∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
12 Γενικής Συνέλευσης
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
ης

Γενεύη, 23 - 26 Ιουνίου 2005

∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΝΑΓΙΑ ΜΗΛΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ: «ALTA GRAFICO A.E.»
ΑΘΗΝΑ 2006

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΛΒΑΝΙΑ
κ. APOSTOLI, Gaqo, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. FABER, Niko, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ∆.Σ.Ο.
ΑΡΜΕΝΙΑ
κ. ZAKARYAN. Stepan,
Βουλευτής
κ. MINASYAN, Mkrtich,
Βουλευτής
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
κ. KOTSIRAS, Nicholas, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
κ. MILTCHEV, Kiril, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο.
ΓΕΩΡΓΙΑ
κα NAKASHIDZE, Nino
Βουλευτής
κ. TSERETELI, Giorgi
Βουλευτής
ΕΛΛΑ∆Α
κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Στυλιανός –Άγγελος, βουλευτής
Γενικός Γραµµατέας της ∆.Σ.Ο.
κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος, βουλευτής
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της ∆.Σ.Ο.
κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ηµήτριος, βουλευτής
Ταµίας της ∆.Σ.Ο.
κ. ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ, Γεώργιος, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο.
∆ρ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ, Κώστας,
Σύµβουλος της ∆.Σ.Ο.
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ΕΣΘΟΝΙΑ
κ. VELMAN, Vladimir, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο.
Η.Π.Α.
κα PAPPAS, Maria
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
κ. QUAWAS, Audeh,
Βουλευτής
κ. ZREIKAT, Abdullah,
Βουλευτής
ΚΥΠΡΟΣ
κ. ΚΑΡΑΣ, Αντώνης, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. ΦΥΤΤΗΣ, Σοφοκλής, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο.
κα ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Εύη
Γραµµατέας

ΛΕΤΟΝΙΑ
κ. BARTASHEVICHS, Aleksandrs, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. KLEMENTIEV, Andrei
Βουλευτής
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
κ. KOTLYAROV, Igor, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο.
ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ
κ. ESIR, Stepan,
Βουλευτής
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
κ. SSEKIKUBO, Theodore, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ
κα SAMOILYK, Katerina, βουλευτής
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
κ. BAUER, Mychailo, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο.
κ. TARAN, Victor,
Βουλευτής
κ. KOLISNYCHENKO, Boris
Γραµµατέας
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
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. CZYKWIN, Eugeniusz, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο.
κ. CZUZ, Aleksandr,
Bουλευτής
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
κ. ANDEA, Petru,
Βουλευτής
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
κ. POPOV, Sergei, βουλευτής
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της ∆.Σ.Ο.
κ. PLOKHOTNIOUK, Boris, βουλευτής,
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο.
κ. ZATΟULIN, Konstantin, βουλευτής
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο.
κ. KROUTOV, Aleksandr, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο.
Καθ. ALEXEEV, Valery
Σύµβουλος της ∆.Σ.Ο.
κ. STAVITSKY, Valery
Γραµµατέας
κ. ALEXEEV, Denis
Γραµµατέας
κ. SHPILENKO, Dmitri
Γραµµατέας
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ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
κα KRUŠKA, Borislava, βουλευτής
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο.
κ. BOŠKOVICH, Radenko,
Bουλευτής
κ. MICHAILOVICH, Ognjen
Bουλευτής
ΣΥΡΙΑ
∆ρ. DAHDOUH, Basile
Βουλευτής
κ. NEMER, Hunein,
Βουλευτής

Προσκεκληµένοι
-

Σεβ. Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως κ. ∆αµασκηνός
Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεµίας
Εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου
Θεοφ. Επίσκοπος Λαµψάκου κ. Μακάριος
κ. Anders Johnsson B., Γενικός Γραµµατέας της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης
Πρέσβης κ. Carlo Trojan, Μόνιµος Αντιπρόσωπος του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κα Ingeborg Breines, ∆ιευθύντρια, Αντιπρόσωπος του γραφείου συνδέσµου της
UNESCO στη Γενεύη
κ. Peter Weiderud, Εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα του Παγκοσµίου
Συµβουλίου Εκκλησιών
Σεβ. ∆ρ. Keith Clements, Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών
Εκκλησιών
κ. Steve Bernard, Εκπρόσωπος της Πνευµατικής Έκκλησης της Γενεύης
κ. Cornelio Sommaruga, Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας για ∆ιεθνή Αλλαγή,
Caux

Παρατηρητές
-

Πρέσβης κ. Ibrahim Ahmed Auf, Γενικός Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών-µελών του Οργανισµού της
Ισλαµικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.),
- Πρέσβης κ. Mohammad Peyrovi, Κ.Ε.Ι.Σ.,
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Ένωσης των κρατών-µελών του Οργανισµού
της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης (Κ.Ε.Ι.Σ.)
- κ. Sollogoub, Cyrille,
Εκπρόσωπος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας
Ορθοδόξων Νεολαίων «SYNDESMOS»
- κα. Abdu Kelini, Georgette,
Mέλος του Κοινοβουλίου της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου
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Οµιλητές
-

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Silvano Tomasi,
Μόνιµος παρατηρητής της αποστολής της Αγίας Έδρας στον Ο.Η.Ε.
∆ρ. Aruna Gnanadason,
Συντονίστρια της οµάδας δικαιοσύνης και ειρήνης, Εκκλησία της Νότιας Ινδίας
∆ρ. Γκάρι Βατσικούρας,
Ίδρυµα µεταπτυχιακών σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας στο Ορθόδοξο Κέντρο
του Οικουµενικού Πατριαρχείου, Σαµπεζύ, Γενεύη
κ. Alexander Belopopsky,
Συντονιστής των δηµοσίων θεµάτων, Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών
Αιδ. ∆ρ. Keith Clements,
Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

∆ηµοσιογράφοι
- κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ, Ζαχαρίας
Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο.
- κα ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια
- κα ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία
- κα ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ, Λίλη

∆ιερµηνείς
-

κ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ, Περικλής
κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Βασίλης
κα JODA, Regine
κα DERUGUINE, Tania

Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουµενικού Πατριαρχείου
κα Γεωργία Βατσικούρα
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“Ο Χριστιανισµός µπροστά στις προκλήσεις
της σύγχρονης εποχής”
Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουµενικού
Πατριαρχείου στο Σαµπεζύ, Γενεύη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέµπτη, 23 Ιουνίου 2005
18:00

- Εναρκτήρια Συνεδρίαση

18:00 – 18:10

- Εναρκτήρια οµιλία από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), µέλος της
Ρωσικής Κρατικής ∆ούµα κ. Sergei Popov.

18:10 – 18:15

- Χαιρετισµός από τον Γενικό Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής
Ένωσης κ. Anders B. Johnsson.

18:15 – 18:20

- Ανάγνωση χαιρετιστηρίου µηνύµατος του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολοµαίου από τον Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεµία.

18:20 – 18:25

- Χαιρετισµός από τον µόνιµο αντιπρόσωπο του Οργανισµού των
Ηνωµένων Εθνών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρέσβη κ. Carlo Trojan.

18:25 – 18:30

- Χαιρετισµός από την αντιπρόσωπο του γραφείου συνδέσµου της
UNESCO στη Γενεύη, ∆ιευθύντρια κα Ingeborg Breines.

