδελφός µας, ο κ.
Κοτλιαρώφ, είναι πρόεδρος επιτροπής. Ας το συζητήσει µε τους συναδέλφους του
στη Λευκορωσία, ώστε να φιλοξενήσει η Λευκορωσία τη συνεδρίαση µιας επιτροπής
και να αναζητήσει αυτός τρόπους χρηµατοδότησης αυτής της συνεδριάσεως. Θα
πρέπει να συµµετάσχουµε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. ∆εν µπορούµε να
αναθέτουµε µόνο στον Ταµία την υπόθεση ρύθµισης των οικονοµικών προβληµάτων.
Όλοι θα πρέπει να συµµετάσχουµε σε αυτό. Είναι µια κοινή ευθύνη και υποχρέωση.
Τώρα, για παράδειγµα, στη Ρωσία, το Ρωσικό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά τις
µετακινήσεις των αντιπροσωπειών, όπως και στην Κύπρο και την Ελλάδα, τις
καλύπτει το Κοινοβούλιό µας. Τα οδοιπορικά και κάποιες τέτοιες δαπάνες
καλύπτονται από το Κοινοβούλιό µας. Θα µπορούσαµε ίσως, προτείνω απλά, µιας και
είµαστε όλοι Κοινοβουλευτικοί και γνωρίζουµε ότι πολλά εξαρτώνται από την
ικανότητα των Κοινοβουλευτικών, να ρυθµίζει ο καθένας στα Κοινοβούλιά του
τέτοια θέµατα, όπως είναι η κάλυψη των εισιτηρίων ή κάποιων άλλων δαπανών. Αν
δεν µπορούν τα Κοινοβούλια να αναλαµβάνουν συστηµατικά εισφορές, ίσως θα
µπορούσαν να καλύπτουν τις δαπάνες κάποιων ταξιδιών. Αν λοιπόν απευθυνθείτε
στην ηγεσία των Κοινοβουλίων µε τεκµηριωµένες απόψεις, ίσως κάποια από αυτά να
µπορέσουν να αντιµετωπιστούν. Οπωσδήποτε υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες. Αλλά,
από κοινού µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα, σας καλώ να καταβάλετε κάθε προσπάθεια,
να αναστοχαστείτε την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή από
οικονοµικής πλευράς, και µε την επιθυµία να κινηθούµε µε αυτοπεποίθηση προς το
µέλλον, σας παρακαλώ να το λάβετε αυτό σοβαρά υπ’ όψη.
Και κάτι ακόµη που προτείνουν οι συνάδελφοί µας από την Ελλάδα. Επί της
πρότασης των Ελλήνων συναδέλφων υπήρχε µια αντίθετη άποψη του Κυπρίου
συναδέλφου, αναφορικά µε τις χορηγίες. Ήταν παράκληση των Ελλήνων
συναδέλφων να συζητήσουµε το θέµα για τις χορηγίες. Αν και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι συµφωνούν, θα µπορούσαµε να κάνουµε το εξής. Υπάρχουν µια σειρά
αναγκαίες εκδηλώσεις προτεραιότητας, όπως είναι οι συνεδριάσεις της γενικής
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γραµµατείας, οι γενικές συνελεύσεις. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν το
έµβληµα της οργάνωσής µας. Και βεβαίως αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να
χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές. Τώρα, όµως, εκδηλώσεις όπως διάφορα
σεµινάρια, διάφορα συνέδρια, διάφορα επιστηµονικά συνέδρια και παρόµοιες
εκδηλώσεις θα µπορούσαν να χρηµατοδοτούνται όχι από τον προϋπολογισµό, αλλά
από άλλες πηγές. Είναι εξάλλου κάτι εφικτό. Εκτός αυτού, η φιλοξενούσα χώρα
τέτοιου είδους εκδηλώσεων, η χώρα που προτείνει την διοργάνωση τέτοιου είδους
σεµιναρίων και λοιπά, οπωσδήποτε θα πρέπει να επιδιώκει να καλύπτει η ίδια
ορισµένες δαπάνες µε δικούς της πόρους. Εδώ δεν υπάρχει καµία αντίφαση. Έχουµε,
νοµίζω, µία κοινή θεώρηση του προβλήµατος. Υπάρχουν κάποια επίσηµα όργανα, και
εδώ θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια αναφορικά µε την χρηµατοδότηση
αυτών των προτεραιοτήτων. Και µπορούµε να είµαστε σε θέση, ανά πάσα στιγµή, να
δηλώσουµε ότι αυτές οι τακτικές συνεδριάσεις των οργάνων χρηµατοδοτούνται από
τις εισφορές µας, από τις εισφορές των Κοινοβουλίων. Για άλλες εκδηλώσεις, όµως,
θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης. Θα ήθελα
να κατανοήσετε ορθώς την άποψή µου. Είναι η προσωπική µου άποψη, την οποία
καταθέτω, την θέτω προς έγκριση, προς εξέταση και προς συζήτηση. Παρακαλώ ο
εκπρόσωπος της Βουλγαρίας.
Κ.ΜΙΛΤΣΕΦ:
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, υπήρξε µια πρόταση προ µηνών, την οποία
επαναλαµβάνουµε τώρα, να κάνουµε µία συνεδρίαση στη Σόφια. Μπορούµε να
έχουµε µία συνεδρίαση στη Σόφια.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε, λοιπόν, πως όλοι έχουµε κοινή αντίληψη του
θέµατος. Αν κατάλαβα ορθώς, η Βουλγαρία αναλαµβάνει να καλύψει τα έξοδα.
Μπορούµε να κάνουµε γραµµατεία στη Σόφια, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Αυτό θα
πρέπει να το µελετήσουµε. Τώρα έχει το λόγο ο κ. Νταούντ από την Παλαιστίνη.
Β.ΝΤΑΟΥΝΤ:
Είµαστε µέλη αυτής της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.
Εξ ονόµατος και του συναδέλφου µου, του κ. Χανανία, και από δικής µου πλευράς θα
ήθελα να χαιρετίσουµε όλους τους παρευρισκοµένους και εξετάζοντας τον
προϋπολογισµό θα ήθελα να δηλώσω ότι είµαστε έτοιµοι να σας υποδεχθούµε στην
Παλαιστίνη, στην Βηθλεέµ, να καλύψουµε τις δαπάνες διαµονής, µετακίνησης. Θα
καλυφθούν οι δαπάνες αυτές από εµάς και θα είµαστε ευτυχείς να σας υποδεχθούµε
στην Παλαιστίνη. Είµαστε έτοιµοι να σας υποδεχθούµε στον τόπο όπου γεννήθηκε ο
Χριστιανισµός, στην Παλαιστίνη.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Θα πρέπει να µας εξασφαλίσετε και από τις ισραηλινές βόµβες, µην
βοµβαρδίσει ο Σαρόν.
Β.ΝΤΑΟΥΝΤ:
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∆εν µπορούµε πλήρως να σας προστατεύσουµε, αλλά θα σας υποδεχθούµε και
θα φροντίσουµε να υπάρχει ασφάλεια, να επισκεφθείτε τις εκκλησίες µας, τους
ανθρώπους που διαβιούν στον τόπο αυτό και µη φοβάστε. ∆εν υπάρχει τροµοκρατία
στη χώρα µας, στη γη µας. Θέλω, λοιπόν, είτε στο τρέχον είτε στο επόµενο έτος να
σας υποδεχθούµε. Είµαστε πάντα έτοιµοι να σας φιλοξενήσουµε και το
επαναλαµβάνω εγώ και ο συνάδελφός µου θα φροντίσουµε να καλύψουµε όλες τις
δαπάνες. Και ιδίοις όµµασι να διαπιστώσετε τι συµβαίνει στη γη αυτή. Να
επισκεφθείτε τους Αγίους Τόπους, λοιπόν.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Υποστηρίζω και τις απόψεις που διατύπωσε ο
κ. Πρόεδρος. Θέλω απλά να διευκρινίσω λίγο την διαδικασία. Νοµίζω ότι µπορούµε
να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό ως βάση και να προτείνουµε στη γραµµατεία και
τον Ταµία να κάνουν τις δαπάνες εκείνες που απορρέουν από τις προτεραιότητες του
προϋπολογισµού και η τελική έγκριση του προϋπολογισµού να γίνει µετά από την
συνεδρίαση οικονοµικών θεµάτων, η οποία θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη όλες τις
απόψεις που έχουν διατυπωθεί εδώ. Να τον εγκρίνουµε ως βάση και µετά να
αρχίσουµε την εκτέλεσή του και να τον εγκρίνουµε πλήρως µετά από συνεδρίαση της
οικονοµικής επιτροπής. Τότε θα επιχειρήσω και εγώ να διατυπώσω για µια ακόµη
φορά την άποψή µου.
Αν και µακρηγορούµε επί του προϋπολογισµού, οι τελευταίες δύο προτάσεις,
η πρόταση του συναδέλφου από την Βουλγαρία και του συναδέλφου από την
Παλαιστίνη καταµαρτυρούν το γεγονός ότι µπορούµε να βρούµε εναλλακτικές
δυνατότητες για την κάλυψη των δαπανών µας. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να
επισηµάνω, γι’ αυτό το λόγο έθεσα και τα ερωτήµατα προς την γραµµατεία. Θέλω
επίσης, όµως, να διευκρινίσω κάτι. Στον Προϋπολογισµό αναγράφεται: Πρακτικά του
Σεµιναρίου Παιδείας 43.000. Είναι ίσως µεγάλο το ποσό. Ως εκδότης κρίνω ότι είναι
µεγάλο το ποσό. Αν όµως υπάρχει κάποια αντιπροσωπεία, κάποιο Κοινοβούλιο να
δηλώσει ότι αυτά τα κείµενα µπορούµε να τα εκτυπώσουµε στη χώρα µας και
αναλαµβάνουµε εµείς τις δαπάνες της έκδοσής τους, τότε θα µπορούσαµε ίσως να
µειώσουµε ακόµη περισσότερο τις δαπάνες του προϋπολογισµού. Θα έπρεπε δηλαδή
να σκεφθούµε την πιθανότητα να περιορίσουµε αυτές τις δαπάνες. Τώρα, όσον αφορά
την Λατινική Αµερική, το µόνο που έχω να πω είναι ότι δεν έχουµε τίποτα να
κάνουµε την παρούσα στιγµή στη Λατινική Αµερική.
Σ.ΜΥΓΛΑΛΗΣ:
Για τα προς έκδοση κείµενα, αυτές είναι οι εισηγήσεις οι οποίες έγιναν,
υπάρχουν στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ρωσικά. Ανάλογα µε την κάθε
περίπτωση. Εάν κάποιοι προτίθενται να τους στείλουµε εµείς τις εισηγήσεις αυτές και
να κάνουν µία έκδοση, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα. ∆ηλαδή, µπορούµε
να σας στείλουµε όλο το πακέτο των εισηγήσεων και εσείς να αναλάβετε – όταν λέω
εσείς, δεν ξέρω ποιος συγκεκριµένα – την µετάφραση και την έκδοση στη ρωσική
γλώσσα. Η έκδοση θα πρέπει να γίνει στις γλώσσες που γίνεται µέχρι σήµερα. Και θα
πρέπει να καλυφθεί αντίστοιχα το ποσό.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
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Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο.
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Προφανώς καµιά δαπάνη δεν πραγµατοποιείται, αν δεν υπάρχει προηγούµενη
απόφαση. Άρα τόση ώρα, ειλικρινά, δυσκολεύοµαι να καταλάβω γιατί πάµε να
κάνουµε µία τέτοια προσέγγιση που ποτέ δεν συµβαίνει σε προϋπολογισµό. Πιστεύω
ότι το έχουµε εξαντλήσει το θέµα. Βεβαίως, όµως, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ιδέα
του συναδέλφου θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Προτείνω να γίνει αποδεκτή και έτσι
να έχουµε µια καινούργιας µορφής χορηγία, όπως αυτή που είπε ο κ. συνάδελφος,
γιατί όντως πιστεύω ότι και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για το οποίο είµαι σίγουρος,
ενδεχοµένως και άλλα…
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Αυτό, κ. Νικολόπουλε, συµβαίνει στην πράξη επί τόσα χρόνια. Όταν οι
γραµµατείες γίνονται σε διάφορες χώρες, εάν το Κοινοβούλιο της χώρας που
φιλοξενεί τη γραµµατεία έχει την καλοσύνη και την ευγένεια να συµµεριστεί το
κόστος, αυτό είναι το επιθυµητό για την γραµµατεία. Εάν δεν συµµερίζεται το
κόστος, το επωµίζεται ολόκληρο η γραµµατεία. Αλλά η γραµµατεία πρέπει να γίνει,
είτε υπάρχει χώρα, η οποία δέχεται, είτε όχι. Πολλές φορές έχει συµβεί αυτό.
Κοινοβούλια να αναλάβουν ή όλες ή ένα µέρος των δαπανών και νοµίζω ότι δεν
τετραγωνίζουµε τον κύκλο µε αυτό το πράγµα, συνεχίζουµε δηλαδή αυτό το οποίο
κάνουµε.

∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Για να κλείσει το θέµα, θέλω να επισηµάνω το εξής. Οι Προϋπολογισµοί που
εγκρίνονται πάντοτε από την γενική συνέλευση είναι ενδεικτικοί των δυνατοτήτων
για δαπάνες που έχουµε, δεν είναι υποχρεωτική η δαπάνη ότι θα γίνει επειδή
αναγράφεται στον προϋπολογισµό. Το ποια δαπάνη θα γίνεται και το ποια εκδήλωση
θα γίνεται, αποφασίζεται κάθε φορά αξιολογώντας κάθε εκδήλωση, η γραµµατεία
αποφασίζει την δαπάνη. Γιατί αν πάµε να συντάξουµε προϋπολογισµό, µε τον έναν
συνάδελφο να λέει εγώ θα πληρώσω τα εισιτήριά µου, ο άλλος συνάδελφος να λέει
εγώ θα εκδώσω τα πρακτικά του σεµιναρίου του Βόλου, ο άλλος τα πρακτικά της
γενικής συνέλευσης, φοβάµαι και λυπάµαι ότι δεν θα συντάξουµε προϋπολογισµό,
αλλά θα συντάξουµε κουρελού. ∆εν θα είναι προϋπολογισµός. Πιστεύω ότι οι
ενδεικτικές τιµές που αναφέρονται εδώ ως δαπάνη θα πρέπει να παραµείνουν στον
προϋπολογισµό και πιστεύω ότι η γραµµατεία που επωµίζεται το οικονοµικό µέρος,
ανάλογα µε τα έσοδα που θα έχει, θα προγραµµατίζει και θα εγκρίνει τις σχετικές
δαπάνες. ∆ιαφορετικά δεν θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, φρονώ ότι κάναµε µία λαµπρή διάσκεψη επί των
οικονοµικών ζητηµάτων. Είναι όλα και σε όλους κατανοητά ή µήπως υπάρχουν µη
ευκρινείς πτυχές; Υπάρχουν; Εάν υπάρχουν σηµεία τα οποία δεν έχουν καταστεί
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σαφή, µπορούµε κατ’ ιδίαν να τα συζητήσουµε. Εγώ θα κάνω ιδιαίτερα µαθήµατα επί
οικονοµικών διαχειριστικών ζητηµάτων, δεδοµένου ότι δύο φορές στις εκλογές του
Προέδρου της Ρωσίας είχα την ευθύνη των οικονοµικών της προεκλογικής
εκστρατείας. Συνεπώς µπορώ να εξηγήσω, σε όποιον δεν κατανοεί, τι γίνεται.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Για τους συναδέλφους οι οποίοι είναι αυτοί κυρίως που έθεσαν το πλήθος των
ερωτηµάτων να έχουν εµπιστοσύνη στον Ρώσο Πρόεδρο της οργανώσεως, όπως και
οι προκάτοχοί τους, άλλοι Ρώσοι συνάδελφοι είχαν στον προηγούµενο Ρώσο
Πρόεδρο της Συνελεύσεως. Εµπιστοσύνη, αυτό εννοώ.