18:30 – 18:35

- Χαιρετισµός από τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα του
Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών κ. Peter Weiderud.

18:35 – 18:40

- Χαιρετισµός από τον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών
Εκκλησιών Σεβ. ∆ρ. Keith Clements.

18:40 – 18:45

- Χαιρετισµός από το µέλος της συντακτικής επιτροπής της Πνευµατικής
Έκκλησης της Γενεύης κ. Steve Bernard.

18:45 – 18:50

- Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για ∆ιεθνή Αλλαγή,
Caux κ. Cornelio Sommaruga.

18:50 – 18:55

- Χαιρετισµός από τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Ένωσης
του Οργανισµού των κρατών µελών της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης
(Κ.Ε.Ι.Σ.) κ. Ibrahim Ahmed Auf.

8

18:55 – 19:10

- Λοιπά χαιρετιστήρια µηνύµατα.

19:10 – 19:20

- Εναρκτήρια οµιλία από τον Γενικό Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), βουλευτή κ. Στυλιανό-Άγγελο
Παπαθεµελή.

19:20

- Πέρας εναρκτήριας συνεδρίασης.

19:30 – 20:00

- Τιµητική αναφορά στον Σεβ. Mητροπολίτη ∆αµασκηνό Παπανδρέου.
Την προσωπικότητα του τιµωµένου σκιαγραφεί ο σύµβουλος της
∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο δρ. Κώστας Μυγδάλης.
Απονοµή αναµνηστικού από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ.
Sergei Popov και τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο. κ. Στυλιανό-Άγγελο
Παπαθεµελή.

20:00

- Παράθεση δεξίωσης από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της
∆.Σ.Ο. βουλευτή κ. Sergei Popov και τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο.
βουλευτή κ. Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή στο χώρο του Ορθόδοξου
Κέντρου.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2005
10:00

- Έναρξη των εργασιών.

10:00 – 10:15

- Εισήγηση επί του θέµατος: “Ο Χριστιανισµός µπροστά στις
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής – η θέση της Καθολικής
Εκκλησίας” από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Silvano Tomasi,
Μόνιµο παρατηρητή της αποστολής της Αγίας Έδρας στον Ο.Η.Ε.

10:15 – 10:30

- Εισήγηση επί του θέµατος: “Οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες µπροστά
στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής” από την ∆ρ. Aruna
Gnanadason, Συντονίστρια της οµάδας δικαιοσύνης και ειρήνης, Εκκλησία
της Νότιας Ινδίας.

10:30 – 10:45

- Εισήγηση επί του θέµατος: “Ορθοδοξία και οι προκλήσεις της
σύγχρονης εποχής” από τον ∆ρ. Γκάρι Βατσικούρα, Ίδρυµα
µεταπτυχιακών σπουδών ορθόδοξης θεολογίας στο Ορθόδοξο Κέντρο του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, στο Σαµπεζύ της Γενεύης.

10:45 – 11:15

- ∆ιάθεση καφέ.

11:15 – 11:30

- Εισήγηση επί του θέµατος: “Η συµβολή του Παγκοσµίου Συµβουλίου
Εκκλησιών στην κατανόηση των προκλήσεων της σύγχρονης
εποχής” από τον κ. Alexander Belopopsky, Συντονιστή των δηµοσίων
θεµάτων, Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών.

11:30 – 11:45

- Εισήγηση επί του θέµατος: “Φαινόµενα της σύγχρονης εποχής” από
τον Αιδ. ∆ρ. Keith Clements, Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.
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11:45 – 13:30

- Συζήτηση - παρεµβάσεις.

13:30

- Πέρας των εργασιών.

14:00

- Γεύµα.

16:30

- Συνέχεια των εργασιών.

16:30 – 18:15

- Συζήτηση επί του κεντρικού θέµατος. Τοποθετήσεις.

18:15 – 18:30

- ∆ιάθεση καφέ.

18:30 – 19:30

- Ολοκλήρωση της συζήτησης επί του κεντρικού θέµατος.

20:00 – 22:00

- ∆είπνο κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στη λίµνη της Γενεύης.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2005
10:00

- Έναρξη των εργασιών.

10:00 – 11:30

- Συζήτηση επί των ψηφισµάτων - Υιοθέτηση.

11:30 – 12:00

- ∆ιάθεση καφέ.

12:00 – 13:30

- Απολογισµός πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο για το έτος 2004-2005 από τον
Γενικό Γραµµατέα, κ. Στυλιανό–Άγγελο Παπαθεµελή. Έγκριση των
πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο, για το έτος 2004 – 2005.
- Προγραµµατισµός – Συζήτηση – Έγκριση δραστηριοτήτων της ∆.Σ.Ο για
το έτος 2005-2006.
- Οικονοµικός απολογισµός για το έτος 2004 – 2005 και οικονοµικός
προϋπολογισµός για το έτος 2005 – 2006 από τον ταµία και µέλος της
Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο, κ. ∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο.
Έγκριση οικονοµικού απολογισµού για το έτος 2004 – 2005 και
οικονοµικού προϋπολογισµού για το έτος 2005 – 2006.
- Συζήτηση, για τον τόπο διεξαγωγής της 13ης Γενικής Συνέλευσης της
∆.Σ.Ο το 2006.

20:00

- Παράθεση δείπνου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της ∆.Σ.Ο.
βουλευτή κ. Sergei Popov και τον Γενικό Γραµµατέα της ∆.Σ.Ο.
βουλευτή κ. Στυλιανό-Άγγελο Παπαθεµελή.
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Κυριακή, 26 Ιουνίου 2005
09:30 – 11:00

- Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας.
Συνάντηση µε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεµία και παράθεση
καφέ από το Ορθόδοξο Κέντρο προς τους συµµετέχοντες.
- Αναχωρήσεις των συµµετεχόντων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ
«Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
Γενεύη, Ελβετία
Προεδρεύει ο ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΠΟΦ–Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας(∆.Σ.Ο.). Ο προεδρεύων χαιρετίζει τα
µέλη και τους καλεσµένους του 12ου συνεδρίου:
Σεβασµιώτατε, αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα της ∆ΣΟ Στυλιανέ-Άγγελε
Παπαθεµελή, αξιότιµοι συνάδελφοι, θα παρακολουθήσουµε µια σειρά ενδιαφέρουσες
και περιεκτικές εισηγήσεις που θα µας δώσουν τη δυνατότητα να ρίξουµε µια πιο
συγκεκριµένη και προσεκτική µατιά στα σύγχρονα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι θρησκευτικές οργανώσεις.
∆εν είναι η πρώτη φορά που η υπέρβαση των απειλών και προκλήσεων του
σύγχρονου κόσµου γίνεται θέµα της συζήτησής µας. Το 1997 στη Θεσσαλονίκη ήδη
στραφήκαµε σ’ αυτό το θέµα µέσα από τον πολιτιστικό διάλογο και το 2001 στην
Πάτµο εξετάσαµε την πολιτική πλευρά της καινούριας ευρωπαϊκής κοινότητας,
καθώς και το ρόλο της Ορθοδοξίας σ’ αυτήν, ωστόσο η αναµφισβήτητη επικαιρότητα
και σπουδαιότητά του επιβάλλουν την ανάγκη να εκπονηθούν οι καινούριες απόψεις
και εκτιµήσεις πάνω σε ολόκληρο το σύνολο των ζητηµάτων.
Τα κοινωνικά προβλήµατα είναι αδύνατο να επιλυθούν χωρίς την ενεργό
συµµετοχή της εκκλησίας σ’ αυτή τη διαδικασία. Μέσα στον µεταβαλλόµενο κόσµο
η ίδια η θρησκεία υφίσταται µεταµορφώσεις, καµιά φορά οι διαδικασίες αυτές
προκαλούν ανησυχία και κάποτε συνιστούν τη φυσιολογική συνέπεια των
κοινωνικών εξελίξεων. Ωστόσο οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι για τις χώρες της
ορθόδοξης παράδοσης είναι χαρακτηριστική η κατανόηση των θρησκευτικών θεσµών
ως νησίδων σταθερότητας µέσα στη θάλασσα των κοινωνικών µετασχηµατισµών.
Πρόκειται για µεγάλη εµπιστοσύνη, αλλά και µεγάλη ευθύνη.
Οι πρόσφατες πολιτικές αλλαγές και, πριν απ’ όλα, τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας στο πλαίσιο του δηµοψηφίσµατος στη Γαλλία, οι οποίες εξελίχθηκαν σε
µια σοβαρή απειλή για τις εκκλησίες της Ευρώπης, αποτελούν ορατά αποτελέσµατα
των κοινωνικών αλλαγών. Θεωρώ σηµαντικό να επισηµάνω ότι στις συνελεύσεις µας
υπογραµµίστηκε κατ’ επανάληψη το ενδεχόµενο να εξελιχθούν τα γεγονότα σύµφωνα
µ’ αυτό το σενάριο, κάποτε ασκήθηκε βάσιµη κριτική σχετικά µε το σχέδιο της
Συνταγµατικής συνθήκης εξαιτίας της άρνησης να αναφερθούν στο προοίµιό της οι
χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης. Τώρα η προοπτική της ανάπτυξης των σχέσεων
µεταξύ των εκκλησιών και θεσµών της ΕΕ αναβάλλεται επ’ αόριστον. Με φανερή
ανησυχία είµαι αναγκασµένος να διαπιστώσω ότι η συνέχιση της πολιτικής
απόρριψης των εποικοδοµητικών πρωτοβουλιών µπορεί να οδηγήσει στην όξυνση της
κοινωνικής κατάστασης για θρησκευτικούς και εθνικούς λόγους.
Η Συνέλευσή µας πάντοτε διακήρυττε ότι η εκδήλωση της κάθε µορφής
εθνικής µισαλλοδοξίας, είτε πρόκειται για τις διώξεις των εθνικών µειονοτήτων στο
Κοσσυφοπέδιο, είτε για τις διακρίσεις εις βάρος των Ρώσων σε ορισµένα κράτη της
Βαλτικής, βρίσκεται σε αντίθεση µε τη χριστιανική διδασκαλία και πρέπει να
καταδικαστεί. Αυτό είναι επίσης σηµαντικό σε σχέση µε την ισλαµοφοβία και τον
αντισηµιτισµό – τις ακραίες µορφές της µισανθρωπίας και της εθνικής διχόνοιας που
τον τελευταίο καιρό καλλιεργούνται µε τεχνητό τρόπο από ορισµένες πολιτικές
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δυνάµεις. ∆εν µπορούµε να αποδεχτούµε την πολιτική των δύο µέτρων και σταθµών,
όταν προσβάλλονται τα αισθήµατα των άλλων εθνών, περιλαµβανοµένου του
ρωσικού, του σερβικού ή του αρµένικου, όταν καταπατούνται τα σεβάσµατα και η
ιστορική τους µνήµη.
Μπορούµε να πούµε µε κάθε βεβαιότητα ότι η Ευρώπη δεν θα έχει µέλλον αν
τα κράτη και οι κοινωνίες δεν αναγνωρίσουν τις εθνικές, τις πολιτιστικές και τις
θρησκευτικές παραδόσεις όλων των λαών που την κατοικούν. Πρέπει να το
κατανοήσουν όχι µόνο οι γηγενείς κάτοικοι, αλλά και εκείνοι που προσπαθούν να µας
επιβάλουν µια καινούρια µονοπολική παγκόσµια τάξη πραγµάτων.
Όπως τόνισε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλέξιος Β΄ στον
χαιρετισµό του προς τα µέλη της Συνδιάσκεψης του Ο.Α.Σ.Ε. για τον αντισηµιτισµό
και τις άλλες µορφές µισαλλοδοξίας, «ορισµένοι πολιτικοί φρονούν ότι η καταστολή
των παραδόσεων ενός λαού, περιλαµβανοµένων των θρησκευτικών, θα συµβάλει σε
µεγαλύτερη ανεκτικότητα. Θεωρούµε ότι είναι ένα λάθος που οφείλεται στην
ψευδαίσθηση της οµοιότητας όλων των λαών. Μόνο ο σεβασµός για την πολυµορφία
των παραδόσεων, των πολιτισµών και των θεµελίων της ζωής µπορεί να αποτελέσει
τη βάση της σταθερής ειρήνης και συναίνεσης µέσα στην κοινωνία».
Η υπερνίκηση της ψευδοπολιτιστικής ισοπέδωσης και της δικτατορίας της
οµοιοµορφίας, η διατήρηση του ιστορικού σου προσώπου, της µοναδικής σου
ταυτότητας δεν είναι απλώς ένα πολιτικό σύνθηµα, αλλά η ζωτική ανάγκη της
ορθόδοξης κοινωνίας µας που αντιµετωπίζει την κληρονοµιά του ελληνικού και του
σλαβικού πολιτισµού µε το ίδιο δέος και φροντίδα.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας οι θρησκείες έπαιξαν έναν σηµαντικότατο
ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτισµού, τον καθορισµό της ισορροπίας µεταξύ των
κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών πτυχών της κοινωνικής προόδου,
δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ενσωµάτωση. Ανάµεσα στις
θρησκείες θα ξεχώριζα ιδιαίτερα την ορθοδοξία – µια διδασκαλία που έχει
απορροφήσει τη σοφία της Ανατολής και τον πραγµατισµό της ∆ύσης και έχει
αφοµοιώσει ό,τι καλύτερο από τις πολιτιστικές παραδόσεις του ελληνικού κόσµου.
Ο εσωτερικά διαλεκτικός χαρακτήρας που προσιδιάζει στην ορθοδοξία την
καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική για την επίλυση των καινούριων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει η παγκόσµια κοινότητα, όπως η καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος, η πείνα, η αύξηση του αριθµού των ναρκοµανών, των πασχόντων από
το AIDS και τις άλλες επικίνδυνες ασθένειες, η αύξηση της εγκληµατικότητας, της
βίας, η ολοένα και µεγαλύτερη δυσαναλογία ανάµεσα στα εισοδήµατα των πλούσιων
και αναπτυσσόµενων χωρών και πολλά άλλα.
Ο αξιοσέβαστος Έλληνας θεολόγος πρωθιερέας Γεώργιος Μεταλληνός στην
εργασία του «Ορθοδοξία και µισαλλοδοξία» επεσήµανε: «Η ορθοδοξία στην ουσία
της δεν µπορεί να καλύψει οποιαδήποτε αδικία ή απανθρωπιά, απ’ όπου και αν
προέρχεται. ∆εν είναι µε το µέρος εκείνων που έχουν τη δύναµη, αλλά µε το µέρος
εκείνων που υφίστανται την αδικία».
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα έδειξε ότι η επιδίωξη µιας γρήγορης
συνένωσης, της ένωσης πάση θυσία οδηγεί στην κρίση του συστήµατος. Όταν δεν
υπάρχει οµοφωνία και δεν λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των συντελεστών
του διαλόγου, καλλιεργούνται η αποξένωση και η δυσπιστία και ευνοείται η διάλυση
της καινούριας αυτής ενότητας. Και εδώ είναι πλέον απαραίτητη και µπορεί να
αξιοποιηθεί η εµπειρία της ορθοδοξίας ως ιστορικά βαθιά ανεκτικού και εσωτερικά
διαλεκτικού θρησκευτικού συστήµατος.
Ο Νικολάι Μπερντιάγιεφ έγραφε: «Μέσα στον χριστιανισµό συντελείται η
συνάντηση και η συνένωση των δύο µεγάλων ρευµάτων της παγκόσµιας ιστορίας…
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Ο χριστιανισµός συνιστά τη συνάντηση και τη συνένωση των ανατολικών και
δυτικών πνευµατικών ιστορικών δυνάµεων». Και αυτό σηµαίνει ότι χωρίς την
ορθόδοξη συνισταµένη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι καταδικασµένη να είναι
µονόπλευρη και ελάχιστα αποτελεσµατική.
Για τη σύγχρονη Ευρώπη, όπως, άλλωστε, και για ολόκληρο τον κόσµο, ο
διάλογος ως ανεξάρτητη αξία και ως θεµέλιο για τη δηµιουργία ενός ενιαίου
οικονοµικού, διαπολιτισµικού χώρου, που είναι σε θέση να αυτοδιοργανώνεται
ενόψει των εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων, αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη
σηµασία.
Σε σχέση µ’ αυτό θα ήθελα σήµερα να τονίσω ιδιαίτερα τη σηµασία του
διαλόγου που αρχίζουµε να αναπτύσσουµε µε τους εκπροσώπους του ισλαµικού
κόσµου και, πριν απ’ όλα, τις καλές µόνιµες επαφές που έχουµε συνάψει µε την
Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισµού της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης. Είµαι
πεπεισµένος ότι η σύµπραξη µεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών και οµολογιακών
κοινοτήτων ευνοεί τη σαφέστερη και πληρέστερη αλληλοκατανόηση και µπορεί να
αποτελέσει το δρόµο προς τη δηµιουργία ενός κόσµου απαλλαγµένου από το εθνικό
και το θρησκευτικό µίσος. Και η συµµετοχή της ηγεσίας της Κ.Ε.Ι.Σ. στο φόρουµ µας
δεν µπορεί παρά να ενισχύει τη γραµµή της εποικοδοµητικής µας συνεργασίας.
Εκτιµώντας την κατάσταση στον ορθόδοξο κόσµο θα ήθελα να εκφράσω την
ανησυχία µου σχετικά µε την κρίσιµη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο
Πατριαρχείο των Ιεροσολύµων και την FYROM. Πιστεύω ότι στις οµιλίες των
αξιοσέβαστων βουλευτών θα ακούσουµε ακόµη τις απόψεις τους επί της ουσίας του
ζητήµατος αυτού, καθώς αν δεν θα αναφερθούµε σ’ αυτό, οι συνέπειες µπορούν να
προσλάβουν το χαρακτήρα µιας κρίσης του συστήµατος που δεν θα είναι καθόλου
εύκολο να την ξεπεράσει η ορθοδοξία. Ο κόσµος µας ήρθε αντιµέτωπος µε καινούρια
προηγούµενα, όταν οι κοσµικές αρχές και οι πολιτικές δυνάµεις επηρεάζουν ολοένα
και περισσότερο την ενδοεκκλησιαστική διαµάχη και η οργάνωσή µας είναι
υποχρεωµένη να αποτιµήσει αυτόν τον παράγοντα.
Στην ουσία µπορούµε να πούµε ότι προβλήµατα σε λανθάνουσα µορφή
υπάρχουν στην Εκκλησία της Κύπρου και την Ελλαδική εκκλησία. Υπάρχουν
εντάσεις στη Μολδαβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Στο µεταξύ πολλά από τα
προβλήµατα που απαριθµήσαµε υπήρξαν επακόλουθα και προκλήθηκαν από τις
πολιτικές διαδικασίες.
Οι εκκλησίες µας πρέπει να βρουν εσωτερικούς µηχανισµούς διευθέτησης των
συγκρουσιακών καταστάσεων χωρίς να καταφεύγουν στις πολιτικές µεθόδους που
εισάγονται απ’ έξω. Ο παπισµός που προσπαθούν να µας επιβάλουν δεν είναι
αποδεκτός για έναν ορθόδοξο άνθρωπο, του είναι ξένες οι επεµβάσεις στις υποθέσεις
των κυρίαρχων αυτόνοµων εκκλησιών. Μαζί µ’ αυτό, η ∆.Σ.Ο. µε την εµπειρία της
ανεκτικότητας και συµµετοχής στη λήψη των ζυγιασµένων κοινοβουλευτικών
αποφάσεων θα µπορούσε να προσφέρει αναντικατάστατη στήριξη µετριάζοντας τις
αντιθέσεις που προκύπτουν, να γίνει πρωτεργάτης της συµφιλίωσης. Προς το παρόν
όµως η Συνέλευσή µας ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία των
διαπραγµατεύσεων. Και νοµίζω ότι δεν πρέπει να ανταλλάξουµε τη δεκαετή και
πλέον θετική µας εµπειρία µε τη βολική και άνετη στάση ενός έξωθεν παρατηρητή.
Σε αντίθετη περίπτωση θα διαλυθούµε µέσα στο πλήθος των ηµιπεριθωριακών
κοινωνικών οργανώσεων που φροντίζουν µόνο για τη δική τους καλοπέραση.