Σ.ΠΟΠΩΒ:
Εδώ γίνεται λόγος για το γεγονός ότι διευκρινίσαµε ορισµένες λεπτοµέρειες,
διευκρινίσαµε ορισµένες προσεγγίσεις. Όµως, κατ’ αρχήν, όλοι κατανοούµε εξίσου
τα προβλήµατα, όλοι ανησυχούµε για τα ίδια προβλήµατα. Η πρότασή µου, ως
Προέδρου µαζί µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα, και την θέτω προς εξέταση σε σας, είναι
να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό και να αναθέσουµε στη γραµµατεία, µαζί µε την
οικονοµική επιτροπή, να εκτελέσει τον οικονοµικό προϋπολογισµό και όλες τις
δυνατότητες περικοπής δαπανών και, ορίζοντας τις προτεραιότητες, να ακολουθήσει
τις κατευθύνσεις τις οποίες θέσαµε σήµερα. Για άλλη µια φορά εξηγώ πώς πρέπει να
δράσουµε την επόµενη ηµέρα. Αν προτείνεις στη γραµµατεία να συνεδριάσει µετά
από πέντε µέρες, θα προκύψει το ερώτηµα πώς θα χρηµατοδοτήσουµε τη γραµµατεία
για τις τρέχουσες δαπάνες. ∆εν θα µπορέσουν να γίνουν οι δαπάνες, εάν δεν λάβουµε
απόφαση σήµερα. Συνεπώς τις βασικές κατευθύνσεις του προϋπολογισµού τις
εγκρίνουµε. Καταλαβαίνουµε ότι οι αριθµοί που υπάρχουν εδώ θα υποστούν αλλαγές.
Είναι πασιφανές αυτό.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Να ολοκληρωθεί η συζήτηση, αλλά να µείνει σε εκκρεµότητα η ψηφοφορία, η
οποία δεν µπορεί να γίνει. Γιατί ο Προϋπολογισµός πρέπει να εγκριθεί από την
Ολοµέλεια της Συνέλευσης.
Σ.ΠΟΠΩΒ:
Αξιότιµε κ. Ταµία, ακριβώς τα λόγια σας λέω. Προτείνω, λοιπόν, και θέτω εκ
νέου το ερώτηµα στους αξιότιµους συναδέλφους. Υπάρχει ερώτηµα του συναδέλφου
από τη Γεωργία; Ελάτε, λοιπόν, ας περάσουµε παρακάτω. Το θέµα που µας
απασχολεί, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, είναι ότι πρέπει να περάσουµε στην
ψηφοφορία. Συναινετική διαδικασία, ρωτούν κάποιοι χωρίς µικρόφωνο. Ζητώ
συγνώµη. Εάν υπάρχει µία αντιπροσωπεία που είναι εναντίον, πρέπει να το
ανακοινώσει. Εάν δεν έχει αντίρρηση, παρακαλώ να εγκριθεί. Συνεπώς, αναθέτουµε
στη γραµµατεία και τον Ταµία, µαζί µε την Επιτροπή Οικονοµικών, να συνεχίσουν
αυτό το έργο. Επιπλέον, θα ήθελα να επαναλάβω τα λόγια του κ. Γενικού
Γραµµατέως. Απευθυνόµαστε σε όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες. Απευθυνόµενος εκ
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νέου στον κ. Κοτλιαρώφ, θέλω να πω ότι δεν αποτελεί επ’ ουδενί λόγω εντολή,
απλώς είναι µία παράκληση. Παρακαλούµε να εξετάσετε τη δυνατότητα να
συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό του εποµένου έτους ορισµένο ποσό συνεισφοράς
στην οργάνωσή µας. Για άλλη µια φορά, επαναλαµβάνω, πολλά Κοινοβούλια
µπορούν να λειτουργήσουν µε κατανόηση, διότι υπάρχει στον Προϋπολογισµό κάθε
Κοινοβουλίου άρθρο που αναφέρεται στις σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
µε τα Κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών. Όλοι το διαθέτουν αυτό. Πρέπει, λοιπόν,
να πείσουµε τις αντίστοιχες επιτροπές, να πείσουµε τους Προέδρους των
Κοινοβουλίων. Είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο ζήτηµα, απαιτεί προσπάθειες, το
καταλαβαίνω, αλλά δεν πρέπει να το απορρίψουµε, πρέπει να ασχοληθούµε. Θα
παρακαλούσα λοιπόν όλους του συναδέλφους µε κατανόηση να αντιµετωπίσουν αυτό
το ζήτηµα. Ορθό είναι το ερώτηµα, διότι πολλοί µπορεί να µην κατανοούν περί τίνος
γίνεται λόγος. Χρησιµοποιούµε πολλούς πόρους, εκδίδουµε από το δικό µας ίδρυµα
διάφορα υλικά. Γιατί ο Βίκτωρ Βασίλιεβιτς επαναλαµβάνει αυτό το ζήτηµα; Και το
Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας έχει συνεισφέρει κατ’ αυτό τον τρόπο, στη
συνεδρίαση της γραµµατείας που πήρατε, σηµαντικό µέρος των δαπανών εσείς το
αναλάβατε. Στα δέκα χρόνια που λειτουργούµε έχουµε τέτοιες προσπάθειες.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΩΦ:
Είµαστε έτοιµοι, εκ µέρους της Λευκορωσίας, σε δύο χρόνια, να αναλάβουµε
πλήρως τα έξοδα της Ολοµέλειας.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Τα κατανοούµε όλα, αξιότιµοι συνάδελφοι. Περνάµε στο τελευταίο ζήτηµα
της ηµερησίας διατάξεως, ειδάλλως θα ξεφύγουµε από τον προγραµµατισµό.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Κατατέθηκε ο Προϋπολογισµός µε τις προσφορές των κυρίων από την
Βουλγαρία και από την Παλαιστίνη και για την έκδοση των Πρακτικών.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Από τη Ρωσία, επίσης, υπήρχαν πολλές προτάσεις. Αξιότιµοι συνάδελφοι,
περνούµε στη συζήτηση των σχεδίων ψηφισµάτων. Τον λόγο έχει ο κ. Γενικός
Γραµµατέας.

Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Αναφορικά µε το ψήφισµα της 11ης Γενικής Συνελεύσεως της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως, ας ξεκινήσουµε από αυτό που θέτει η ρωσική
αντιπροσωπεία. Σήµερα, ο κίνδυνος της τροµοκρατίας αποκτά υπερεθνικό χαρακτήρα
και καµία χώρα του κόσµου δεν είναι απόλυτα ασφαλής από τις επιθέσεις των
εξτρεµιστών. Όλος ο πολιτισµένος κόσµος καταδικάζει αποφασιστικά την
τροµοκρατία θεωρώντας την έγκληµα κατά της ανθρωπότητας και κύριο κίνδυνο για
την ασφάλεια και την ελευθερία της προσωπικότητας. Είναι προφανές ότι µόνο µε
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κοινές και συντονισµένες ενέργειες της παγκόσµιας κοινότητας είναι δυνατό να
αγωνιστούµε αποτελεσµατικά εναντίον αυτού του κακού. Στο σηµείο αυτό ο ρόλος
των νοµοθετών είναι µεγάλος. Είναι αδύνατο να µην αναγνωρίσουµε τη σηµασία του
έργου των Κοινοβουλευτικών Οργανισµών του κόσµου για τη δηµιουργία
νοµοθετικής βάσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Οποιεσδήποτε µέθοδοι
και εκφράσεις της πρέπει να περιορίζονται αυστηρά από νοµοθετικούς φραγµούς. Οι
συµµετέχοντες της συνέλευσης επιβεβαιώνουν ότι η εκπόνηση κοινών προσεγγίσεων
θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και
αµοιβαίας σχέσης µεταξύ των µελών της. Γενικώς η ∆ιεθνής Κοινότητα έχει
δηµιουργήσει τις βασικές νοµοθετικές αρχές για την συνεργασία στον τοµέα της
καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Για να γίνει όµως ο αγώνας κατά της διεθνούς
τροµοκρατίας πραγµατικά αποτελεσµατικός, είναι απαραίτητο να απορρίψουµε την
πρακτική των διπλών µέτρων και σταθµών, να ξεπεράσουµε τα στερεότυπα που
έχουν εδραιωθεί και την πολιτική επιλεκτικότητα κατά την εκτίµηση της
τροµοκρατίας σε διάφορες περιοχές του κόσµου. Αντιδρώντας στη διεθνή
τροµοκρατία, η διεθνής Κοινότητα οφείλει να καταβάλλει τις πλέον δραστικές
προσπάθειες για την εκρίζωση των βαθύτερων αιτιών αυτού του φαινοµένου, όπως το
τεράστιο χάσµα που υπάρχει και παραµένει στον σύγχρονο κόσµο µεταξύ
υπερπλουσίων και φτωχών, ο φυλετικός εθνικός και θρησκευτικός εξτρεµισµός, η
αναιδής παραβίαση των κοινά αποδεκτών κανόνων του διεθνούς δικαίου, µεταξύ της
στρατιωτικής δραστηριότητας και της κατοχής των εδαφών. Επίκαιρο παραµένει το
ζήτηµα της αναβάθµισης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Εγκρίνεται το ψήφισµα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την Κύπρο;
Εγκρίνεται. Εγκρίνεται το ψήφισµα «∆ολοφονία Ορθοδόξων και Ορθοδοξίας στο
Κόσοβο – Πρόκληση για την Παγκόσµια Κοινότητα»; Το κείµενο για το Κόσοβο
εγκρίνεται; Ο συνάδελφος από τη Γεωργία.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
∆εν κατάλαβα. Το ψήφισµα είναι διακήρυξη της ∆ούµας; ∆εν το έχω µπροστά
µου, έχω απλώς µια διακήρυξη. Απλώς την ονοµασία.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Ο κ. Φυττής θα απαντήσει. Θα πάω µε τη σειρά. Θα σας δώσω το λόγο κ.
Αποστόλι. Μετά τον κ. Φυττή είστε εσείς.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ:
Το ψήφισµα για το Κόσοβο, εκτός από τις τελευταίες τρεις γραµµές, εγώ το
εγκρίνω. Πρέπει όµως να µπουν σωστά και οι ηµεροµηνίες. Πότε εγκρίνεται αυτό.
Όµως, οι τελευταίες τρεις γραµµές, που αναφέρουν «παραµονές της ηµέρας του
Αγίου Βιντ, εθνικής ηµέρας πένθους» δεν καθιστούν ψήφισµα. ∆εν µπορούν οι
τελευταίες τρεις γραµµές να µπουν σε ένα ψήφισµα το οποίο είναι διαχρονικό. Θα
ισχύει µετά από δύο-τρεις µήνες. ∆εν µπαίνουν αυτά τα πράγµατα στα ψηφίσµατα.
Αυτό εισηγούµαι να αφαιρεθεί, γιατί είναι σαν τελετουργικό. ∆εν χρειάζεται. Το πιο
ισχυρό αναφέρεται παραπάνω.
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Σ.ΠΟΠΩΦ:
∆ηλαδή το «καλούµε τους Ορθοδόξους από όλο τον κόσµο να εκφράσουν την
αλληλεγγύη», δεν σας πειράζει; Σας ενοχλεί απλώς η αναφορά στην εθνική εορτή του
Αγίου Βιντ; Οπότε, το «καλούµε τους Ορθοδόξους από όλο τον κόσµο να εκφράσουν
την αλληλεγγύη τους στην περιοχή του Κοσόβου» παραµένει.
Κύριε συνάδελφε, κ. Κρούτωφ.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Συµφωνώ µε την πρόταση. Θα ήθελα να συµπληρώσω, µετά την τελευταία
παράγραφο, µία θέση ως εξής: «Απευθυνόµαστε στον Γραµµατέα Ηνωµένων Εθνών
και στην ηγεσία της ΟΥΝΕΣΚΟ να αποστείλουν εκπροσώπους τους για την
διευκρίνιση των ως άνω εκδηλώσεων βαρβαρότητας στο Κόσοβο».
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Όλοι άκουσαν το κείµενο αυτής φράσης; ∆εν το κατέγραψα αυτό. Υπάρχει
µία γραµµατεία, η οποία να
καταγράφει αυτές τις προτάσεις; Κύριε Σύµβουλε, κ. Βαλέρι, µπορείτε να κρατήσετε
τις προτάσεις; Ο κ. Κρούτωφ να επαναλάβει.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Θα σας το παραδώσω σε γραπτή µορφή. Προτείνω αυτό το ψήφισµα να πάει
στον ΟΗΕ, στον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, στην ΟΥΝΕΣΚΟ, στον ∆ιοικητή των
Ειρηνευτικών ∆υνάµεων στο Κόσοβο.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Ο κ. Αποστόλι πρώτα.
ΓΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ:
Θα ήθέλα να πω ότι η τροµοκρατία δεν ανήκει σε µία ξεχωριστή χώρα, δεν
ανήκει σε έναν ξεχωριστό λαό, σε µία ξεχωριστή θρησκεία. Η τροµοκρατία αφορά το
σύνολο του κακού, του παγκόσµιου κακού, είναι παράγωγο του παγκοσµίου κακού
και εµείς µπορούµε να κάνουµε χρήση τριών-τεσσάρων λεπτών για να εξηγήσουµε
την κρίση στο Κόσσοβο. Το θέµα µας είναι η ασφάλεια και η ελευθερία. Η κρίση
προέρχεται από το παρελθόν του Κοσόβου. Θέλω να υποµνήσω το γεγονός, την
δυνατότητα να αναλυθεί η ψυχολογία των ανθρώπων στο Κόσοβο. Οι Αλβανοί ήταν
µία µειοψηφία και υφίσταντο διακρίσεις στην τέως Γιουγκοσλαβία, διότι τους
αρνούνταν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Το 1999 υπήρχαν περιπτώσεις διώξεων
κατά πολιτών. Συγκρούστηκαν λοιπόν, δύο νοοτροπίες, δύο ξεχωριστές ψυχολογίες.
Αυτό αφορά, επίσης, και την πολιτική σύρραξη, τις συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο.
Αυτές οι δύο ψυχολογίες θα πρέπει να µετασχηµατιστούν σε ψυχολογίες
συνεργασίας, συνυπάρξεως, αλληλοκατανοήσεως µεταξύ των δύο βασικών
κοινοτήτων, Σέρβων και Αλβανών. Το Κόσοβο προς το παρόν έχει ένα

123

απροσδιόριστο στάτους, γεγονός που λειτουργεί ως φραγµός για την αλλαγή και
βελτίωση εκεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε επεισόδια, οποιεσδήποτε
προβοκάτσιες µπορούν να µετατραπούν σε συρράξεις σε εθνοτική βάση. Φρονώ,
ωστόσο, ότι όταν αναφερόµαστε στην κρίση στο Κόσοβο, θα πρέπει να πούµε ότι
πνίγηκαν στον ποταµό Μητροβίτσα παιδιά, γεγονός που οδήγησε σε µεγάλες
διαδηλώσεις και αναταραχές, οδήγησε σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία.
Όλοι γνωρίζουµε για την καταστροφή των Ορθοδόξων ναών λόγω
προβοκάτσιας εκείνων των ανεύθυνων ανθρώπων που χρησιµοποιούν αυτή τη
σύρραξη για την αποσταθεροποίηση της κατάστασης στο Κόσοβο και σε όλη την
επικράτεια των Βαλκανίων. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί ηγέτες της κυβέρνησης του
Κοσόβου καταδίκασαν αυτές τις ενέργειες και κατέβαλαν προσπάθειες, ώστε να
δοθούν δηµόσιοι πόροι για την αναστήλωση των κατεστραµµένων ναών. Όχι µόνο οι
Ορθόδοξοι, αλλά όλα τα Κοινοβούλια καταδίκασαν αυτές τις ενέργειες της
καταστροφής των ναών και στα κοινοβουλευτικά µας έγγραφα έχει ανακοινωθεί ότι
υπάρχει µία οδός και µόνον, η από κοινού δραστηριότητα εν ονόµατι της
συνυπάρξεως και της συνεργασίας. Η τροµοκρατία, οι συγκρούσεις δεν µπορούν να
εµπνέονται από τους εκπροσώπους των διαφόρων δογµάτων. Αυτό συµβαίνει στην
Αλβανία όπου προ πολλού συνυπάρχει η καθολική, η ορθόδοξος και η ισλαµική
θρησκεία, σε πλήρη αρµονία, σε πλήρη συµφωνία. Είναι τροµακτικό να φωτίζονται οι
συρράξεις κατά τρόπο ώστε να δηµιουργείται η εντύπωση ότι απορρέουν από την
θρησκευτική αντίληψη. ∆εν µιλάµε για ένα παγκόσµιο κακό, το οποίο εκφράζεται.
Είµαστε Κοινοβουλευτικοί, είµαστε πολιτικοί οι οποίοι προερχόµαστε από ορθόδοξο
περιβάλλον. Θέλουµε να προτείνουµε ένα ψήφισµα στην Ολοµέλειά µας, το οποίο θα
βελτίωνε την κατάσταση. ∆υστυχώς θεωρώ ότι το ψήφισµα της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου έχει ένα αρνητικό, καταστρεπτικό, θα έλεγα, φορτίο. Νοµίζω ότι µε
τα ψηφίσµατά µας θα πρέπει να δηµιουργήσουµε, να συνεισφέρουµε στη δηµιουργία
ενός νέου κλίµατος και όχι να αναζωπυρώνουµε πάθη, τα οποία ούτως ή άλλως
υφίστανται µεταξύ λαών. Γι’ αυτό προτείνω τροπολογία στο ψήφισµα που κατετέθη
εξ ονόµατος της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Το έδωσα τώρα, διότι µόλις το πρωί
παρέλαβα αυτό το ψήφισµα. Θα ήθελα να έχετε χρόνο να δείτε τη δική µου
διατύπωση. Το ανέφερα και στην Ιερουσαλήµ, όταν οι Σέρβοι βουλευτές, που ήταν
οπαδοί του καθεστώτος του Μιλόσεβιτς, τελευταία στιγµή έστειλαν αυτό το
ψήφισµα. ∆εν υπάρχει χρόνος για τη µετάφραση, οπότε άλλαξα την ονοµασία. ∆εν
µπορούµε να χρησιµοποιούµε τέτοιες ονοµασίες στα ψηφίσµατα. Εδώ αναφέρεται η
καταστροφή εκκλησιών. Πριν από µερικά χρόνια υπήρχαν βοερές περιπτώσεις
σφαγών Αλβανών εκ µέρους του καθεστώτος του Μιλόσεβιτς. Έτσι, λοιπόν, εξαρχής,
οφείλω να κάνω την διόρθωση. Οι κοινότητες του Κοσόβου οφείλουν να
συνεργάζονται εν ονόµατι της ειρήνης και της σταθερότητας στην χώρα τους για την
δηµιουργία εποικοδοµητικών λύσεων.
«Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, που συνενώνει
εκπροσώπους των Κοινοβουλίων που υποστηρίζουν και αναπτύσσουν χριστιανικές
παραδόσεις, εκφράζει την ανησυχία της για τα γεγονότα του Μαρτίου του 2004 στο
Κόσοβο που δυσχεραίνουν την συνεργασία µεταξύ των λαών. Η ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση φρονεί ότι είναι ανεπίτρεπτο να καταστρέφονται ναοί, καθώς επίσης και
να υφίστανται διώξεις άνθρωποι οπουδήποτε, πόσο µάλλον στο κέντρο της Ευρώπης.
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας φρονεί ότι η ειρήνη στο Κόσοβο
αυτή τη στιγµή υπονοµεύεται σοβαρά, υπάρχουν απειλές και η Ολοµέλεια καλεί όλες
τις Κοινότητες, όλους τους Βουλευτές αυτής της χώρας να συνεργαστούν για την
ειρηνική συνύπαρξη των λαών µας. Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση καλεί τον
ΟΗΕ να λάβει γρήγορα απόφαση για τον προσδιορισµό του τελικού στάτους του
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Κοσόβου, λαµβάνοντας υπόψη επίσης ότι η καθυστέρηση αυτής της απόφασης
µπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση διαφόρων προκλήσεων και προβοκατσιών. Στη
συνείδηση όχι µόνο των Ορθοδόξων, αλλά και όλων των ανθρώπων του κόσµου
δηµιουργείται ανησυχία για τα τεκταινόµενα στο Κόσοβο. Η ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση θεωρεί καθήκον της να καλέσει όλους τους Κοινοβουλευτικούς να
καταδικάσουν τη βία, η οποία ασκείται εναντίον της ανθρωπότητας».
Νοµίζω πως η τροπολογία αυτή θα πρέπει να γίνει εν ονόµατι των
Κοινοβουλευτικών και του Κοσόβου. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να πετύχουµε τη
συνεργασία. Πριν απευθυνθούµε σε όλους του Κοινοβουλευτικούς του κόσµου, θα
πρέπει να καλέσουµε το Κοινοβούλιο του Κοσόβου να συνεργαστεί. Είναι καθήκον
µας, διότι είµαστε Χριστιανοί και οφείλουµε να εξετάσουµε ως αδελφούς και
αδελφές µας όχι µόνο τους Καθολικούς και τους Ορθοδόξους, αλλά και τους
ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετική πίστη. Αυτή είναι η πεποίθησή µου.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Επιθυµεί κάποιος άλλος να µιλήσει για το Κόσοβο, γι’ αυτό το συγκεκριµένο
ψήφισµα, παρακαλώ. Εσείς συνάδελφε από την Σερβία.
ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΑ ΚΡΟΥΣΚΑ:
Γνωρίζουµε ότι, προς το παρόν, δεν έχουµε κάποιο σοβαρό αποτέλεσµα επί
του θέµατος αυτού. Αυτά που ακούσατε δεν ήταν αλήθεια, διότι µπορώ να σας
διηγηθώ πώς έχουν στην πραγµατικότητα τα πράγµατα στο Κόσοβο. Στην περιβόητη
ιστορία για τα παιδιά αυτά, έχουµε τα αποτελέσµατα έρευνας των διεθνών δυνάµεων,
η οποία διεξήχθη επιτόπου και κάνει λόγο περί ατυχήµατος. Εµάς, ούτως ή άλλως,
µας κατηγορούν για οτιδήποτε. Μας κατηγορούν ότι είµαστε υπεύθυνοι για την
διάθεση του Αλβανικού λαού. Μπορούµε να πούµε τα εξής: Αυτά που ακούστηκαν
εδώ δεν ήταν αληθή. Ο κ. Μιλόσεβιτς µπορεί να ήταν δικτάτορας της Σερβίας, αλλά
κανένας δεν δολοφονούσε τους Αλβανούς. ∆εν υπήρξαν µαζικές διώξεις. Όλα
άρχισαν όταν εισέβαλαν τα νατοϊκά στρατεύµατα, όταν άρχισε οι δυνάµεις του
ΝΑΤΟ να βοµβαρδίζουν την χώρα µου. Αυτό το κείµενο, αυτή η τροπολογία
προκαλεί ενστάσεις. Όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ των κοινοτήτων. Περί ποίας
συνεργασίας γίνεται λόγος; Έχουν µείνει 2.000 - 3.000 Σέρβοι. Για ποια συνεργασία,
για ποια επικοινωνία κάνουµε λόγο; ∆εν υπάρχει επικοινωνία, διότι στο Κόσοβο
γνωρίζουµε καλά ότι µετά τον Μάρτιο έχει µείνει µόνο Αλβανικός πληθυσµός στην
περιοχή αυτή και µερικοί ηλικιωµένοι Σέρβοι. Και κάνουµε λόγο περί γενοκτονίας.
Τι εστί γενοκτονία; Γενοκτονία σηµαίνει καταστροφή όλων των όρων ύπαρξης. Από
αυτή τη σκοπιά, η καταστροφή των ναών, οι οποίοι υπήρχαν στη γη αυτή επί χίλια
χρόνια, αυτό συνιστά γενοκτονία. ∆εν έχουµε δικούς µας ανθρώπους εκεί πλέον, δεν
έχει µείνει κανένας.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Παρακαλώ πολύ, θέλει να παρέµβει κάποιος άλλος για το Κόσοβο; Εσείς, κ.
συνάδελφε.
ΓΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ:
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Υπάρχει η ονοµασία Κόσοβο και Μετόχι. Είναι µέρος της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου. ∆εν είναι απλά Κόσοβο, αλλά είναι Κόσοβο και Μετόχι. Εκτός
αυτού, θα πρέπει να συζητήσουµε το καθεστώς του Κοσόβου. Υπάρχει το ψήφισµα
1244 και κάθε συζήτηση περί του θέµατος αυτού είναι αναγκαία. Σέβοµαι τον
συνάδελφό µου και θέλω να σας ευχαριστήσω.
Β.ΒΕΛΜΑΝ:
Η συζήτηση που αναπτύσσεται τώρα για το ψήφισµα για το Κόσοβο, για µια
ακόµη φορά, µε πείθει για το γεγονός ότι επανερχόµαστε στα ίδια θέµατα. ∆ύο µέρες
συζητούσαµε ένα σοβαρό ζήτηµα. Τώρα θα πρέπει να εγκρίνουµε ένα ψήφισµα που
θα δείξει το πρόσωπό µας στη διεθνή κοινότητα. Τέτοιου είδους πρόσωπο εγώ δεν
µπορώ να δείξω στη διεθνή κοινότητα. Σέβοµαι τους συναδέλφους µου εδώ, αλλά
φρονώ ότι θα έπρεπε εγκαίρως να κάνουµε αυτές τις συζητήσεις, γι’ αυτό και δεν
µπορώ να συµµετάσχω στην εξέταση αυτού του ψηφίσµατος.

Β.ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Ζητώ συγνώµη. Εφιστώ την προσοχή σας ότι εγώ είχα συντάξει το ψήφισµα.
∆εν είναι ένα ψήφισµα το οποίο είχε συντάξει η Σερβία και το Μαυροβούνιο, είναι
ένα ψήφισµα το οποίο προτείνει η Ρωσία. Ως συντάκτης του ψηφίσµατος θα ήθελα να
λάβω τον λόγο. Θα ήθελα να οµιλήσω τελευταίος, γιατί απ’ ό,τι έχω καταλάβει
θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να µιλήσουν, όπως οι συνάδελφοι από την Γεωργία,
την Αυστραλία και την Πολωνία. Θα επιθυµούσα, αν µου επιτρέπετε να µιλήσω
τελευταίος ως συντάκτης του ψηφίσµατος.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Προς το τέλος. Να παρακαλέσω τον συνάδελφο από την Γεωργία. Ο
συνάδελφος από την Αλβανία επιθυµεί να µιλήσει, γι’ αυτό και του παραχωρώ τη
θέση.
ΓΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ:
Θα µιλήσω αφού ολοκληρώσετε όλοι σας.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ
Κοιτάζοντας τα ψηφίσµατα αυτά, βλέπω για µια ακόµη φορά ότι δικαίως χθες
είχα θέσει το ζήτηµα να λάβουµε εγκαίρως τα σχέδια των ψηφισµάτων. Αν είχε γίνει,
δεν θα είχε προκύψει το πρόβληµα αυτό. Έχουµε µόνο µισή ώρα για να εξετάσουµε
τα ψηφίσµατα αυτά και έχουµε τέσσερα ψηφίσµατα να εξετάσουµε. Και παρακάλεσα
χθες να µου εξηγήσουν το θέµα, το περιεχόµενο των ψηφισµάτων, επειδή για πρώτη
φορά συµµετέχω σε τέτοια συνάντηση.
Ίσως θα µπορούσε και η Γεωργία να προτείνει ένα τέτοιο ψήφισµα, διότι θα
πρέπει να γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι αδελφοί ότι 300.000 Ορθόδοξοι στη Γεωργία
βρίσκονται υπό διωγµόν. Και στη Γεωργία καταστρέφονται οι ναοί και βεβηλώνονται
τα δικά µας ιερά. Αυτό όµως είναι ένα δικό µας πρόβληµα. ∆εν απαιτώ τώρα να
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εγκρίνουµε ένα ψήφισµα για τη Γεωργία, αλλά, αν είχα εγκαίρως ενηµερωθεί, θα
µπορούσα να προτείνω κάποια εισήγηση. Σέβοµαι πάρα πολύ τον συνάδελφο από την
Αλβανία και σέβοµαι και την συνάδελφο από τη Σερβία και πιστεύω σε αυτά που
λέει. ∆εν έχω όµως τώρα τον επαρκή χρόνο για να αποφασίσω ποιες τροπολογίες
πρέπει να γίνουν σε αυτό το σχέδιο ψηφίσµατος. Ποιος λογικός άνθρωπος µπορεί να
ανεχθεί την καταστροφή των ναών, την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς;
Πώς όµως θα µπορούσαµε σε λίγα λεπτά να αποφασίσουµε; ∆εν θέλω να παίξω τον
ρόλο ενός Ποντίου Πιλάτου. Ωστόσο όµως είναι φυσικώς αδύνατο να ψηφίσω υπέρ
κάποιου ψηφίσµατος σχετικά µε το Κόσοβο. Ίσως η γραµµατεία θα προτείνει κάποια
λύση, ίσως να παραταθεί ο χρόνος των ψηφισµάτων, ώστε να τα εξετάσουµε
ενδελεχώς. Σε πέντε λεπτά τώρα δεν µπορούµε να εγκρίνουµε τέσσερα ψηφίσµατα.
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ:
∆εν θα επιθυµούσα αυτή τη στιγµή να προτείνω κάτι εναλλακτικό, όσον
αφορά αυτά τα ψηφίσµατα. Φρονώ ότι τα ψηφίσµατα αυτά έχουν έναν επιθετικό
χαρακτήρα και θα πρέπει να διευκρινίσουµε ποιος είναι ο σκοπός µας. Σκοπός µας
είναι να εργαστούµε από κοινού, να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλο, ή µήπως σκοπός
µας είναι βοηθήσουµε αυτά µόνο τα µέλη που µας βοήθησαν στο παρελθόν; Νοµίζω
σκοπός µας είναι να πείσουµε τους πάντες για την ορθότητα του ψηφίσµατός µας και
δεν φρονώ ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα ορθό ψήφισµα. Είναι ένα επιθετικό
ψήφισµα και δεν µπορώ να κρίνω αυτή τη στιγµή αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από
άλλες χώρες. Προτείνω να είµαστε πολύ προσεκτικοί, να εργαζόµαστε συλλογικά,
έχοντας ως στόχο την οµόφωνη υποστήριξη προς κάποιον και όχι απλά την
υποστήριξη εκ µέρους αυτών των συναδέλφων που µας υποστήριζαν στο παρελθόν.
Θα επιθυµούσα να είχαµε και την υποστήριξη εκείνων που δεν µας υποστήριξαν στο
παρελθόν, ώστε αυτοί, όταν θα επιστρέψουν στις χώρες τους, να µας βοηθήσουν.
Ε.ΤΣΙΚΒΙΝ:
Θα ήθελα να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις για το ψήφισµα. Εκπροσωπώ µία
χώρα η οποία συµφώνησε µε τις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία
και απέστειλε δικά της στρατεύµατα. Φρονώ όµως ότι η ευθύνη γι’ αυτά που
συµβαίνουν στο Μετόχι και το Κόσοβο εναπόκεινται στις ειρηνευτικές δυνάµεις. Το
Κοινοβούλιο της Πολωνίας, το οποίο κατά 97% αποτελείται από Καθολικούς,
ενέκρινε, και το υπογραµµίζω αυτό, ενέκρινε το ψήφισµα από το οποίο θα σας
αναγνώσω µόνο την τελική παράγραφο. «Καταδικάσαµε, µε το ψήφισµα αυτό, όλα
αυτά τα συµβάντα στο Κόσοβο και δηλώσαµε ότι καταδικάζουµε κάθε επιθετική
δραστηριότητα, κάθε δραστηριότητα εθνοκάθαρσης και κάθε εκδήλωση φανατισµού
και µίσους. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η Πολωνική κοινή γνώµη
συγκλονίστηκε από την πληθώρα εκδηλώσεων βεβήλωσης χριστιανικών ιερών και
µνηµείων. Επιβεβαιώνουµε την ετοιµότητά µας να συνεργαστούµε µε άλλους λαούς
και κυβερνήσεις, µε στόχο τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή
των κατοίκων του Κοσόβου και του Μετοχίου στις εστίες τους, σε συνθήκες
ασφάλειας».
Το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στο οποίο µόνο δύο µέλη του είναι
Ορθόδοξοι, είχε την ικανότητα να εγκρίνει ένα τέτοιο ψήφισµα, δηλώνοντας την
ετοιµότητά του να συνεργαστεί µε όλους. Αν, τώρα, η δική µας ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση καταδικάσει αυτά τα συµβάντα και εκδηλώσει την αλληλεγγύη της προς
τους αδελφούς µας, και αν υπάρχει συζήτηση επί του αρχικού σχεδίου, θα πρότεινα
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να γίνουν κάποιες αλλαγές, διότι τα γεγονότα αυτά προσβάλλουν όχι µόνο τους
Ορθοδόξους, αλλά προσβάλλουν όλους τους Χριστιανούς και όλους τους απλούς
πολίτες που εµφορούνται από ανθρωπιστικές αξίες. Γι’ αυτό το λόγο φρονώ ότι θα
πρέπει να εκδηλώσουµε την ετοιµότητά µας να συνεργαστούµε µε όλους τους
ανθρώπους, µε όλους εκείνους που µπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ότι
προκάλεσαν αυτόν τον πόλεµο, ώστε το Κόσοβο να είναι µια περιοχή πολυεθνικού
χαρακτήρα και να επιστρέψουν στις εστίες τους αυτοί που τις εγκατέλειψαν.
Ν.ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Έχω την αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εγκρίνουµε αυτό το
ψήφισµα και επίσης θα είναι δύσκολο να εγκρίνουµε το ψήφισµα για την Κύπρο. Θα
πρέπει ωστόσο να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα. Να ρωτήσουµε τους
παρευρισκοµένους: Έλαβαν χώρα καταστροφές ναών; Υπήρξε περίπτωση
προσφύγων που δεν επιστρέφουν στις εστίες τους ή όχι; Και θεωρώ ότι εµείς ως
άνθρωποι, ως πολίτες του πλανήτη Γη θα πρέπει να καταδικάσουµε όλες αυτές τις
περιπτώσεις εθνοκάθαρσης, ανεξαρτήτως των ιστορικών συνθηκών που την
προκάλεσαν. Η καταστροφή κάθε ναού, οποιουδήποτε ναού, είτε χριστιανικού, είτε
µουσουλµανικού, είτε βουδιστικού ναού, θα πρέπει να καταδικάζεται, διότι οι ναοί
αυτοί αποτελούν κληρονοµιά όλης της ανθρωπότητας. Φρονώ όµως ότι σήµερα δεν
θα µπορέσουµε να ανασυντάξουµε το περιεχόµενο του ψηφίσµατος. Αύριο ίσως να
έχουµε χρόνο για κάτι τέτοιο. Προτείνω, λοιπόν, να αναθέσουµε σε µία επιτροπή το
καθήκον να εκπονήσει ένα περισσότερο αποδεκτό ψήφισµα και να καταλήξουµε εν
πάσει περιπτώσει στο εξής: ότι είµαστε κατά οποιασδήποτε µορφής εθνοκάθαρσης,
κατά της καταστροφής οποιουδήποτε ναού, είµαστε κατά της επίλυσης διεθνικών
συγκρούσεων διά µέσου των τεθωρακισµένων και των πολιτικών αεροσκαφών και να
αναθέσουµε στη γραµµατεία να εξετάσει και να συγκροτήσει ένα κείµενο µε βάση
αυτές τις σκέψεις.