Στην εισήγησή µου θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε ορισµένα οργανωτικά
ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα της Συνέλευσής µας.
Από ιστορική άποψη η σύσταση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας αποτέλεσε την απάντηση στις προκλήσεις των πανευρωπαϊκών ενωτικών
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διαδικασιών και υπαγορεύτηκε από την ανάγκη δηµιουργίας µιας οργάνωσης που θα
υπερασπιζόταν τα συµφέροντα της ορθόδοξης κοινότητας. Μέσα σ’ ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα η ∆ΣΟ ξεπέρασε τα όρια της ανατολικοευρωπαϊκής περιοχής
προβάλλοντας την παγκόσµια ανάγκη υπεράσπισης των πνευµατικών, ηθικών και
κοινωνικών αξιών της ορθοδοξίας, των παραδόσεων και του πολιτισµού της.
Η οργάνωσή µας έκανε την εµφάνισή της ακριβώς εκείνη την εποχή που
πολλοί κοινωνιολόγοι, µελλοντολόγοι και πολιτικοί επιστήµονες διαπίστωναν την
έναρξη της οικουµενικής κρίσης του συστήµατος, όταν για πρώτη φορά
επισηµάνθηκε µε σαφήνεια η απειλή µιας πλανητικής κρίσης που θα έπληττε όχι µόνο
όλους τους τοµείς της ζωής της ανθρώπινης κοινότητας, όλες τις χώρες, όλα τα
κοινωνικά συστήµατα, αλλά και το φυσικό περιβάλλον που κατοικεί ο άνθρωπος, την
καθεαυτό προσωπικότητα του ανθρώπου, τη θρησκευτική συνείδηση του κόσµου.
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας διαδραµάτισε έναν ξεχωριστό
ρόλο στη διαφύλαξη και την υπεράσπιση των ορθόδοξων παραδόσεων στα τέλη του
20ού αιώνα και, µάλλον, έγινε ένας από τους λίγους διεθνείς πολιτικούς οργανισµούς
που έκαναν προσπάθειες να επιστήσουν την προσοχή, πριν απ’ όλα, στα προβλήµατα
νοµικής φύσης, να αντιδράσουν στον προσηλυτισµό, να υπερασπιστούν τα
δικαιώµατα και τις θρησκευτικές ελευθερίες του ανθρώπου.
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας µετατρέπεται σταδιακά από
οργάνωση που απλώς διακηρύσσει τις αρχές και τους στόχους της σε µια ενεργό
ενοποιητική δύναµη που εκπροσωπεί τα συµφέροντα της ορθόδοξης κοινότητας των
λαών του κόσµου. Κατάφερε να αναγνωριστεί στο διεθνή στίβο ως µια
αποτελεσµατική ειρηνοποιός οργάνωση που δείχνει ένα θετικό ενδιαφέρον για την
επίλυση των σύνθετων διαχριστιανικών συγκρούσεων στη Βουλγαρία, τη Μολδαβία,
την Ουκρανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Γεωργία, την Γιουγκοσλαβία και την
Κύπρο.
Ωστόσο ο καινούριος αιώνας θέτει µπροστά µας καινούρια καθήκοντα.
Παρά τον προφανή ισοπέδωση του παγκόσµιου οικονοµικού και πολιτικού
χώρου, οι διεθνείς οργανισµοί εξακολουθούν να παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο. Και
σήµερα πια µπορούµε να κάνουµε λόγο για τους κακούς χειρισµούς της κυβέρνησης
του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μ.Κλίντον που διακήρυσσε ότι ο ΟΗΕ και οι άλλοι
διεθνείς οργανισµοί δήθεν έχασαν το κύρος και την επιρροή τους ανταγωνιζόµενοι τη
µοναδική κυρίαρχη υπερδύναµη - την Αµερική. Η καινούργια παγκόσµια
πραγµατικότητα, οι στρατιωτικές συγκρούσεις, οι οικονοµικές κρίσεις και η
κλιµάκωση των εθνοοµολογιακών εντάσεων που ουσιαστικά προκλήθηκαν από την
πολιτική των ΗΠΑ συσπείρωσαν ακόµη περισσότερο τις παγκόσµιες πολιτικές ελίτ
γύρω από τους διεθνείς οργανισµούς. Ένας τέτοιος σύνθετος πολυπολικός κόσµος δεν
θα µπορέσει ποτέ να αποδεχτεί µόνο ένα σύστηµα αξιών που προσπαθούν να του
επιβάλουν. Για να επιτευχθεί η αρµονία χρειάζεται η πολυµορφία, ο αµοιβαίος
σεβασµός και, το βασικότερο, η επιδίωξη µιας τέτοιας αρµονίας. Στο πνεύµα αυτής
της επιδίωξης και της µακραίωνης εµπειρίας της ορθόδοξης πίστης και πολιτισµού
µας συστάθηκε και η οργάνωσή µας η οποία δικαιωµατικά χαίρει εκτίµησης και
κύρους τόσο µέσα στα κοινοβούλια των χωρών-µελών, όσο και ανάµεσα στους
ιεράρχες και τους λαϊκούς όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων εκκλησιών. Και το
κύρος αυτό οφείλεται σε πολλά θετικά παραδείγµατα και ακόµη και τις παραδόσεις
τα οποία είναι χαρακτηριστικά για την εποικοδοµητική µας δουλειά στο σύνολό της.
Ωστόσο υπάρχουν και µερικές τάσεις που µας καθιστούν επιφυλακτικούς.
Πριν απ’ όλα, µας ανησυχεί το γεγονός ότι η Συνέλευσή µας είναι υπερβολικά
τυποποιηµένη και συγκεντρωτική. Κατά τη γνώµη µου, δεν στηρίζεται επαρκώς στο
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έδαφος πάνω στο οποίο δηµιουργήθηκε, δεν έχουµε πάντοτε αρκετή ικανότητα να
ακούµε και να λαµβάνουµε υπόψη µας τις θέσεις των εταίρων και πολλών από τα
µέλη µας. Είναι πάρα πολύ συµβολικό το ότι η συνάντησή µας πραγµατοποιείται υπό
τη σκιά της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο πνεύµα κατήλθε στους αποστόλους και πήγαν
σε διάφορους λαούς κηρύττοντας το σωτήριο µήνυµα. Και είµαστε επίσης
υποχρεωµένοι να σεβόµαστε τις υποχρεώσεις που αναλάβαµε πριν από δώδεκα
χρόνια όχι χάριν ενός λαού και όχι σε µια γλώσσα, αλλά για το καλό ολόκληρης της
ορθόδοξης κοινότητας η οποία προς το παρόν µας δείχνει εµπιστοσύνη. Ωστόσο, για
να προχωρήσουµε πιο πέρα, πρέπει να κατανοήσουµε τι δυνατότητες διαθέτουµε.
Σήµερα η βασική µας ατζέντα διαµορφώνεται από την Γραµµατεία. Μαζί µ’
αυτό έχουµε οκτώ επιτροπές: Οικονοµικών, Κανονισµού, Παιδείας, Ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και Βιοηθικής. ∆υστυχώς, η δουλειά τους δεν είναι οργανωµένη αρκετά
καλά, αν και ακριβώς η δράση στο επίπεδο των Επιτροπών θα µπορούσε να δώσει
στη Συνέλευσή µας καινούρια ώθηση για ανάπτυξη, να προσελκύσει πιο δυναµικά
όλους τους ορθόδοξους βουλευτές µας.
Είµαι πεπεισµένος ότι πρέπει να αναζητήσουµε καινούριες δυνατότητες ώστε
το κύριο βάρος της δουλειάς µας να µεταφερθεί στις επιτροπές, οι οποίες,