Σ.ΠΟΠΩΦ:
Πολύ καλά. Αγαπητοί φίλοι, θεωρώ ότι έχουµε µια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Θα επιθυµούσα λοιπόν να καταλήξω σε ορισµένα συµπεράσµατα. Πράγµατι
οµοφώνως, στο παρελθόν, καταδικάσαµε πολλά φαινόµενα της σηµερινής
πραγµατικότητας. Καταδικάσαµε, για παράδειγµα, τον αφηρηµένο ανθρωπισµό ο
οποίος µπορεί να οδηγήσει σε φρικτά αποτελέσµατα. Εχθές είχαµε µια
εµπεριστατωµένη εξέταση από φιλοσοφικής και άλλης σκοπιάς του θέµατος αυτού.
Νοµίζω ο Νικολάι Νικολάεβιτς ορθώς διατύπωσε το ερώτηµα: Υπήρξε εθνοκάθαρση;
Υπήρξε. Υπήρξαν πρόσφυγες; Υπήρξαν. Υπήρξε καταστροφή ναών; Ναι, υπήρξε.
Πόσο µάλλον που όλοι οι διεθνείς οργανισµοί κάνουν λόγο περί αυτού και το έχουν
επισηµάνει. Υπάρχει η άποψη των Ηνωµένων Εθνών, του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Για ποιο λόγο εµείς εδώ προσπαθούµε να πείσουµε ο ένας τον άλλο ότι δεν έχουµε
αρκετό χρόνο για να εξετάσουµε το θέµα αυτό; Μπορούµε να αφιερώσουµε και µια
ολόκληρη ώρα στο θέµα αυτό. Θα πρέπει να τοποθετούµαστε κατά συγκεκριµένο
τρόπο και διατυπώνοντας την άποψή µας, την άποψη Ορθοδόξων Κοινοβουλευτικών,
ίσως κάποιοι συνάδελφοι να χρειάζονται και την έγκριση του Κοινοβουλίου τους.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΪΛΙΚ:
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Θα ήθελα να αναφέρω στους βετεράνους της ∆ιακοινοβουλευτικής µας
Συνέλευσης πως όταν οι βόµβες έπεφταν στη Σερβία, εµείς είχαµε παρατεταµένη
συζήτηση για το εάν και κατά πόσο θα χρειαζόταν να λάβουµε κάποια απόφαση. Και
τότε παρ’ όλ’ αυτά και χάριν της αντιπροσωπείας της Ελλάδος, η οποία είναι µέλος
του ΝΑΤΟ, υπογραµµίζω, πλην όµως εκδήλωσε ξεκάθαρα τη στάση της, στάση που
καταδίκαζε τα όσα γίνονταν τότε στη Σερβία, εγκρίναµε το αντίστοιχο έγγραφο. ∆εν
βλέπω λοιπόν κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο. Στερείται αντικειµένου αυτή η
συζήτηση. Νοµίζω ότι κάτι δεν έχει κατανοηθεί µέχρι τέλους. Ελάτε να µελετήσουµε
την διακήρυξη, το ψήφισµα. Με λίγα λόγια αναφέρει ότι: Καταδικάζονται οι πράξεις
βανδαλισµού που αφορούν τα ιερά της Ορθοδοξίας και τα µνηµεία του πολιτισµού
παγκοσµίου σηµασίας, καθώς επίσης και εκδηλώσεις γενοκτονίας. Αυτό είναι το
νόηµα του ψηφίσµατος. Εδώ ανάγεται όλο το ψήφισµα. Το µόνο που σας παρακαλώ,
κύριε Ζατούλιν, ως συντάκτη αυτού του ψηφίσµατος, να αλλάξετε αυτή την
ονοµασία, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο, στην ουσία αυτού του
ψηφίσµατος. Όλοι µπορούµε, και τα κράτη µας, να έχουµε διαφορετική εκτίµηση των
µεν είτε των δε συµµαχιών και µπλοκ. Είµαστε, όµως, όλοι Ορθόδοξοι και το
πρόβληµα το οποίο εγείρεται σήµερα σε αυτό το ψήφισµα, είναι δικό µας πρόβληµα,
κοινό µας πρόβληµα. Και αν η ψυχή µας δεν πονά γι’ αυτά που συµβαίνουν σήµερα
εκεί, τότε ζητώ συγνώµη, δεν έχουµε συνειδητοποιήσει πλήρως σε τι είδους
οργανισµό εργαζόµαστε. Παρακαλώ, λοιπόν, να εγκρίνουµε εδώ αυτό το ψήφισµα.
Σήµερα πρόκειται για τη Σερβία, αύριο µπορεί να είναι η Ουκρανία. ∆εν πρέπει να
επιτρέψουµε ολιγωρίες. Να αλλάξουµε την ονοµασία, ώστε να ανταποκρίνεται στο
περιεχόµενο αυτού του ψηφίσµατος.
ΓΚ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ:
Είµαστε πολιτικοί, είµαστε βουλευτές και οφείλουµε να εκφραζόµαστε και να
έχουµε την ευθύνη των πράξεών µας. ∆εν είναι απλό να ληφθεί ένα ψήφισµα την
τελευταία στιγµή των εργασιών µας, τη στιγµή που είδα στο πρόγραµµά µας ότι
υπάρχουν κάποια ψηφίσµατα, τα οποία θα παρουσιαστούν το βράδυ της πρώτης
ηµέρας. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Γιατί είναι πολύ σηµαντικό να σεβόµαστε τις
διαδικασίες, τον κανονισµό. Επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά, είναι πολύ
σηµαντικό να σεβόµαστε τον κανονισµό. Και κατά τον κανονισµό, αυτό το ψήφισµα
δεν µπορεί να εγκριθεί. Η αντίληψή µου αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι υπήρξε το
προηγούµενο στην Ιερουσαλήµ. Θα γνωρίζετε ότι, την τελευταία στιγµή, η σερβική
αντιπροσωπεία παρουσίασε το ίδιο ψήφισµα, το οποίο συζητήσαµε επί µακρόν, ως
Κοινοβουλευτικοί, αναφορικά µε το πόσο σηµαντική είναι η τήρησή του. Πάντοτε
είµαστε φίλοι. Θα πρέπει να τα συζητούµε όλα αυτά σε φιλική ατµόσφαιρα. Θα
επιθυµούσα λοιπόν να πω ότι συντάκτης δεν είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο,
αλλά η Ρωσική αντιπροσωπεία. Χθες άκουσα την εισήγηση της κυρίας Κρούσκα και
θεώρησα ότι έχει καταρτιστεί από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, διότι ποτέ δεν
συνάντησα εκπρόσωπο της Σερβίας και του Μαυροβούνιου στην Ολοµέλειά µας.
Όταν µου λένε για τον θάνατο των ανθρώπων, τότε δεν ανήκω σε κανέναν
οργανισµό. Μου είπαν ότι έκαναν χρήση αυτών των γεγονότων τροµοκράτες,
άνθρωποι που δεν έχουν την παραµικρή ευθύνη. ∆εν λέω ότι οι Σέρβοι σκότωσαν.
∆εν το γνωρίζω. ∆εν προβοκάρω κάποιον. Φυσικά το Μετόχι είναι επαρχία του
Κοσόβου, υπάρχει όµως η διεθνής ονοµασία. Είµαστε ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την διεθνή ονοµασία. Κέντρο είναι το
Κόσοβο, το κέντρο του Κοσόβου είναι η Πρίστινα. Εδώ χρησιµοποιείται η παλαιά
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ονοµασία. Είµαι πολιτικός και δεν βλέπω µόνο την ορατή πλευρά του παγόβουνου,
προσπαθώ να δω το σύνολο του παγόβουνου. ∆εν άπτεται των ευθυνών µου το
γεγονός ότι τελευταία στιγµή έδωσα αυτή την εκδοχή.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Σχετικά µε τα προαναφερθέντα, παρακαλώ τον κ. Αλεξέγιεφ και τον κ.
Μυγδάλη να συνεργαστούν µε τον Νικολάι Μεντβέντεφ και το συνάδελφο από την
Πολωνία, εάν χρειάζεται, και να αναδιατυπώσουν το ψήφισµα αυτό κι εµείς να
προχωρήσουµε στα επόµενα ψηφίσµατα.
Ν. ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Έχουµε ετοιµάσει ένα ψήφισµα, µε δική µας πρωτοβουλία, για να καλύψουµε
αυτό το ζήτηµα.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
∆ώστε το στον κ. Αλεξέγιεφ. Κύριε Ζατούλιν, εντάξει. Θέλει και η κυρία
Κρούσκα να µιλήσει και δικαιολογηµένα.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Αξιότιµε κ. Γενικέ, υποµονετικά περίµενα την σειρά µου. ∆εν µπορώ να
καλέσω άπαντες, ωστόσο θα υποστηρίξω εκείνους τους βουλευτές που θεωρούν ότι,
αν χρειαστεί να µείνουµε χωρίς φαγητό και να συζητήσουµε το θέµα µέχρι αύριο,
φυσικά είµαστε έτοιµοι να το θυσιάσουµε και το φαγητό µας κι οτιδήποτε άλλο,
ειδάλλως δεν καταλαβαίνω γιατί ήρθαµε εδώ.
Ν. ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Κάθε φορά, όποτε θίγουµε ένα σοβαρό θέµα, υπεκφεύγουµε από τη
συζήτηση, επικαλούµαστε ανεπάρκεια χρόνου. Εχθές συµφωνώ πως δεν υπήρχε
επαρκής χρόνος να γνωρίσουµε καλά τα κείµενα, όµως την Τρίτη κατέθεσα αυτό το
σχέδιο ψηφίσµατος. Όλο αυτό το διάστηµα υπήρχε στη γραµµατεία. Μπορώ να
εκφράσω τη λύπη µου για το γεγονός ότι σήµερα έχει διαβιβαστεί, αλλά θέλω να
επισηµάνω ότι δεν έγινε πριν από δύο δευτερόλεπτα, αλλά πριν από τέσσερις ώρες.
Για µία σελίδα µε τρεις παραγράφους, νοµίζω ότι µπορούµε να τοποθετηθούµε σε
διάστηµα τεσσάρων ωρών. Ως προς την ουσία, θέλω να πω το εξής: Με πολύ
κατανόηση αντιληφθήκαµε το γεγονός ότι δεν πρέπει κανείς να υιοθετήσει
προσωπικές ενοχοποιήσεις ή θρησκευτικά αισθήµατα κάποιου. Αξιότιµε συνάδελφε
από την Αλβανία, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πουθενά
δεν αναφέρεται λέξη για τους Αλβανούς, δεν αναφέρεται κανένα άλλο θρήσκευµα, το
µουσουλµανικό θρήσκευµα ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι γεγονός, όπως είπε ο κ.
Αλεξέγιεβ, το οποίο έχει επισηµάνει ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, πως το
Μάρτιο υπήρχε ένα κύµα διώξεων, υπήρχε ένα µαζικό ρεύµα προσφύγων, καθώς
επίσης ότι πυρπολήθηκαν 35 ναοί και µοναστήρια. Θα έπρεπε να αντιδράσουµε τότε,
ήδη από τον Μάρτιο. Θα έπρεπε ίσως τον Απρίλιο, θα έπρεπε ίσως τον Μάιο. Εάν
αυτό δεν το κάναµε επειδή δεν µπορέσαµε να συγκεντρωθούµε, για να έχουµε ήσυχη
τη συνείδησή µας, θα έπρεπε ίσως να το κάνουµε τουλάχιστον τον Ιούνιο. Αυτό είναι
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το κίνητρο αυτού του ψηφίσµατος. Στον αξιότιµο συνάδελφο από την Αλβανία θα
ήθελα να πω, πως τα όσα πρότεινα, τα έχω δει. Έχω δει το κείµενό του. Είναι ένα
άλλο ψήφισµα, δεν είναι τροπολογία στο ψήφισµα. ∆εν είµαι υπέρµαχος κάποιων
διατυπώσεων επί λέξει. Μπορούµε να αλλάξουµε αρκετά πράγµατα. Εδώ πρόκειται
όµως για άλλο ψήφισµα, το οποίο συµπεριλαµβάνει το πολιτικό ζήτηµα του στάτους
του Κοσόβου.
Α.ΚΡΟΥΤΩΦ:
Εγώ δεν θα επιθυµούσα να τεθεί το πολιτικό στάτους του Κοσόβου σήµερα,
εδώ. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το στάτους ήδη υφίσταται. Άλλοι θεωρούν ότι είναι
ανεπαρκές και εν πάσει περιπτώσει υπάρχει ένα ψήφισµα του ΟΗΕ στο οποίο
αρκούντως σαφώς αναφέρεται. Με ενοχλεί το γεγονός ότι δολοφονούνται άνθρωποι
και καταστρέφονται ναοί. ∆εν υιοθετώ το παράδειγµα του Πόντιου Πιλάτου, αλλά οι
συνάδελφοι, οι οποίοι αποποιούνται των ευθυνών τους, φυσικά µε τα δικά τους
κίνητρα, υιοθετούν τη στάση του Πόντιου Πιλάτου. Ο καθένας ας βγάλει τα
συµπεράσµατά του. Γι’ αυτό, για την ανάπτυξη της οργανώσεώς µας, είναι ουσιωδώς
απαραίτητο να ανταποκριθούµε. Εγκρίναµε το ψήφισµα για το Κυπριακό χωρίς
συζήτηση.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Θα πάρει το λόγο η κυρία Κρούσκα για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Να ολοκληρώσω την πρότασή µου. Το επώνυµό µου είναι Ζατούλιν και έχω
το λόγο. Έχω ένα λεπτό, σας παρακαλώ; Θα ήθελα, λοιπόν, να ολοκληρώσω
αναφερόµενος στο Παλαιστινιακό και στο Κυπριακό, ότι θα µπορούσαµε
ενδεχοµένως να κάνουµε επαναδιατυπώσεις, να αναφέρουµε την τουρκική κατοχή ή
οποιαδήποτε άλλη κατοχή. Τα δεχτήκαµε όλα χωρίς συζήτηση. Νοµίζω ότι, κατ’
αρχήν, ορµώµενοι από ορθά αισθήµατα, πράξαµε ορθώς. Ελάτε, λοιπόν, να δείξουµε
ωριµότητα και να εγκρίνουµε αυτό το ψήφισµα.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Συγνώµη, η κυρία Κρούσκα.
ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΑ ΚΡΟΥΣΚΑ:
Ο συνάδελφός µου από την Αλβανία προσεβλήθη από αυτά που είπα, ότι
αναφέρθηκα δύο-τρεις φορές στους Αλβανούς τροµοκράτες. Ζητώ συγνώµη, περί
αυτού όµως γίνεται λόγος. Αν θέλουµε να συζητήσουµε τις σχέσεις µεταξύ Αλβανών
και Σέρβων, οι οποίοι συµβίωσαν στο Κόσοβο και το Μετόχι στην πορεία των
αιώνων, θα δούµε ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε ειρηνική συµβίωση. ∆εν έκανα
λόγο όµως για την ιστορία. ∆εν αναφέρθηκα στο ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα που θα µπορούσαµε να συζητήσουµε µε µια άλλη
ευκαιρία. Έκανα λόγο για γεγονότα που συνέβησαν τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους,
δηλαδή το γεγονός της σφαγής, της τροµοκρατίας και κάποιος είπε ότι το ψήφισµα
αυτό είχε επιθετικό χαρακτήρα. Ζητώ συγνώµη, αλλά αυτά που συνέβησαν εκεί
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εµπεριείχαν επίθεση και είχαν επιθετικό χαρακτήρα. Ήταν πολύ καλά οργανωµένα,
όπως συµβαίνει µε τις τροµοκρατικές ενέργειες και δεν συνέβησαν εξαιτίας των
τριών παιδιών που πνίγηκαν στον ποταµό αυτό. Ήταν η αφορµή για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων που είχαν προσχεδιαστεί. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν σε όλες τις
γωνιές του Κοσόβου και του Μετοχίου και η ∆ιεθνής Κοινότητα, εκπροσωπούµενη
από ειρηνευτικές δυνάµεις, παρέµενε αδρανής στο διάστηµα αυτών των ηµερών.
Παρακολουθούσαν απλώς τα γεγονότα και, απ’ όσο γνωρίζουµε, γνώριζαν για την
προετοιµασία αυτών των γεγονότων και ενηµέρωσαν τους συνεργάτες τους,
προειδοποίησαν µόνο τους συνεργάτες τους να µην πάνε εκείνες τις µέρες στις
εργασίες τους. Σκοπός τους ήταν να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τους λίγους Σέρβους
που είχαν αποµείνει, άποψη που διατύπωσε και η διεθνής κοινότητα, η οποία
καταδίκασε βεβαίως τα γεγονότα, αλλά τα λησµόνησε µετά. Λησµόνησε, δηλαδή, το
γεγονός ότι κάποτε εκεί ζούσαν Σέρβοι, κάποτε εκεί υπήρχε η Ορθοδοξία, υπήρχαν
Ορθόδοξοι ναοί. Σε αυτό συνίσταται η ουσία του σχεδίου τους. Το σχέδιο όµως δεν
εστέφθη πλήρως από επιτυχία. ∆εν είναι της παρούσης να εξηγήσουµε γιατί απέτυχε
το σχέδιό τους, αλλά, εν πάσει περιπτώσει, σκοπός τους ήταν να γίνει αυτό που
θεωρούν οι Αλβανοί ότι πρέπει να γίνει. Να γίνει το Κόσοβο µία αυτόνοµη αλβανική
οντότητα, να αποσπασθεί από τη Σερβία η περιοχή αυτή. Μπορεί να µη συναντήσετε
το συνάδελφό µου ο οποίος ήταν από το Μαυροβούνιο. Θέλω να πω ότι εγώ
προσωπικά, προ τριετίας, όταν είχαν αποσταλεί στο Κόσοβο παρατηρητές για να
παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία, κάλεσα τους Σέρβους να συµµετάσχουν
στις εκλογές. Ήταν µια περίπλοκη κατάσταση, δεν είχαµε οµόφωνη άποψη.
Επιθυµούσαµε να γίνει το Κόσοβο µια ειρηνική περιοχή και να υπάρχει συνεργασία
µεταξύ των εθνικών οµάδων. Οι Σέρβοι συµµετείχαν στις εκλογές. Είχαν τους
εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο του Κοσόβου, αλλά αυτό είναι ένα όργανο που
δεν λειτουργεί, αγωνίζονται για να προασπίζουν τα δικαιώµατά τους. Και, αίφνης,
τον Μάρτιο συνέβη αυτό που συνέβη, οι µαζικές δολοφονίες δηλαδή, και δεν
κατανοώ για ποιο λόγο η δική µας ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση δεν µπορεί να
καταδικάσει τέτοιου είδους ενέργειες. Αν είµαστε Ορθόδοξοι, δεν µπορούµε να
επιδιώκουµε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να έχουµε την
υποστήριξη του ΟΗΕ, διότι εκεί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Αν, λοιπόν,
δεν µπορούµε να έχουµε την υποστήριξη των µουσουλµανικών χωρών, δεν µπορούµε
να έχουµε και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, και ούτω καθεξής. Η µόνη
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, η οποία θα µπορούσε λογικά σκεπτόµενη να µας
υποστηρίξει, είναι αυτή, η παρούσα Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής
Ορθοδοξίας. Αν αυτή η Γενική Συνέλευση δεν διατυπώσει σαφή άποψη, τότε δεν έχει
νόηµα η ύπαρξή της.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, εφιστώ την προσοχή σας στο εξής. Πράγµατι, είµαστε
διαφορετικοί πολιτικοί εκπρόσωποι, εκπροσωπούµε διαφορετικούς λαούς.
Συγκεντρωθήκαµε σήµερα, όµως, εδώ, διότι έχουµε µία κοινή πίστη, την Ορθόδοξη
πίστη. Σας καλώ, λοιπόν, εκκινώντας από τις αξίες του Ορθόδοξου ανθρώπου να
αξιολογήσετε τα φαινόµενα της σηµερινής πραγµατικότητας. Τα γεγονότα είναι
τέτοια που απαιτούν µία τέτοια αξιολόγηση, µία άποψη συνειδήσεως. Ή τα
καταδικάζουµε ή υιοθετούµε την άποψη του αφηρηµένου ανθρωπισµού ή τα
συµφέροντα του ενός ή του άλλου κράτους. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ούτε
Έλλην, ούτε Ιουδαίος. Κάνοντας τώρα λόγο για την τραγωδία που συντελείται στα
Βαλκάνια και συγκεκριµένα στο Κόσοβο και το Μετόχι, οµιλούµε ως Ορθόδοξοι
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άνθρωποι, καταδικάζοντας αυτή τη βαρβαρότητα. Όταν µετατρέπουν το ναό του
Σωτήρος σε τουαλέτα, δεν µπορούµε να σιωπήσουµε. Και δεν µπορώ να κατανοήσω
τις απόψεις των συναδέλφων. Είµαστε άραγε Ορθόδοξοι κατ’ ουσίαν ή µόνο κατ’
όνοµα. Ερχόµαστε εδώ, στο µόνο φόρουµ στο οποίο οι Ορθόδοξοι άνθρωποι
περιµένουν να ακούσουν λόγια υποστήριξης προς τους αδελφούς, περιµένουν να
λάβουν την απαραίτητη βοήθεια από αδελφούς. Αν εµείς στη Ρωσία καταδικάσαµε
τους Ρώσους πολίτες της χώρας µου που κατέστρεψαν τους Ορθόδοξους ναούς, και
το δηλώνω αυτό µε κάθε σαφήνεια, αυτό δεν σηµαίνει, βεβαίως, ότι αναφερόµαστε
σε όλο το ρωσικό λαό. Θέλω, λοιπόν, να πω, ότι σε αυτή τη συγκυρία, κάνουµε λόγο
για τα Ορθόδοξα ιερά. Ο Κύριος µας κάλεσε να προασπίζουµε την Ορθόδοξη πίστη,
να υπερασπιζόµαστε τον ∆ηµιουργό µας. Αυτή τη στιγµή προσπαθούµε να
προασπίσουµε αυτό που δηµιουργήθηκε στην πορεία των αιώνων από το έργο
χιλιάδων ανθρώπων, αλλά λέµε το εξής: Εδώ υπήρχε ένας ναός, ο οποίος έχει
καταστραφεί, εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος δολοφονήθηκε. Αναφερόµαστε
σε συγκεκριµένα γεγονότα, σε συγκεκριµένα φαινόµενα και δεν σκεπτόµαστε γενικά
και αφηρηµένα. Σας παρακαλώ λοιπόν, να σκεφθείτε, να αναστοχαστείτε το
πρόβληµα και να διατυπώσετε την άποψή σας, στα πλαίσια αυτών που σας
υπαγορεύει η ορθόδοξη ψυχή.
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΟΚΡΟΥΖΝΑΓΙΑ:
Η Λευκορωσία πάντοτε υποστήριζε και υποστηρίζει την Γιουγκοσλαβία. Ο
Πρόεδρός µας, προτού αρχίσουν οι βοµβαρδισµοί της Γιουγκοσλαβίας, είχε βρεθεί
στη χώρα αυτή. Είµαστε και σήµερα έτοιµοι να υποστηρίξουµε κάθε λέξη του
κειµένου της ρωσικής αντιπροσωπείας. ∆εν υπάρχει καµία µορφή εξτρεµισµού, καµία
υπερβολική διατύπωση. Υπάρχει επισήµανση συγκεκριµένων γεγονότων. Ίσως να
µην υπάρξει συναίνεση επί του ψηφίσµατος αυτού. Παρακαλώ να τεθεί σε
ψηφοφορία και ας γνωρίζει ο καθένας, ας θυµάται ο καθένας την άποψη που
διατύπωσε η κάθε αντιπροσωπεία και ας µάθουν τις απόψεις που διατυπώθηκαν εδώ
οι ψηφοφόροι µας, διότι ίσως αυτό που συµβαίνει σήµερα στη Γιουγκοσλαβία, αύριο
να συµβεί και στις χώρες µας.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί.
Παρακάλεσα τον κ. Αλεξέγιεφ και τον κ. Μυγδάλη να πάρουν υπ’ όψη τους αυτά που
είπαν οι συνάδελφοι. Ας έρθει ένα κείµενο, αναδιατυπωµένο από τον κ. Αλεξέγιεφ
και τον κ. Μυγδάλη και εκείνο θα θέσω σε ψηφοφορία. Έχετε να συνεισφέρετε στο
κείµενο αυτό κάτι; Πάρτε το λόγο.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΤΖΕ:
Μετά από αυτές τις απόψεις που άκουσα, αν υπάρχει µια νέα διατύπωση του
ψηφίσµατος, αυτό είναι καλό. Είχα κι εγώ να επαναδιατυπώσω το κείµενο του
ψηφίσµατος και είχα πει ότι κάθε λογικά σκεπτόµενος άνθρωπος, όχι απαραίτητα
Ορθόδοξος, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάσει αυτά τα γεγονότα. Ήµουν κατά
της συζήτησης αυτού του κειµένου εν τάχει, σε ένα διάστηµα πέντε λεπτών. Είχα
προτείνει, κ. Ζατούλιν, να επανεξετάσουµε το περιεχόµενο, τις διατυπώσεις του
κειµένου. Για να µην δηµιουργηθεί όµως η εντύπωση ότι εδώ υπερασπιζόµαστε την
Ορθοδοξία, ο ένας κατά του άλλου, είµαι έτοιµος και εγώ να αγωνιστώ για την
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Ορθοδοξία στη Γεωργία. Προτείνω να κάνουµε ένα διάλειµµα για το γεύµα, να
έχουµε κάποιες άτυπες επαφές στη διάρκεια του γεύµατος και µετά, έχοντας
περισσότερο χρόνο, να σκεφθούµε το ζήτηµα. Υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες
απόψεις, ενώ είχαµε µία µεγάλη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Τώρα όµως, σε
πέντε λεπτά, δεν µπορούµε να εγκρίνουµε τόσο σηµαντικά κείµενα. Είναι ουσιώδες
το ζήτηµα. Επί του πρώτου ψηφίσµατος όλα ήταν κατανοητά. Εδώ όµως υπάρχει µία
διαφωνία και θα έλεγα ότι δε γνωρίζω και πολύ καλά πώς είχαν τα πράγµατα στο
Κόσοβο. Ζητώ συγνώµη. Εδώ στο ψήφισµα αναγράφεται ο όρος Κόσοβο και Μετόχι.
∆ε γνωρίζω τι εστί Κόσοβο και Μετόχι. Είναι διαφορετικές έννοιες; Εδώ χρειάζονται
κάποιες διευκρινίσεις.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Να δούµε την αναδιατύπωση του ψηφίσµατος τώρα.
Β.ΜΑΓΚΛΑΜΠΕΡΙΝΖΕ:
Μπορεί άλλοι να γνωρίζουν, εγώ όµως δε γνωρίζω. Όταν εδώ αναγράφεται
Κόσοβο και Μετόχι, είναι δύο διαφορετικές πόλεις, δύο διαφορετικές περιοχές; Θέλω
να παρακαλέσω τη γραµµατεία στο µέλλον, δεν ξέρω αν εγώ θα υποβάλω κάποιο
ψήφισµα ή όχι, την πρώτη µέρα των εργασιών µας να διανέµονται τα ψηφίσµατα,
ώστε να έχουµε χρόνο να τα µελετήσουµε. Εχθές το είχα επισηµάνει αυτό. Στην
προηγούµενη Γενική Συνέλευση υπήρχε παρόµοια διαφωνία, υπήρχε παρόµοιο
συµβάν, όταν σε διάστηµα πέντε λεπτών ενεκρίθησαν ψηφίσµατα. ∆εν επιθυµώ να
συµβεί κάτι τέτοιο στην επόµενη Γενική Συνέλευση και να είµαι υποχρεωµένος να
αποδείξω για ποιο λόγο εγώ αγωνίζοµαι υπέρ της Ορθοδοξίας στη Γεωργία.
Σ.ΠΟΠΩΒ:
Στην ουσία ολοκληρώθηκε ακόµη ένα σεµινάριο. Χθες ασχοληθήκαµε µε τις
θεωρίες, σήµερα συζητήσαµε θέµατα πρακτικής. Αυτό είναι ευχάριστο, διότι είναι
πιο εύκολο µερικές φορές θεωρητικά να τεκµηριώνουµε την αναγκαιότητα
αναζήτησης µιας συναινετικής σχέσης µεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, αλλά είναι
πολύ πιο δύσκολο στην πράξη να βρίσκουµε τις απαραίτητες διατυπώσεις. Νοµίζω
ότι θα πρέπει να είναι κοινή η αίσθηση σε όλους µας, και στους συναδέλφους της
Αλβανίας, και θα πρέπει να επαναλάβω τα λόγια του συναδέλφου κ. Μεντβέντεφ, τα
οποία αποδέχοµαι πλήρως, πως κανένας δεν θα πρέπει να αρνηθεί το πασιφανές
γεγονός, το οποίο αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα. Ότι αυτά ήταν γεγονότα που
καθορίζονται ορθώς στο κείµενο. Υπάρχει το συµβάν. Και αυτή τη στιγµή εµείς
διατυπώνουµε τη στάση µας, την άποψή µας περί αυτού του συµβάντος. Και φρονώ,
λαµβάνοντας υπόψη τις οµιλίες, ότι οµόφωνα καταδικάζουµε τέτοιου είδους
γεγονότα. Μπορεί, ίσως, να προτιµούµε διαφορετικές διατυπώσεις από αυτή την
κοινή άποψη. Υπάρχει όµως µία κοινή αντίληψη, µια κοινή προσέγγιση του
προβλήµατος. Θα πρέπει να καταδικάσουµε τέτοιου είδους συµβάντα. Θα πρέπει να
διατυπώσουµε την ανησυχία µας περί αυτού. Αν όλοι µας εκκινούµε από ίδιες θέσεις,
τότε παρακαλώ, κάθε προσπάθεια που εστιάζει σε τυπικά ζητήµατα, παραδείγµατος
χάριν ο χρόνος διανοµής του κειµένου, να θεωρηθούν τυπικά ζητήµατα
δευτερευούσης σηµασίας, αν πρόκειται να ασχοληθούµε µε την ουσιαστική πλευρά
του προβλήµατος, και έχουµε συγκεντρωθεί εδώ, διότι µας ενώνει το γεγονός ότι
είµαστε Ορθόδοξοι και καλούµαστε να προασπίσουµε την Ορθόδοξη πίστη, κάτι για
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το οποίο έκανε λόγο ο κ. Κρούτωφ. Υπογραµµίζω, µια ακόµη φορά, ότι οι αναφορές
στον κανονισµό, στις διαδικασίες είναι δευτερευούσης σηµασίας ζήτηµα. ∆εν θα
µακρηγορήσω επ’ αυτού. Νοµίζω ότι ο κάθε συνάδελφος καταλαβαίνει πολύ καλά τι
εννοώ. Πρέπει εν πάσει περιπτώσει να διατυπώσουµε την άποψή µας. Θα πρέπει να
καταδικάσουµε περιπτώσεις καταστροφής Ορθοδόξων ναών. Ή µήπως θα έπρεπε να
µείνουµε αδιάφοροι; Ας σηκώσει το χέρι αυτός που επιθυµεί να µείνει αδιάφορος.
Αυτός που προτιµά να παραµένει στον κανονισµό και τις διαδικασίες προκειµένου να
µην διατυπώσει την άποψή του. Γι’ αυτό το λόγο η ∆ιακοινοβουλευτική µας
Συνέλευση έχει µια πολύ καλή παράδοση. Όταν έχουµε µία κοινή στάση, τότε
δηµιουργούµε µια οµάδα εργασίας, η οποία ασχολείται µε την σύνταξη του κειµένου
και µετά διανέµουµε το κείµενο. Αν δεν υπάρχει τελικά συναίνεση, τότε το συζητάµε.
Σ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη εµείς εδώ ότι δεν είµαστε δικαστές, για να
προχωρήσουµε να κάνουµε δικαστικά ευρήµατα, αλλά ότι είµαστε πολιτικό σώµα
που προκρίνει ή εγκρίνει πολιτικές τακτικές και καταδικάζει αντίστοιχα πολιτικές
πρακτικές. Έχουµε ετοιµάσει µία πρόταση, την οποία η επιτροπή έχει αποδεχθεί και
παρακαλώ να την ακούσετε από την κυρία Χατζηγιάννη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ:
«Είµαστε ανήσυχοι για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στο Κόσοβο.
Υπήρξε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του
δικαιώµατος στην ελευθερία, του δικαιώµατος στην πίστη, την ελευθερία της
συνειδήσεως και του δικαιώµατος στην ασφάλεια της οικογενειακής ζωής. Η
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας ανεπιφύλακτα καταδικάζει κάθε
µορφή γενοκτονίας, και επίσης το γεγονός ότι εµποδίζονται οι άνθρωποι να
βρίσκονται στις εστίες τους, ως πρόσφυγες ανεξαρτήτου προελεύσεως και
ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επίσης καταδικάζουµε κάθε µορφή
καταστροφής ιερών τόπων λατρείας οποιασδήποτε θρησκείας, καθώς επίσης και την
καταστροφή πολιτιστικών µνηµείων, τα οποία αποτελούν µέρος της δικής µας
πολιτιστικής ανθρωπιστικής κληρονοµιάς. Καλούµε όλους να σεβαστούν τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις µε
πρόφαση την εθνική, φυλετική ή θρησκευτική προέλευση. Επίσης, καλούµε να
ληφθούν µέτρα, ώστε να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους, σε συνθήκες
ασφάλειας και ειρήνης». Οι σύµβουλοι τα έχουν εξετάσει. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα
να πω το εξής: Συµφωνούµε µε τις βασικές ιδέες του κειµένου αυτού. Ωστόσο, όµως,
θα επιθυµούσαµε να προσθέσουµε και κάποιες διατυπώσεις που το κάνουν πιο
συγκεκριµένο. Πρώτον, θα πρέπει, στο κείµενο, να γίνεται αναφορά του τόπου των
γεγονότων στον τίτλο. Ο τίτλος θα πρέπει να είναι: «Περί των γεγονότων στο Κόσοβο
και το Μετόχι». Επίσης, θα πρέπει, ίσως, να συµπεριλάβουµε το πρώτο σηµείο του
πρώτου κειµένου, όπου γίνεται λόγος για το γεγονός ότι η ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ορθοδοξίας, η οποία συνενώνει στις γραµµές της τους εκπροσώπους
των Κοινοβουλίων των χωρών-µελών προς προάσπιση των χριστιανικών ορθόδοξων
παραδόσεών τους, µε µεγάλη ανησυχία επισηµαίνει ότι η ειρήνη στην αυτόνοµη
περιοχή του Κοσόβου και του Μετόχι παραµένει υπό απειλή. Αυτή η φράση να
παραµείνει. Έχουµε ήδη µία παράδοση, βάσει της οποίας µας εµπιστεύεστε το
καθήκον να καταλήξουµε σε συγκεκριµένο σύνθετο κείµενο, το οποίο θα
µπορούσαµε να παρουσιάσουµε αύριο το πρωί. Αν κάποιος σήµερα αναχωρήσει για
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τη χώρα του, το αργότερο τη ∆ευτέρα µε Τρίτη, θα έχει λάβει το κείµενο αυτό στο
Κοινοβούλιό του. Θα ληφθούν υπ’ όψη όλες οι απόψεις που διατυπώθηκαν στη
σηµερινή µας συζήτηση. Στην πρακτική µας ποτέ δεν υπήρξε περίπτωση κάποια
αντιπροσωπεία να µη συµφωνήσει τελικά µε το προτεινόµενο κείµενο, καθώς τα
κείµενά µας αποστέλλονται σε διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι θα πρέπει να µας
ακούσουν. Έχω υπ’ όψη τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Ο κ. Ν. Μεντβέντεφ…
Ν.ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ:
Ζητώ συγνώµη. Θα ήθελα να πω απλά ότι ένα µεγάλο µέρος ευθύνης, αν όχι
το µεγαλύτερο µέρος, δεν βρίσκεται στις αντίπαλες παρατάξεις, αλλά στις
ειρηνευτικές δυνάµεις, οι οποίες δεν επιτέλεσαν το έργο τους. Ήταν εγκληµατική η
αδιαφορία των ειρηνευτικών δυνάµεων και ως συνέπεια αυτής της αδιαφορίας
συνέβησαν όσα συνέβησαν. Θα ήθελα, µε κάποιο τρόπο, αυτό να αναγραφεί. Αν
υπάρχουν εκεί κάποιες ειρηνευτικές δυνάµεις, τότε θα πρέπει να εκπληρώσουν τα
καθήκοντά τους. Καταλαβαίνω ότι τώρα θα γίνει επεξεργασία του ψηφίσµατος, του
κειµένου, εφιστώ όµως την προσοχή σας στο εξής. Τα όσα πρότειναν οι συνάδελφοι
από την Κύπρο είναι πολύ καλά, η πρόταση είναι εξισορροπηµένη και δεν υπάρχει
καµία αντίρρηση. Εφιστώ όµως την προσοχή στο εξής. Τέτοιου είδους ψήφισµα θα
µπορούσε να εγκριθεί από οποιονδήποτε πολιτικό οργανισµό. ∆υστυχώς δεν
λαµβάνεται υπόψη η δική µας αποστολή. Είµαστε Ορθόδοξη ∆ιακοινοβουλευτική
Συνέλευση. Πρέπει αυτό να ληφθεί υπ’ όψη.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Την τελική διατύπωση θα την κάνει η γραµµατεία. Εγκρίνεται το ψήφισµα.
Σαφώς και για τα δύο. Το επόµενο είναι το ψήφισµα για την Παλαιστίνη. Ο κ.
Κότσιρας.
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ:
Έχω δώσει τρεις τροπολογίες. Η µία µοιάζει µε αυτήν που εγκρίθηκε πέρσι. Η
έκτη είναι νέα, η έβδοµη είναι νέα. Συνεπώς, έχουµε τρεις νέες τροπολογίες. Στη
νούµερο ένα: Εκεί πρόσθεσα τα λόγια: Τους Ισραηλίτες µετά τους Παλαιστινίους.
Στο έξι, πρόκειται για συµπληρωµατικές τροπολογίες σε αποφάσεις που ελήφθησαν
πέρσι. Στο τρίτο σηµείο, σε αυτά που ενεκρίθησαν πέρσι, έχω κάνει κάποιες αλλαγές,
συµπλήρωσα τα λόγια και στων Ισραηλιτών στην πρώτη πρόταση, στο πρώτο σηµείο.
Στο έκτο σηµείο, έκανα µία επαναδιατύπωση εκεί που αναφέρεται στην υποστήριξη,
«Υποστηρίζουµε και λοιπά», συµπλήρωσα και τη βοήθεια. Να απορρίψουµε το
έβδοµο.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Γιατί; Να µην το καλέσουµε το Ισραήλ;
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Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ:
∆εν νοµίζω ότι το νούµερο επτά εξυπηρετεί κάποια σκοπιµότητα, εκτός από
το να κάνει µια πολιτική δήλωση. ∆εν είναι εποικοδοµητικό. Και το έξι το αλλάζω,
ως εξής: Στηρίζει την προώθηση συζητήσεων από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς,
προκειµένου να βοηθήσουν στην ελεύθερη και ασφαλή µετακίνηση των
Παλαιστινίων και των Ισραηλιτών
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Είσαι υπέρ του τείχους; Εναντίον, υπέρ; Να χτίσουµε και άλλα τείχη;
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ:
Αν θέλεις να παίξουµε παιχνίδια, ναι. Ο λόγος είναι γιατί είναι εκεί το τείχος.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Λοιπόν, εντάξει, ακούσαµε τον κ. Κότσιρα. Ο κ. Νταούντ έχει τώρα το λόγο.
ΜΠ.ΝΤΑΟΥΝΤ:
Γιατί οφείλουµε να ασχοληθούµε µε αυτό το ψήφισµα. Πρόκειται για ένα
τείχος το οποίο εγείρεται στη γη της Παλαιστίνης. Σε µία γη, η οποία βρίσκεται υπό
τον Παλαιστινιακό έλεγχο και όχι υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, καθώς επίσης και διότι
το τείχος αυτό αποκόπτει το ένα τρίτο του λαού µας. Αποκόπτει τρεις Ορθόδοξες
πόλεις. Θέτει τείχη µεταξύ του ίδιου του λαού µας. ∆εν µπορούµε να το επιτρέψουµε