διαµορφώνοντας το σύνολο των επίκαιρων προβληµάτων, θα ανέβαζαν την
αποτελεσµατικότητα της οργάνωσής µας, θα µετατρέπονταν σε κέντρα
δραστηριότητας στα διαστήµατα µεταξύ των συνδιασκέψεων µας.
Προτείνω να αποδεχτούµε την πρόταση να πραγµατοποιηθούν οι
συνεδριάσεις των επιτροπών στις χώρες τα κοινοβούλια των οποίων εκπροσωπούνται
από τους προέδρους τους. Η ενίσχυση των επιτροπών, η δραστηριοποίηση της
δουλειάς τους θα συµβάλει στην ενίσχυση των θέσεων της Γραµµατείας, θα ανεβάσει
το συντονιστικό της ρόλο. Νοµίζω ότι στις οµιλίες των εκπροσώπων των εθνικών
κοινοβουλίων θα διατυπωθούν και άλλες προτάσεις σχετικά µε την τελειοποίηση της
δουλειάς της ∆.Σ.Ο.
Θα ήθελα να πω µερικά λόγια σχετικά µε τα σχέδια ψηφισµάτων της
Συνέλευσής µας. Πολύ περισσότερο που τα προβλήµατα που αναφέρονται σ’ αυτά
και οι δηλώσεις που γίνονται αφορούν τα άµεσα ζητήµατα της δράσης της ∆.Σ.Ο,
µπορούµε να πούµε ακόµη και τη βάση της δράσης της. Πρόκειται για δύο
διαφορετικά ψηφίσµατα που αναφέρονται στα γεγονότα σε διάφορες χώρες, αλλά
είναι πολύ κοντά στο πνεύµα. Η ουσία τους είναι ότι δύο επονοµαζόµενες
πολιτισµένες χώρες που διεκδικούν να συµµετάσχουν στις διαδικασίες της
πανευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επηρεάζουν ενεργά τη διεθνή κατάσταση στην
ανατολικοευρωπαϊκή και τη µικρασιατική περιοχή, δηλαδή σ’ έναν παραδοσιακά
ορθόδοξο χώρο, λοιπόν, οι δύο αυτές χώρες καταπατούν απροκάλυπτα τα
συµφέροντα των µικρών χωρών. Εντωµεταξύ ορισµένες δυνάµεις που στηρίζουν την
αστάθεια στην περιοχή κάνουν προσπάθειες να προσδώσουν θρησκευτική και εθνική
φύση στην κοινωνική και πολιτική σύγκρουση στις µικρές αυτές χώρες. Γι’ αυτό
εκφράζουµε την ανησυχία µας σχετικά µε τις προβληµατικές αυτές καταστάσεις,
αφού, αν δεν επιλυθούν στο σύντοµο µέλλον, αν οι πλευρές δεν δείξουν την προθυµία
να ρυθµίσουν τα επίµαχα ζητήµατα, οι συνέπειες µπορούν να αποβούν αρνητικές για
ολόκληρη την περιοχή.
Νοµίζω ότι η υιοθέτηση των ψηφισµάτων µας είναι µόνο οι µισές απαραίτητες
ενέργειες. Είναι σηµαντικό να κάνουµε γνωστή τη στάση της οργάνωσής µας σε όλα
τα κοινοβούλια των χωρών-µελών της ∆.Σ.Ο., να ενηµερώσουµε ευρέως την
παγκόσµια κοινή γνώµη για τις υφιστάµενες απειλές, να καλέσουµε τα κοινοβούλια
διαφόρων χωρών να στηρίξουν την πρωτοβουλία µας.
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∆ιανύουµε ένα εξαιρετικά υπεύθυνο στάδιο της ιστορικής µας πορείας. Στην
εισήγησή µου επεσήµανα µόνο ορισµένα σύνθετα προβλήµατα και σηµεία της
έντασης. Μεταξύ των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής συγκαταλέγονται και η
φτώχεια, και η κρίση της οικογένειας, και η κοινωνική περιθωριοποίηση, και η
αύξηση του αριθµού των προσφύγων. Ελπίζω πως όλες αυτές οι προκλήσεις θα
καλυφτούν στην πορεία την συζητήσεων µας. Γι’ αυτό καλώ τα µέλη της υψηλής µας
συνέλευσης να µην ξεκαθαρίζουν τους εσωτερικούς τους λογαριασµούς και να µην
προβάλουν περαιτέρω τις αµοιβαίες αξιώσεις, αλλά να συζητήσουν τα καθήκοντά µας
και τις µορφές συµµετοχής µας στη ζωή της ορθόδοξης οικουµένης και την έναρξη
µιας καρποφόρας δουλειάς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα).
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε να δώσω το λόγο στον κύριο Anders Johnson,
Γενικό Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης για να αναγνώσει το
χαιρετιστήριο µήνυµα µε την ευκαιρία της έναρξης του συνεδρίου.
ANDERS B. JOHNSSON: Kύριε Πρόεδρε της ∆.Σ.Ο., κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
αξιοσέβαστα µέλη των κουνοβουλίων, είναι µεγάλη τιµή για µένα να µιλήσω ενώπιον
µιας τόσο εκλεκτής συνέλευσης – της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
Πρέπει να ξεπεράσουµε τον σωβινισµό και τις θρησκευτικές προκαταλήψεις.
Συµφωνώ πέρα ως πέρα µε τα όσα ειπώθηκαν µόλις τώρα, ότι η ορθοδοξία είναι
γνωστή χάρη στο οικουµενικό της πνεύµα στους πολιτισµούς όλων των χωρών του
κόσµου. Εκπροσωπώ εδώ τη ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση. Γνωρίζω ότι οι διαφορές
µεταξύ των χωρών πρέπει να διευθετούνται µε ειρηνικό τρόπο. Προσπαθούµε να
συνάπτουµε επαφές και ανταλλαγή εµπειριών ανάµεσα στους πολιτικούς παράγοντες.
Σήµερα πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι διεθνείς συναντήσεις όπου
µπορούµε να ανταλλάξουµε απόψεις και εµπειρία. Η πείρα δείχνει ότι οι
κοινοβουλευτικοί προσπαθούν ιδιαίτερα να µελετήσουν τη δυνατότητα να
καταλήξουν σε οµοφωνία και να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάµεσα σε διάφορες
χώρες. Προπορευόµαστε σε σχέση µε την εποχή µας. Η ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση
επίσης έπαιξε το ρόλο ενός είδους φόρουµ. Ήταν η πρώτη διεθνής πολιτική
οργάνωση που συστάθηκε στο παρελθόν. Για να λειτουργήσει, χρειάζεται τη
συνεργασία µεταξύ όλων των εθνών.
Η Ένωση αυτή ιδρύθηκε το 1949 από έναν µικρό αριθµό κοινοβουλευτικών, όταν οι
βασικές παγκόσµιες δυνάµεις ήταν απορροφηµένες από το κυνηγητό των
εξοπλισµών. Και εκείνο που σήµερα φαντάζει µόνο όνειρο αύριο πλέον γίνεται
πραγµατικότητα. Ο παγκόσµιος ρόλος που παίζει η οργάνωσή µας οδηγεί στη
µεγαλύτερη αµοιβαία κατανόηση και συνεργασία. Και αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για την Ευρώπη όπου έχει δηµιουργηθεί ένα ενιαίο κοινοβούλιο. Θα ήθελα
επίσης να υπογραµµίσω τη σπουδαιότητα της διαδικασίας του Ελσίνκι. Οι
κοινοβουλευτικοί πήραν άµεσο µέρος στη διαδικασία αυτή που οδήγησε στη
δηµιουργία ενός διεθνούς διακυβερνητικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή υπήρξε