αυτό. Πρέπει να απαιτήσουµε από το Ισραήλ να σταµατήσει την ανέγερση αυτού του
τείχους του µίσους και να ασχοληθεί µε εποικοδοµητικό έργο εν ονόµατι της ειρήνης.
Και εµείς ως Κοινοβουλευτικοί, που εξετάζουµε ζητήµατα δηµοκρατικού χαρακτήρα,
µπορούµε πολλά να προτείνουµε. Το δεύτερο. ∆εν συµπληρώνουµε αυτά τα λόγια για
τους Παλαιστινίους πρόσφυγες. Υπάρχει το ψήφισµα 181 του ΟΗΕ για τους όρους
διαβίωσης των προσφύγων. Εδώ κατεδαφίζονται σπίτια, εστίες καταστρέφονται, νέοι
πρόσφυγες εµφανίζονται, οι οποίοι φεύγουν από εκατοντάδες και χιλιάδες σπίτια.
Πρέπει να υποµνήσουµε και για την τροµοκρατία της µπουλντόζας, η οποία ξεριζώνει
την κληρονοµιά µας, αποκόπτει τις ρίζες µας. Μας µετατρέπει σε άγονους και
ανέστιους. Οφείλουµε να δώσουµε την δυνατότητα σε συναδέλφους, επίσης, να
εκφράσουν αυτό που θεωρούν σκόπιµο να προσθέσουµε εδώ. Φυσικά µπορούµε κάτι
να εξαιρέσουµε ή να επαναδιατυπώσουµε, πλην όµως οφείλουµε να καλέσουµε τους
συναδέλφους µας να κάνουν δεκτό το ψήφισµα αυτό.
Γνωρίζω ότι µεταξύ µας δεν υπάρχουν Ισραηλίτες. Είµαστε όλοι Ορθόδοξοι
και οφείλουµε, εκ µέρους της Ορθοδοξίας, να συµφωνήσουµε µε όλα αυτά. Το
τέταρτο σηµείο δεν µπορώ να το κατανοήσω. Υποστηρίζουµε την αποστολή διεθνούς
δύναµης παρατηρητών για την παρεµπόδιση περαιτέρω αιµατοχυσίας. Τι είδους
οµάδα είναι αυτή; Θα έπρεπε συγκεκριµένα να καταδείξουµε τι είδους οµάδα
προτείνουµε να σταλεί εκεί, πρώτον. ∆εύτερον, εάν πρόκειται να στείλουµε οµάδα
παρατηρητών εκεί, τότε θα πρότεινα να συµπεριληφθεί σε αυτό το σηµείο και ένα
άρθρο που να λέει ότι η Ολοµέλεια είναι έτοιµη να αποστείλει δικούς της
εκπροσώπους στους Αγίους Τόπους, ώστε να διευκρινίσουµε την κατάσταση σε αυτή
την επικράτεια, αυτό που ανεφέρθη σήµερα από τους εκπροσώπους της Παλαιστίνης.
Μπορούµε να στείλουµε µία οµάδα εργασίας. Είµαι έτοιµος να συµµετέχω σε αυτή
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την προετοιµασία. Όσον αφορά το τείχος του αίσχους, όπως λέγεται, όσον αφορά το
τείχος της έχθρας, νοµίζω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να καλέσουµε το Ισραήλ να
απορρίψει αυτή την οικοδόµηση. Να χτίσει γέφυρες αγάπης και συνυπάρξεως. Είναι
δύσκολο όµως να γίνει αυτό εκεί, γιατί δεν υπάρχουν ούτε ποτάµια. Είναι όµορφο,
αλλά θα πρέπει να το επανασυντάξουµε, να το επαναδιατυπώσουµε, να το κάνουµε
πιο αποδεκτό.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Το λόγο έχει ο κ. Χανάνια.
ΓΚ.ΧΑΝΑΝΙΑ:
Εµείς οι Παλαιστίνιοι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε την ανέγερση ενός
νέου τείχους, µετά την χαρά που δοκίµασε η ανθρωπότητα µε την απόρριψη του
τείχους. ∆εν είναι η εποχή αυτή για διαχωριστικά τείχη. Το Ισραήλ χτίζει αυτό το
τείχος στην επικράτεια της Παλαιστίνης, σε ξένο έδαφος. 56-57% των εδαφών, όπου
ζουν 300.000-500.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, µεταξύ των οποίων
οι περισσότεροι Χριστιανοί, που δεν µπορούν να επισκεφθούν τους ναούς τους.
Καταστράφηκαν δύο ναοί για την ανέγερση αυτού του τείχους, διότι εµπόδιζαν την
ανέγερσή του. Συνεπώς, οι Ορθόδοξοί µας στους Αγίους Τόπους έχουν µεγάλες
προσδοκίες από αυτή τη Συνέλευση, τουλάχιστον για ένα ψήφισµα. Είµαστε έτοιµοι
να δεχτούµε οποιοδήποτε µε ειρηνευτικές διαθέσεις. Συµφωνούµε µε τα όσα
αναφέρθηκαν, για την αποστολή δυνάµεως παρατηρητών και για απολογισµό.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Κυρία Πάπας έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣ:
Γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Στην προηγούµενη απόφαση δεν
υπήρχε επίθεση σε θρησκευτικά ζητήµατα. Τώρα επανερχόµαστε σε αυτό. Είναι µία
ολοµέλεια της Ορθοδοξίας που δεν δηµιουργήθηκε για να καταδικάζει οµάδες
ανθρώπων. Το έβδοµο σηµείο νοµίζω ότι δεν αφορά τους Χριστιανούς, είναι µια
πρόθεση πολιτικών συµφερόντων. Είναι µια επίθεση σε κάποια οµάδα. Και θέλω να
το πω αυτό, δεν θα στενοχωρηθώ όπως πέρσι. Εάν όµως αποφασίσετε να το έχετε,
παρακαλώ βγάλετε όµως το δικό µου όνοµα από αυτό και δηµοσιοποιήστε ότι δεν
έχω τίποτα το κοινό µε αυτή την απόφαση. Εάν δεν καταγραφεί µε τρόπο, ώστε η
οµάδα αυτή να απευθυνθεί στη διεθνή κοινότητα και να δείξει ότι δεν είµαστε
ρατσιστές, διότι έτσι όπως είναι καταγεγραµµένο είναι σαν να είναι γραµµένο από
ρατσιστές. Το έβδοµο σηµείο είναι ρατσιστικού χαρακτήρα. Μας θέτει ηθικό ζήτηµα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Τι είδους ρατσιστικό ζήτηµα;
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣ:
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Το έβδοµο δεν πρέπει να είναι εκεί καθόλου. Στο άλλο δεν ήρθε κανένας να
πει ότι µιλάς εναντίον κάποιου άλλου. Εδώ γιατί µιλάς εναντίον άλλων;
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Έχω µια πρόταση διαδικαστικού χαρακτήρα.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να σεβόµεθα αλλήλους. Να µη
χρησιµοποιούµε κάποιους προκλητικούς ορισµούς. Παρακαλώ, λοιπόν να
χαµηλώσουµε τους τόνους και την ένταση στη συζήτησή µας.
Α.ΚΑΡΡΑΣ:
Εξ ορισµού, εποµένως, και έχοντας υπ’ όψη ότι ανάλογο τείχος έχει
κατακρηµνιστεί και διαλυθεί σαν σύµβολο διαχωρισµού και διακρίσεων, δεν
µπορούµε να δεχθούµε, σήµερα, την ανέγερση τείχους, όταν εµείς οι ίδιοι ψηφίσαµε
για την κατάργηση των δικών µας εθνικών συνόρων για να υπάρχει απόλυτη
ελευθερία διακίνησης ανθρώπων, ιδεών και αντιλήψεων. Εποµένως, αυτό το τείχος
έχει έναν προορισµό, είτε τώρα είτε αργότερα θα κατακρηµνιστεί, όπως το τείχος του
Βερολίνου και όπως το τείχος που διαιρεί σήµερα την πρωτεύουσα της Κύπρου, την
Λευκωσία. Οποιοδήποτε κράτος έχει το δικαίωµα επί της επικράτειάς του να
ανεγείρει οποιοδήποτε τείχος. Μπορεί να χτίσει και τον Πύργο της Βαβέλ. ∆εν έχει
όµως το παραµικρό δικαίωµα να χτίζει ένα τείχος σε ξένη επικράτεια. Καταλαβαίνετε
σε τι συνίσταται το πρόβληµα; Το πρόβληµα συνίσταται στο ότι οι επικράτειες είναι
τόσο περιπεπλεγµένες και, χωρίς να γνωρίζουµε την ουσία, µόνο κακό µπορούµε να
δηµιουργήσουµε. Πράγµατι, θεωρώ ότι εν µέρει εκεί υπάρχει τείχος επί Ισραηλινού
εδάφους. Εκεί ανεγείρετε και το Σινικό τείχος άµα θέλετε. Αλλά υπάρχουν τόποι
στους οποίους είναι Παλαιστινιακό το έδαφος κι εκεί απαγορεύεται να γίνει αυτό.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
Αυτό δεν µπορούµε να το λύσουµε όµως τώρα. Προσπαθούµε να λύσουµε
κάτι το οποίο ανεπαρκώς γνωρίζουµε. ∆εν προσπαθείτε να το λύσετε. Προσπαθείτε
να διευθετήσετε το πρόβληµα. Εκφράστε τη θέση σας και αρκεί αυτό. Θα ήθελα να
παρακαλέσω το εξής. Κατ’ αρχήν συµφωνώ ότι αν οι Ισραηλινοί χτίζουν κάποιο
τείχος, ας το χτίσουν. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουµε υπέρ. Παρακαλώ τους
συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ:
Η επιτροπή εργάστηκε. Έχουµε δύο διατυπώσεις του ψηφίσµατος επ’ αυτού
του ζητήµατος και διαφέρουν στο ότι στο ψήφισµα µε τις τροπολογίες έπρεπε να
διατυπώνονται η έκτη και έβδοµη παράγραφος. Προτείνουµε στη σύνταξη, η οποία
έχει διανεµηθεί, και αναφέρεται ως τροπολογία, αλλά είναι πλήρης επαναδιατύπωση,
να αφαιρεθούν τα σηµεία 6 και 7, όπου αναφέρεται «υποστηρίζουµε την πρόταση
κ.τ.λ.» να αφαιρεθεί και η 7η και να επαναδιατυπωθεί η 3η. Θα αναγνώσω την τελική
µορφή, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προτάσεις και επιθυµίες. 3η παράγραφος:
«Καταδικάζουµε τα απαράδεκτα µέτρα που περιορίζουν τη µετακίνηση των
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προσώπων, καθώς επίσης και την ανέγερση κατασκευών που εµποδίζουν την
µετακίνηση ανθρώπων και εµπορευµάτων». Το 4ο παραµένει ως έχει, όπως και το 5ο.
Ό,τι επροτάθη για τον ΟΗΕ παραµένει ορθώς. Αυτό, λοιπόν, λαµβάνοντας υπ’ όψη
όλες τις επιθυµίες. Όλα υπάρχουν εδώ. Όλα εντοπίζονται, και τα πρόσωπα και οι
τεχνικές κατασκευές. Όλα είναι κατανοητά και σαφή και δεν διίστανται µε τα
έγγραφα, τα οποία σήµερα έχουν επισηµανθεί στον ΟΗΕ.
Α.ΚΑΡΡΑΣ:
Το τείχος είναι συγκεκριµένη ενέργεια και πράξη και θυµίζει πολύ κακά
πράγµατα του Βερολίνου και άλλων καταστάσεων, τα οποία αναφέρω. Εποµένως θα
πρέπει να κατεδαφιστεί το τείχος, όπως και άλλες κατασκευές που εµποδίζουν την
ελεύθερη µετακίνηση των ανθρώπων και εµπορευµάτων. Αλλά το τείχος έχει όνοµα,
είµαι µία βάρβαρη, καταδικαστέα πράξη, και πρέπει να έχει όνοµα. ∆εν µπορούµε να
λέµε ότι είναι κατασκευή. Είναι το τείχος που ανεγείρεται και πρέπει να
κατεδαφιστεί, όπως έχουµε κατεδαφίσει σύνορα, άλλα τείχη στο Βερολίνο και άλλα
που πρέπει να κατεδαφιστούν όπως στη Λευκωσία.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣ:
Ενίσταµαι κατά οποιασδήποτε αναφοράς της λέξης «τείχος». Να το
επισηµάνετε αυτό.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ:
∆εν θα είχα αντίρρηση γι’ αυτό το ψήφισµα, αλλά έχω υπόψη το ψήφισµα που
είχε εγκριθεί την προηγούµενη φορά. Είναι το ίδιο ψήφισµα, δεν βλέπω κάτι
καινούργιο. Έχω να διατυπώσω όµως µία σκέψη, µε την επιθυµία να την λάβετε
υπόψη. Προ µηνός είχα επισκεφθεί αυτά τα µέρη και είδα το τείχος που ανεγείρεται
και βεβαίως θα πρέπει να καταστραφεί. Ίσως θα πρέπει να προτείνουµε και κάτι
άλλο, κάποιο συγκεκριµένο µέτρο, πέραν της καταστροφής του τείχους. ∆εν
πρόκειται περί του ίδιου τείχους µε αυτό του Βερολίνου. Είναι διαφορετικό
πρόβληµα εδώ. ∆εν µπορούµε όµως αυτή τη στιγµή να το συζητήσουµε. Επί του
σηµείου 2 έχω µία πρόταση. Αναγράφεται «καταδικάζουµε την τακτική της
αµοιβαίας εκδίκησης». Θα πρέπει εδώ οπωσδήποτε να γράψουµε ότι καταδικάζουµε
την τακτική της τροµοκρατίας και της αµοιβαίας εκδίκησης. Να υπάρχει εδώ, να
αναγραφεί εδώ η λέξη τροµοκρατία. Οπωσδήποτε να αναγραφεί η λέξη τροµοκρατία,
σε συνάρτηση µε το τείχος, το πρόβληµα του τείχους. Νοµίζω ότι το θέµα θα γίνει
κατανοητό.
ΓΚ.ΧΑΝΑΝΙΑ:
Η κυρία Πάπας δεν είναι µέλος Κοινοβουλίου και δεν γνωρίζω από ποια θέση
οµιλεί περί αυτών των θεµάτων. Μπορώ να σας πω ορισµένα πράγµατα. Η Βηθλεέµ
είναι κέντρο της Ορθοδοξίας. Μετά τον πόλεµο του 1948 η πλειονότητα των
Χριστιανών κατοίκων εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Έχω δύο αδελφούς και αδελφές,
έχω ξαδέλφους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την χώρα αυτή. Έχουµε µόλις 40.000
Χριστιανούς στη Βηθλεέµ. Στη Χιλή και το Περού είναι περισσότεροι από 200.000
Παλαιστινίων Χριστιανών. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το Ισραήλ, αν επιθυµείτε να
συνεχίζει το Ισραήλ να χτίζει αυτό το τείχος των διακρίσεων, τότε εµείς µπορούµε να
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πούµε το εξής. Είµαστε εναντίον αυτών που πράττει το Ισραήλ στη γη µας. Αυτό να
το έχετε υπ’ όψη. Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε το ψήφισµα και να µην
υποκύψετε σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιρροής. Θέλω να σας προσκαλέσω, µαζί µε
τη Μαρία, να µας επισκεφθείτε ως Κοινοβουλευτικοί. Χάνω καθηµερινά δύο ώρες
για να περάσω από τα σηµεία ελέγχου. Ως Χριστιανός, δεν έχω την άδεια να
επισκέπτοµαι την Ιερουσαλήµ και το ίδιο ισχύει για όλους τους Παλαιστινίους. ∆εν
έχουµε την άδεια να διερχόµαστε από αυτό το τείχος. Προκειµένου να µεταβώ στο
Σικάγο, είχα ζητήσει να µου χορηγήσουν βίζα. Μέχρι στιγµής, δεν έχω λάβει την
θεώρηση αυτή. Όταν έχουµε γενικές συνελεύσεις, να έχετε υπ’ όψη, ότι υπάρχει µια
συγκεκριµένη στάση, προκατάληψη των προξενικών αρχών.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Να τελειώσουµε ως εξής; Αν συµφωνείτε. Να αναθέσουµε στη γραµµατεία,
δηλαδή στους συµβούλους, τον κ. Αλεξέγιεφ και τον κ. Μυγδάλη, µε βάση όσα
ακούστηκαν, να κάνουν και την τελική διαµόρφωση και εµείς να το εγκρίνουµε.
Ξέρω ότι υπάρχει µια µικρή µειοψηφία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μειοψηφούν ο
εκπρόσωπος της Αυστραλίας κι η εκπρόσωπος των Ηνωµένων Πολιτειών. Σύµφωνοι;
Α.ΚΑΡΡΑΣ:
Υπάρχει αναφορά στο τείχος, όµως. Θα ζητήσουµε την κατεδάφιση του
τείχους.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ:
Ζητούµε την κατεδάφιση του τείχους. Το έγραψα. Μη υπάρχοντος ετέρου
θέµατος, λύεται η συνεδρίαση. Υπάρχει τίποτα άλλο;
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Παρακαλώ να µείνετε στις θέσεις σας. Αξιότιµοι συνάδελφοι, παρακαλώ να
µην εγκαταλείψετε την αίθουσα. Έχουµε ολοκληρώσει τη συζήτηση των σχεδίων των
ψηφισµάτων και έχουν διατυπωθεί µια σειρά από απόψεις των συναδέλφων µας.
∆υστυχώς δεν βλέπω εδώ το συνάδελφο από τη Βουλγαρία, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την πρότασή του. Ως συνήθως, οι απόψεις διατυπώνονται και
αναθέτουµε στη γραµµατεία την διευθέτησή τους. Επανήλθε ο συνάδελφος από τη
Βουλγαρία. Στις οµιλίες των συναδέλφων µας διατυπώθηκε µια σειρά επιθυµίες. Για
παράδειγµα, διατυπώθηκε η επιθυµία που αφορά στην επιτροπή του κανονισµού να
εξετάσει ποια σηµεία του κανονισµού χρήζουν επανεξετάσεως. ∆εν θα επιθυµούσα
τώρα να µακρηγορήσω επ’ αυτού. Υπάρχει µια αρµόδια επιτροπή. Παρακαλώ την
γραµµατεία να καταγράψει αυτή την επιθυµία, παράκληση των συναδέλφων. Η
επιτροπή κανονισµού να απευθυνθεί στις εθνικές αντιπροσωπείες, να συγκεντρώσει
τις προτάσεις των εθνικών αντιπροσωπειών που αφορούν στη βελτίωση του
κανονισµού. Κατόπιν να εργαστεί έπ’ αυτών και να καταλήξει σε συγκεκριµένες
προτάσεις. Αυτό είναι µια επιθυµία, πρόκληση, παράκληση. Υπάρχουν απόψεις,
σχόλια έπ’ αυτής της πρότασης; Αυτό, βέβαια, αφορά στην επιτροπή του κανονισµού.
∆εν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπήρξε επίσης η πρόταση να εξετάσουµε την δυνατότητα
και να καταλήξουµε σε πρόταση που θα αφορά στη συνεργασία µας µε άλλες
οµολογίες και άλλες αντίστοιχες διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Απευθύνοµαι σε
δύο επιτροπές. Στην επιτροπή διεθνών υποθέσεων και στην επιτροπή ανθρωπίνων
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δικαιωµάτων, να αρχίσουν να εξετάζουν το θέµα αυτό. Είναι ένα ευρύ ζήτηµα. Θα
πρέπει να το εξετάσουν ενδελεχώς και να καταλήξουν, οι δύο αυτές επιτροπές, σε
συγκεκριµένες προτάσεις προς την γραµµατεία. Υπάρχουν σχόλια επί αυτής της
προτάσεως; Σύµφωνοι όλοι. Επίσης θα επιθυµούσα ο συνάδελφος από τη Βουλγαρία
να επαναλάβει την πρότασή του.
Κ.ΜΙΛΤΣΕΦ:
Σας ευχαριστώ. Είχα την εξής πρόταση: Να υπάρξει κάποιο βραβείο της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως, ίσως θα µπορούσε και να ονοµάζεται «Κύριλλος
και Μεθόδιος». Το βραβείο αυτό να απονέµεται ετησίως σε παράγοντες του
πολιτισµού.