ακριβώς ο πολιτικός διάλογος. ∆εν ήταν ακόµη κοινοβούλιο, δεν είχε νοµοθετική
ισχύ. Ωστόσο ο διάλογος ενίσχυσε την εµπιστοσύνη απέναντι στη δράση του. Και
είναι εκείνο που χρειαζόµαστε σήµερα για να οικοδοµήσουµε το µέλλον. Γι’ αυτό η
συνεργασία µας προσφέρει τεράστια συµβολή στην υπόθεση της ειρήνης.
Έχετε µπροστά σας την ατζέντα σας και νοµίζω ότι µπορώ να σας ευχαριστήσω εξ
ονόµατος της οργάνωσής µας για το έργο που επιτελείτε.
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε εγκάρδια τον κύριο Johnson για τα θερµά
του λόγια προς τα µέλη της Συνέλευσής µας και τον καλούµε να συµµετάσχει στο
συνέδριό µας καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Και τώρα επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στο Μητροπολίτη Ελβετίας Ιερεµία για να
αναγνώσει την επιστολή του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ: (αναγιγνώσκει)
«Βαρθολοµαίος, ελέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και
Οικουµενικός Πατριάρχης. Βαρθολοµαίος.
Τοις εντιµοτάτοις κυρίοις κυρίοις Σεργίω Ποπόφ, Προέδρω, και ΣτυλιανώΑγγέλω Παπαθεµελή, Γενικό Γραµµατεί της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως
Ορθοδοξίας, τέκνοις της ηµών µετριότητος εν Κυρίω αγαπητοίς, χάριν και ειρήνην
παρά Θεού.
Μετά πολλής της ικανοποιήσεως, παρακολουθούντες από του µαρτυρικού
Φαναρίου την ως ηµέραι προϊούσαν πρόοδον και τας σηµαντικάς επιτυχίας της υφ’
υµάς ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, δι’ ων συσπειρούται εις µίαν
ετέρου πνεύµατος καρποφόρον κοινωνίαν ο Ορθόδοξος Βουλευτικός κόσµος,
ευχαρίστως συνηναίσαµεν ηµετέραν πρότασιν, όπως παραχωρηθώσιν οι χώροι του
καθ’ ηµάς Πατριαρχικού Ορθοδόξου Κέντρου εις Σαµπεζύ Ελβετίας, καλώς
γνωρίζοντες ότι δεν ενεργούµεν χαρισµατικώς, χαριστικώς, αλλά εξυπηρετούµεν τέκνα
πιστά και πολυτίµους συνεργάτας της Μητρός, Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Όθεν, µη δυνάµενοι δυστυχώς, να ευρεθώµεν µεθ’ υµών προσωπικώς, κατά την
διάρκειαν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, ως σφοδρώς ηθέλοµεν, λόγω της
προγραµµατισµένης επισκέψεως ηµών εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κορέας, επιθυµούµε
δια των παρόντων Πατριαρχικών γραµµάτων, να απευθύνοµεν πάσιν υµίν και ενί
εκάστω, προσωπικώς, τας ενθέρµους πατρικάς ευχάς και ευλογίας ηµών, προς
πολύκαρπον αµιτόν της νέας ταύτης συναντήσεως εν Γενεύη, µε θέµα συζητήσεων: «Ο
Χριστιανισµός µπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής».
Αξιωθέντες παρά Κυρίω να έχοµεν εξ αποκαλύψεως τον θησαυρόν της
Ορθοδόξου Πίστεως, δοξάζοµεν την περί ηµάς ιδιαιτέραν αυτού αγάπην και
φιλανθρωπίαν, ου µην αλλά, και ιστάµεθα µετά σεβασµού και αγάπης έναντι των
πιστών των άλλων θρησκειών, υπέρ ων συν το Πρωτοαποστόλω Παύλω δεόµεθα, όπως
και ούτοι εν ηµέρα εσχάτη γίνωσι καλλιέλαια εγκεντρίσµατα εις το σώµα της Αγίας
Εκκλησίας του Χριστού, φαινόµενοι ούτως, ουχί µόνον κατά την κοινήν ανθρωπίνην
φύσιν αδελφοί, αλλά και µέλη του ιδίου σώµατος, τουτέστιν της Εκκλησίας.
Εν τοιούτοις αισθήµασι, εξαιτούµενοι και τας υµετέρας ευχάς δια την επιτυχίαν
του εις Κορέαν ηµετέρου ιεραποστολικού ταξιδίου, αλλά και τας εντόνους παραστάσεις
υµών, όπου δει, υπέρ των δικαίων του σφοδρώς δοκιµαζοµένου Οικουµενικού
Πατριαρχείου, καταστέφοµεν πάντας δια των διαπύρων Πατριαρχικών Ηµών ευλογιών,
εν Πατρί, Υιώ τε και Αγίω Πνεύµατι, τη προσκυνητή και αδιαιρέτω Θεότητι, ης η
άκτιστος χάρις είη µεθ’ υµών πάντοτε, συνεργούσα εις την παραµόνιµον και ης ουκ
άνευ αναγκαιοτάτην ενότητα, του Τιµίου Σώµατος ηµών, προς δόξαν Θεού.
22 Ιουνίου 2005
∆ιάπυρος προς Θεόν ευχέτης»
Αγαπητοί κ. Πρόεδρε και κ. Γενικέ Γραµµατεύ, το Ορθόδοξον Κέντρον του
Οικουµενικού Πατριαρχείου µας, εις το Σαµπεζύ της Γενεύης, χαιρετίζει µετά χαράς,
όλα τα επιφανή µέλη της ∆ιακοινοβουλευτικής Ορθοδόξου Συνελεύσεως, της ∆.Σ.Ο.,
και καλωσορίζει τον Πρόεδρον αυτής κ. Σεργκέι Ποπόφ, τον Γραµµατέα αυτής,
Υπουργόν κ. Στυλιανόν – Άγγελον Παπαθεµελή, το Σώµα του ∆.Σ. και όλους όσους
τιµούν την Συνέλευσιν αυτήν.
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Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαίος,
ως πρότερον ανεκοινώθη, ευχαρίστως εδέχθη την ευγενή πρότασίν σας να
διοργανώσετε το σηµαντικόν δια τους Ορθοδόξους λαούς της Ευρώπης Συνέδριόν
σας, εις τους χώρους του Ορθοδόξου Κέντρου, ευλογεί µετά πάσης αγαθοσύνης την
έναρξιν των εργασιών αυτού, και εύχεται ολοκαρδίως πλήρη επιτυχίαν εις τας
εργασίας σας, και ικανοποίησιν των προσδοκιών σας.
Όντως, η παρουσία σας εις την Γενεύη, διεθνή και παγκοσµίως γνωστήν πόλιν
των συνεδρίων και των πολλών µηνυµάτων, επιτυγχάνει την αντικειµενικήν
προβολήν του λόγου σας. Η επιλογή δε του Ορθοδόξου Κέντρου ως τόπου
συγκεντρώσεως, προσλαµβάνει ιδιαίτερον ορθόδοξον χαρακτήρα, δεδοµένου ότι το
Κέντρον τούτο επετέλεσεν επί 31ετίαν σοβαρότατον πανορθόδοξον έργον. Συνέλαβε
την ιδέαν και αποστολήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήµερον, και ειργάσθη δια την
προώθησιν των αρχών της κατά Θεόν αληθείας. Των αρχών της ειρηνικής ζωής, της
δικαίας συνυπάρξεως και του αλληλοσεβασµού των εν κοινωνία ανθρώπων.
Η Ορθοδοξία συνεχίζει και σήµερον, παρά τα φαινόµενα. Και επιθυµεί την
διάδοσιν του λόγου αυτής. ∆εν εγκαταλείπει τας υποχρεώσεις της, και επιδιώκει να
θεραπεύσει την οικουµένην, να δώσει λόγον παντί τω αιτούντι, µε ελεύθερον και
πρωταρχικόν πνεύµα Θεού. Εντός του πλαισίου τούτου, εντάσσεται κάθε αγαθή
προσπάθεια ισορροπίας και προόδου εντός των λαών,