Σ.ΠΟΠΩΦ:
Κατανοητή η πρότασή σας. Υπάρχει η πρότασή σας να θεσπίσουµε ένα ειδικό
βραβείο, µε το οποίο εξ ονόµατος της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως θα
βραβεύουµε εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισµού. Βεβαίως η αρµόδια
επιτροπή πολιτισµού θα πρέπει να συγκροτήσει συγκεκριµένη πρόταση. Εδώ
ακούσαµε µια γενική διατύπωση της πρότασης. Έχει κάποιος αντίρρηση να
αναθέσουµε στην επιτροπή πολιτισµού να εξετάσει το ζήτηµα; Συµφωνούµε όλοι.
Υπήρξε ακόµη µία πρόταση, την οποία θα ήθελα να επισηµάνω. Να δηµιουργήσουµε
µία οµάδα εργασίας, η οποία θα εξέταζε το ζήτηµα της ενηµερωτικής µας πολιτικής.
Υπήρχε η πρόταση να εξετάσουµε την πιθανότητα να δηµιουργήσουµε ένα
τηλεοπτικό κανάλι, να βελτιώσουµε τις δηµόσιες σχέσεις µας. Ο κ. Γενικός
Γραµµατέας µάς είπε ότι δεν ασχολούµαστε επαρκώς µε τις δηµόσιες σχέσεις. ∆εν
ξέρω, βέβαια, ποια θα µπορούσε να είναι η αρµόδια επιτροπή. Ίσως θα µπορούσαµε
να αναθέσουµε στη γραµµατεία να δηµιουργήσει µία επιτροπή δηµοσίων σχέσεων.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ:
Ο Αλεξάντρ Νικολάεβιτς Κρούτωφ παρακαλεί να τον συµπεριλάβετε στα
µέλη αυτής της οµάδας εργασίας. Είναι ο πιο ειδικός από όλους µας. Και ένα ακόµη
σηµαντικό ζήτηµα, περί του οποίου έκανε λόγο ο κ. Γενικός Γραµµατέας. Θα ήθελα
και εγώ να το επισηµάνω. Έχουµε µία Επιτροπή Παιδείας που έκανε λόγο για την
σκοπιµότητα να εξετάσουµε την διοργάνωση ειδικής συνάντησης των Υπουργών
Παιδείας ή να διοργανώσουµε ένα ειδικό σεµινάριο. Αυτή ήταν η άποψη του κ.
Γενικού Γραµµατέα. Ενθυµείστε την πρόταση αυτή. Ήταν µια πρόταση του κ.
Γενικού Γραµµατέα. Αυτές ήταν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την διάρκεια
της αιτήσεως. Έχω και εγώ να κάνω µία πρόταση. Ίσως θα πρέπει να προσδιορίσουµε
τα χρονικά όρια, στα πλαίσια των οποίων οι επιτροπές θα πρέπει να υποβάλουν στη
γραµµατεία τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους, αναφορικά µε το έργο τής κάθε
επιτροπής. Να ενηµερώσουν εγκαίρως τη γραµµατεία για το περιεχόµενο της
δραστηριότητάς τους. Είναι µια πολύ καλή πρόταση. Θα ενθυµείστε ότι, όταν
συζητούσαµε τον προϋπολογισµό, ο αξιότιµος κ. Ταµίας έκανε λόγο περί του ιδίου
πράγµατος. ∆ηλαδή, αρκετές επιτροπές δεν έχουν υποβάλει ακόµη καµία πρόταση.
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, ποια είναι η άποψή σας; Ποια θα µπορούσαν να είναι
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τα χρονικά περιθώρια, στα πλαίσια των οποίων οι Πρόεδροι των Επιτροπών και οι
Επιτροπές γενικά, θα µπορούσαν να διατυπώσουν συγκεκριµένες προτάσεις;
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ:
Βεβαίως, το συντοµότερο δυνατό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αρχίζει αυτό
που ονοµάζεται θερινή ραστώνη, διακοπές, καλοκαίρι. Νοµίζω πως ο Οκτώβριος
µήνας είναι ένας λογικός µήνας να έχουµε αυτές τις προτάσεις στη γραµµατεία.
Τώρα, σχετικά µε το θέµα της συνάντησης των Υπουργών Παιδείας, ήθελα να
αποσαφηνίσω ότι αυτό είναι µια παλαιά απόφαση της συνέλευσής µας και επρόκειτο
να λάβει χώρα στην Κρήτη. Την προηγούµενη χρονιά είχε γίνει συνάντηση των
εκπροσώπων, των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας, και θα
γινόταν το συνέδριο. Για κάποιους λόγους δεν έγινε το συνέδριο. ∆ηλαδή, το
συνέδριο σηµαίνει συνάντηση των Υπουργών Παιδείας. Μένει ένα ανοιχτό θέµα, το
οποίο γίνεται ξανά επίκαιρο από το γεγονός ότι, στο Βόλο, η επιτροπή και όχι µόνο η
επιστηµονική επιτροπή που είχαµε συγκροτήσει για το θέµα της θρησκευτικής
εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά ένας αρκετά µεγάλος αριθµός επιστηµόνων από
διάφορες χώρες-µέλη συνήλθε και συζήτησε και τα πρακτικά της είναι πολύ χρήσιµα
και είναι τώρα έτοιµα για εκτύπωση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ξαναδούµε αυτό το
θέµα, όσον αφορά το πότε µπορεί να γίνει, πού µπορεί να γίνει κ.τ.λ. ∆εν
αποφασίζουµε τώρα. Ένα ερώτηµα έχω προς την κυρία Σαµόιλικ. Πείτε µου
παρακαλώ µε ποιο τρόπο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Ουκρανίας πρόβαλαν την
συνάντησή µας εδώ, τη γενική µας συνέλευση;
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΟΙΛΙΚ:
Μιας και είµαι διαρκώς µαζί σας, θα συγκεντρώσω τις απαραίτητες
πληροφορίες, προκειµένου να έχετε ενηµέρωση για το θέµα αυτό. Υπάρχουν κάποιες
ανακοινώσεις στον τύπο. Υπάρχει και ένα καλό έντυπο, το οποίο επιγράφεται
«Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία» και εκεί θα υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Την
πρώτη ηµέρα υπήρξε κάποια αναφορά στο θέµα αυτό στα τηλεοπτικά µέσα
ενηµέρωσης.
Σ.ΠΟΠΩΦ:
Αξιότιµοι συνάδελφοι, η ηµερήσια διάταξη της 11ης Γενικής
∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως έχει ολοκληρωθεί. Εξ ονόµατος του Γενικού
Γραµµατέα και εµού προσωπικά, θα ήθελα να συγχαρώ τους επανεκλεγέντες και
νεοεκλεγέντες συναδέλφους και να σας ευχαριστήσω για την ενεργό συµµετοχή σας
στις εργασίες της Γενικής µας Συνελεύσεως. Επί του κεντρικού θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης µίλησαν 28 άτοµα. Στην συζήτηση επί των ψηφισµάτων
συµµετείχαν 14 άτοµα. Φρονώ ότι είχαµε µία πολύ µεγάλη συµµετοχή, κάτι που
επιβεβαιώνει το νόηµα ύπαρξης της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως. Εύχοµαι
σε όλους καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να παρακαλέσω όλους σας να
ενηµερώσετε τα Κοινοβούλιά σας και την κοινή γνώµη των χωρών σας. Να δώσετε
τις απαραίτητες συνεντεύξεις και να τους ενηµερώσετε για τα θέµατα που εξετάσαµε,
ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες το έργο της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως.
Ευχαριστώ, για µια ακόµη φορά για την ενεργό συµµετοχή σας.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ (∆.Σ.Ο.) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
ΚΙΕΒΟ, 24 – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

-

Παρακολουθώντας από της ίδρυσής της τις εξελίξεις στο χρονίζον Κυπριακό
πρόβληµα,
Έχοντας εκφράσει και στο παρελθόν την ανησυχία της για τη µη επίλυση του
προβλήµατος και τη συνεχιζόµενη κατοχή τµήµατος της Κύπρου από
Τουρκικά στρατεύµατα,
Έχοντας υπόψη τις τραγικές συνέπειες από την επίσης συνεχιζόµενη διαίρεση
της νήσου και του λαού της ως αποτέλεσµα της Τουρκικής εισβολής και
κατοχής,
Σηµειώνοντας και τις τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες εξεύρεσης
δίκαιης και βιώσιµης λύσης του Κυπριακού, βασισµένης στις αρχές και τα
σχετικά Ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου,
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας:

-

Εκφράζει για ακόµα µία φορά την ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη διαίρεση
της Κύπρου,
Συγχαίρει τον Κυπριακό λαό για την πρόσφατη ένταξη της χώρας του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
Εκφράζει την πεποίθηση ότι η ένταξη θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη
συνέχιση και επιτυχία των προσπαθειών για την επίτευξη δίκαιης και
βιώσιµης λύσης του Κυπριακού,
Υπογραµµίζει την ανάγκη η λύση που θα εξευρεθεί να βασίζεται στα σχετικά
Ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου και να συνάδει µε
το κοινοτικό κεκτηµένο, δίνοντας έτσι, στα πλαίσια µιας επανενωµένης
Κύπρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, την ευκαιρία σ’
ολόκληρο τον Κυπριακό λαό να απολαύσει τα αγαθά της ειρήνης και
σταθερότητας και τα ωφελήµατα από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
ένα κοινό ασφαλισµένο µέλλον.
Κίεβο, 26 Ιουνίου 2004
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ

Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, η οποία ενώνει τους νοµίµως
εκλεγµένους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των χωρών, που διατηρούν και
αναπτύσσουν χριστιανικές παραδόσεις, εκφράζει την βαθιά ανησυχία για τα γεγονότα
που συνέβησαν στο Κόσοβο και στο Μετόχι, τα οποία αποτελούν παραβίαση
βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηλώνει ότι η ειρήνη στην αυτόνοµη περιοχή
του Κοσόβου και του Μετοχίου τίθεται διαρκώς υπό απειλή.
Η Γενική Συνέλευση καταδικάζει την οποιαδήποτε µορφή γενοκτονίας, τις
διώξεις ανθρώπων, που αποτελούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή και θρησκεία, την καταστροφή των ιερών
µνηµείων, που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες και την καταστροφή των
οποιονδήποτε πολιτισµικών αξιών, που αποτελούν µέρος της κληρονοµιάς όλης της
ανθρωπότητας.
Οι συµµετέχοντες στη Γενική Συνέλευση καταδικάζουν την µαζική δίωξη των
Σέρβων από τις εστίες τους και τόπους κατοικίας, που είναι κάτοικοι αυτής της χώρας
και έχουν δικαίωµα ζωής, σεβασµού της ταυτότητας, της εθνικότητας και της
θρησκείας τους, ανεξάρτητα από τα λάθη και την πολιτική που ασκούσε στο
παρελθόν η κυβέρνηση της χώρας τους όπως και άλλων χωρών, και καλούν τους
πρόσφυγες να επιστρέψουν στις εστίες τους υπό συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης.
Η Γενική Συνέλευση καλεί τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, την UNESCO
και το Συµβούλιο Ευρώπης να αποστείλουν εκπροσώπους τους για την διευκρίνιση
της κατάστασης και για την δίκαιη και ανθρωπιστική λύση της διαµάχης στο κέντρο
της Ευρώπης. Ζητεί την προσοχή των αρχηγών των ειρηνευτικών δυνάµεων στην
περιοχή, προκειµένου να εκπληρώνουν τα άµεσα καθήκοντά τους, για την
εξασφάλιση της ειρήνης και της τάξης.
Κίεβο, 26 Ιουνίου 2004
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ (∆.Σ.Ο.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ
ΖΗΤΗΜΑ

Η Γενική Συνέλευση:
1. Εκφράζει την ανησυχία της για την επιδείνωση της κατάστασης στα Παλαιστινιακά
και Ισραηλινά εδάφη, και για τις συνέπειες που επιφέρει αυτή η επιδείνωση για τους
λαούς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.
2. Καταδικάζει την τακτική της αντεκδίκησης.
3. Καταδικάζει τον περιορισµό των µετακινήσεων των νόµιµα εκλεγµένων πολιτικών
αρχηγών και την κατασκευή του τοίχους και άλλων παρόµοιων περιορισµών που µε
τεχνικά µέσα εµποδίζουν την ελεύθερη µετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων στην
περιοχή.
4. Υποστηρίζει την αποστολή µιας διεθνούς δύναµης παρατηρητών των Ηνωµένων
Εθνών στα Παλαιστινιακά και Ισραηλινά εδάφη, µε σκοπό τον περιορισµό της
περαιτέρω αιµατοχυσίας. Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είναι έτοιµη
να συµβάλλει µε την συµµετοχή δικής της αντιπροσωπείας στην εκτόνωση της
κατάστασης στην συγκεκριµένη περιοχή.
5. Καλεί και τις δυο πλευρές να συµβάλλουν στην ειρηνευτική διαδικασία και να
αγωνιστούν µε συνέπεια για την ολοκληρωτική και δίκαιη επίλυση του
Παλαιστινιακού και Ισραηλινού προβλήµατος, επί τη βάσει των ισχυόντων
ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών και των συµφωνιών µεταξύ τους, θεωρώντας ότι
µια τέτοια λύση θα συµβάλλει στην πρόοδο και την ευηµερία του Παλαιστινιακού,
και του Ισραηλινού λαού, όσο και στην σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή
και την περιοχή της Ανατ. Μεσογείου.

Κίεβο, 26 Ιουνίου 2004
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ (∆.Σ.Ο.)
ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, αφού άκουσε τις εισηγήσεις ειδικών
επιστηµόνων µελετητών πάνω στο κεντρικό θέµα της φετινής Γενικής Συνέλευσης, αφού άκουσε
τις τοποθετήσεις πολλών µελών της και συζήτησε εκτενώς και σε βάθος το θέµα κατέληξε στα
παρακάτω χρήσιµα συµπεράσµατα:
Σήµερα ο κίνδυνος της τροµοκρατίας αποκτά υπερεθνικό χαρακτήρα και καµία χώρα του
κόσµου δεν είναι απόλυτα ασφαλής από τις επιθέσεις των εξτρεµιστών. Οι χώρες οι οποίες
βιώνουν µέσα στην ιστορία τους την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, και όλος ο πολιτισµένος
κόσµος καταδικάζει αποφασιστικά την τροµοκρατία, θεωρώντας την έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας και κύριο κίνδυνο για την ασφάλεια, την ελευθερία της προσωπικότητας του
ανθρώπου και την αρµονική λειτουργία του κόσµου. Είναι προφανές, ότι µόνο µε κοινές και
συντονισµένες ενέργειες της παγκόσµιας κοινότητας είναι δυνατόν να περιορισθεί
αποτελεσµατικά αυτό το κακό.
Κρίσιµος στην περίπτωση αυτή είναι ο ρόλος των νοµοθετικών σωµάτων της κάθε
χώρας. Είναι προφανής η σηµασία του έργου τους για την δηµιουργία του ανάλογου νοµοθετικού
πλαισίου για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας µια και οποιεσδήποτε µέθοδοι και εκφράσεις
της πρέπει να περιορίζονται από ανάλογο νοµοθετικό πλαίσιο.
Όµως, ουσιαστικότερο βήµα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και την εξάλειψη
των πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων, είναι η στενή συνεργασία του κράτους µε την
εκκλησία, που αποτελεί την πηγή της ζωής, η οποία προσπαθεί να τελειοποιήσει τον άνθρωπο. Η
ανάπτυξη του νοµοθετικού συστήµατος και η τελειοποίηση των κυβερνητικών κατασταλτικών
µηχανισµών, δεν αποτελούν
εγγύηση για την ασφάλεια και την καταπολέµηση των
τροµοκρατικών χτυπηµάτων, εάν δεν εκφράζεται η επιθυµία της κοινωνίας να ζήσει σύµφωνα µε
τους κανόνες της ηθικής και της δικαιοσύνης. Η συµβολή της Εκκλησίας στην περίπτωση αυτή
µπορεί να είναι ιδιαίτερα θετική.
Οι συµµετέχοντες στη Συνέλευση επιβεβαιώνουν την θέλησή τους να συµβάλλουν σε πιο
στενές και δηµιουργικές σχέσεις των κρατών τους και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που µπορούν
να αποτελέσουν σηµαντικό βήµα για την αλληλοκατανόηση και την αµοιβαία σχέση
εµπιστοσύνης και συνεργασίας µεταξύ των κρατών για την διεθνή ασφάλεια, πάνω στις βασικές
νοµοθετικές αρχές που η διεθνής κοινότητα έχει δηµιουργήσει, για την καταπολέµησης της
τροµοκρατίας. Η ιδεολογική και η πνευµατική δύναµη της Ορθοδοξίας δύναται να µετατραπεί σε
βάση της ενότητας και της συνεργασίας που τρέφει τα κράτη της ανατολικής χριστιανικής
παράδοσης επί χιλιετίες.
Για να γίνει όµως ουσιαστικότερος ο αγώνας κατά της διεθνούς τροµοκρατίας, είναι
απαραίτητο η διεθνής κοινότητα να απορρίψει την πρακτική των διπλών µέτρων και σταθµών,
και να ξεπεράσει την κατά περίπτωση επιλεκτικότητα των στερεοτύπων που έχουν εδραιωθεί για
την εκτίµηση της τροµοκρατίας σε διάφορες περιοχές του κόσµου.
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Αντιδρώντας στην διεθνή τροµοκρατία, η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταβάλλει τις
πλέον δραστικές προσπάθειες για την εκρίζωση των βαθύτερων αιτιών αυτού του φαινοµένου,
όπως: το τεράστιο χάσµα, που υπάρχει και παραµένει στον σύγχρονο κόσµο µεταξύ υπέρπλουσίων και φτωχών, ο φυλετικός, εθνικός και θρησκευτικός εξτρεµισµός, η αναιδής
παραβίαση των κοινά αποδεκτών κανόνων του διεθνούς δικαίου.
Επίκαιρο παραµένει το ζήτηµα της αναβάθµισης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου µε
σκοπό την πληρέστερη ανάδειξη της αντι-τροµοκρατικής δράσης, και η ιδιαίτερη δραστηριότητα
που πρέπει η ∆.Σ.Ο. να αναπτύξει σε αυτόν τον τοµέα Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί µια
πρόταση για την διαµόρφωση στρατηγικής της Συνέλευσης, που θα ανταποκρίνεται στις νέες
προκλήσεις και στις απειλές για την ασφάλεια στον 21ο αιώνα.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα αποτελεσµατικό και ασφαλές διεθνές νοµικό σύστηµα
αντιπαράθεσης στην τροµοκρατία σε όλες τις µορφές της. Αυτό θα αποτελέσει την ουσιαστική
συµβολή των κοινοβουλίων που συµµετέχουν στη ∆.Σ.Ο. στον αγώνα της παγκόσµιας
κοινότητας κατά της διεθνούς τροµοκρατίας, για την εξασφάλιση της ζωής και ασφάλειας στον
πλανήτη µας.
Οι συµµετέχοντες τέλος, συµφωνούν ότι είναι απαραίτητο να προσεγγίσουν από κοινού
και να διαµορφώσουν µια ενιαία στάση για την συµβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως µιας
σηµαντικότερης κοινωνικής εγγύησης της τοπικής αλλά και της παγκόσµιας ασφάλειας.
Κίεβο, 26 Ιουνίου 2004
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ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΚΙΕΒΟ, 24-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης:
Sergei Popov (Ρωσία)

Γενικός Γραµµατέας:
Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεµελής (Ελλάδα)

Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας: Νικόλαος Νικολόπουλος (Ελλάδα)
Ταµίας: ∆ηµήτριος Γεωργακόπουλος (Ελλάδα)
Σύµβουλοι: ∆ρ. Κώστας Μυγδάλης (Ελλάδα), Καθ. Valery Alekseev (Ρωσία)
∆ιεθνής Γραµµατεία ∆ΣΟ:
Boris Plokhotniouk (Ρωσία)
Αντώνης Καράς (Κύπρος)
Gaqo Apostoli (Αλβανία)
Nicholas Kotsiras (Αυστραλία)
Alexandrs Bartashevics (Λετονία)
Katerina Samoilyk (Ουκρανία)

Επιτροπές ∆ιεθνούς Γραµµατείας
• Επιτροπή Οικονοµικών
Πρόεδρος: Boris Plokhotniouk (Ρωσία)
Μέλη: ∆ηµήτριος Γεωργακόπουλος (Ελλάδα)
Σοφοκλής Φυττής (Κύπρος)
• Επιτροπή Κανονισµού
Πρόεδρος: Γεώργιος ∆εικτάκης (Ελλάδα)
Μέλη: Alexandr Kroutov (Ρωσία)
Eugeniusz Czykwin (Πολωνία)
• Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Πρόεδρος: Konstantin Zatoulin (Ρωσία)
Μέλη: Ghazi Hanania (Παλαιστίνη)
Vladimir Velman (Εσθονία)

• Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Πρόεδρος: Vlad George Nadejde (Ρουµανία)
Μέλη: Niko Faber (Αλβανία)
Petru Silivestru (Μολδαβία)
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• Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Igor Kotlyarov (Λευκορωσία)
Μέλη: Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη (Ελλάδα)
Mihailo Bauer (Ουκρανία)
• Επιτροπή Πολιτισµού
Πρόεδρος: Borislava Kruska (Σερβία και Μοντενέγκρο)
Μέλη: Svetlana Okruzhnaya (Λευκορωσία)
Heimar Lenk (Εσθονία)
Θα δωθεί (Καζακστάν)
• Επιτροπή Βιοηθικής
Πρόεδρος: Nicholas Kotsiras (Αυστραλία)
Μέλη: Vasilij Maglaperidze (Γεωργία)
Kiril Miltchev (Βουλγαρία)
• Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής
Πρόεδρος: Maria Pappas (ΗΠΑ)
Μέλη: Theodore Ssekikubo (Ουγκάντα)
Bishara Daud (Παλαιστίνη)
Nikolai Medvedev (Λιθουανία) – Υπεύθυνος σχέσεων µε θρησκευτικά
δόγµατα
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