και µάλιστα των Ορθοδόξων λαών.
Η ιδική σας ∆ιακοινοβουλευτική πρωτοβουλία, µαζί µε τον χαρακτήρα
Ορθόδοξος, φέρει ασφαλώς και τους ειδικούς χαρακτήρας του όρου τούτου.
Επιθυµούµεν να σας θεωρούµεν συνεργάτας εις το έργον της υπηρεσίας των
ανθρώπων, ειλικρινείς εκφραστάς των δικαιωµάτων του ανθρώπου, της νέας αυτής
κοινωνικής αναζητήσεως. Η ιδική σας έρευνα και η σκέψη σας, βασιζοµένη εις την
πολύτιµον εµπειρίαν, την γνώσιν και την αντικειµενικήν εκτίµησιν των κοινωνικών
αναγκών των ανθρώπων, είναι δυνατόν να εξασφαλίσει τας καταλλήλους συνθήκας
µιας καλής συνεργασίας των Ορθοδόξων λαών, τους οποίους έχετε την τιµήν να
εκπροσωπείτε.
Είµεθα ευτυχείς που σας υποδεχόµεθα εις τον οίκον τούτον της Ορθοδοξίας.
Και είµεθα βέβαιοι ότι αυτή η σύναξίς σας, θα σας παράσχει περισσοτέραν δύναµιν
να εκπληρώσετε το ∆ιακοινοβουλευτικόν έργον σας, εις µέτρον κοινωνίας, εις µέτρον
ισορροπίας, εις µέτρον σεβασµού και εις µέτρον αληθείας. Αµήν.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστώ, αγαπητέ ∆εσπότη, εξ ονόµατος όλων των
µελών της Συνέλευσης παρακαλούµε να διαβιβάσετε στον Παναγιώτατο Οικουµενικό
Πατριάρχη τις θερµότατες και ειλικρινέστατες ευχαριστίες µας για το µήνυµά του και
για την ευγενική του άδεια να διεξαγάγουµε τη Συνέλευσή µας στο Ορθόδοξο κέντρο
σας. Σας ευχαριστούµε επίσης για τα θερµά σας λόγια.
Και τώρα επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος
Ενότητας Ορθοδόξων Λαών, σύµβουλο της ∆ΣΟ καθηγητή Β.Αλεξέγιεφ για να
αναγνώσει το χαιρετιστήριο µήνυµα του Μακαριώτατου πατριάρχη της Μόσχας και
πασών των Ρωσιών Αλεξίου Β΄.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Εξοχότατε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, αξιότιµοι Πρόεδροι και
εκπρόσωποι των διεθνών οργανισµών που είναι διαπιστευµένοι στη Γενεύη,
Σεβασµιώτατε, πανοσιολογιώτατε, αδέρφια,
Χαιρετίζω εγκάρδια όλους εσάς που συνήλθατε στο κέντρο της Ευρώπης, στη
Γενεύη των πολυάριθµων οµολογιών ούτως ώστε να συζητήσετε τα επείγοντα
προβλήµατα ύπαρξης της ορθόδοξης κοινότητάς µας στις συνθήκες της σύνθετης και
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αντιφατικής ανάπτυξης του σύγχρονου κόσµου. Όπως έχουµε τονίσει
επανειληµµένως στις συνελεύσεις µας, η Ορθοδοξία διαδραµάτισε έναν καθοριστικό
ρόλο στο ιστορικό παρελθόν της ανθρωπότητας. Έγινε το «φως εκ ανατολάς» που
φώτισε ολόκληρους λαούς µε τη σωτήρια αλήθεια του Χριστού. Ο κόσµος και
σήµερα έχει επιτακτική ανάγκη της πνευµατικής αυτής δύναµης, η οποία θα ζητείται
σε όλες τις εποχές. Επιτρέψτε µου να αναγνώσω το χαιρετιστήριο µήνυµα του
Μακαριώτατου Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλεξίου Β΄
(αναγιγνώσκει):
«Σας χαιρετίζω εγκάρδια µε την ευκαιρία της έναρξης εργασιών του υψηλού αυτού
forum. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι συνέρχεται τη λαµπρή εβδοµάδα της
Αγίας Τριάδας και του Αγίου Πνεύµατος, η διδασκαλία των οποίων αποτελεί τα θεµέλια
της ζωής της χριστιανικής εκκλησίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και σε σχέση µε
το θέµα που έχετε επιλέξει – την επίλυση των πλέον επίκαιρων ζητηµάτων του
σύγχρονου κόσµου που άπτονται των βάσεων της σηµερινής και µελλοντικής ύπαρξης
όλης της χριστιανικής µας κοινωνίας.
Ο χριστιανισµός πάντοτε πρόσφερε στον κόσµο την απάντηση στις απειλητικές
προκλήσεις της εποχής. Έτσι, και οι αρχές της τρίτης χιλιετίας έφεραν στην
ανθρωπότητα φοβερούς κλονισµούς, την έξαρση της εξτρεµιστικής και τροµοκρατικής
παραφροσύνης. Η ολοένα αυξανόµενη απαισιοδοξία και αβεβαιότητα για το αύριο, η
φτώχεια και η απώλεια των ηθικών προσανατολισµών είναι η θλιβερή πραγµατικότητα
των ηµερών µας. ∆οκιµάζεται και η στερεότητα της ενότητας της Εκκλησίας. Γι’ αυτό
στον καινούργιο αιώνα τίθεται µε τόση οξύτητα το ερώτηµα – προς τα πού πορεύεται ο
άνθρωπος, πού βρίσκονται οι πνευµατικές και κοινωνικές του αξίες, τι κάνει για τη
σωτηρία της ψυχής του; Είµαι πεπεισµένος ότι η κεχαριτωµένη χιλιετής πείρα της
Ορθοδοξίας µπορεί να συµβάλει στην ανεύρεση των δύσκολων αυτών απαντήσεων καν
να βοηθήσει τους ανθρώπους να προβληµατιστούν πάνω στα λόγια του Σωτήρα: «Τι
γαρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσµον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού
ζηµιωθή;»(Μτ, ιστ, 26).
Είναι ευχάριστο ότι όλα αυτά τα σύνθετα προβλήµατα απασχολούν σήµερα και τους
εκλεγµένους από τον λαό βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών
χωρών που συνήλθαν στην τακτική τους συνάντηση στην ελβετική γη όπου έχει
συσσωρευτεί µια τεράστια εµπειρία ειρηνικής, χωρίς συγκρούσεις σύµπραξης των
διαφόρων χριστιανικών οµολογιών. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι πλέον έγκυροι διεθνείς
οργανισµοί ανοίγουν εδώ τα κεντρικά τους γραφεία. Είµαι πεπεισµένος ότι οι
ορθόδοξοι πολιτικοί θα έχουν τι να πουν ο ένας στον άλλον και να προτείνουν σε όλους
εµάς ένα σωστό άνυσµα ανάπτυξης του ορθόδοξου κόσµου.
Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας,
εύχοµαι σε όλα τα µέλη καρποφόρες εργασίες και γενναιόδωρη βοήθεια του Θεού στο
όνοµα ενός ειρηνικού µέλλοντος των χωρών και των λαών µας.
Να µας φυλάξει ο Κύριος!
Αλέξιος ο Β΄, Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών».
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµε κύριε Αλεξέγιεφ, εξ ονόµατος των συνέδρων
παρακαλούµε να διαβιβάσετε τις ειλικρινέστερες ευχές µας στον Μακαριώτατο, να
τον ευχαριστήσετε για το µήνυµά του και να του δώσετε τα συγχαρητήριά µας µε την
ευκαιρία των 15 χρόνων της Πατριαρχικής του διακονίας στην ορθοδοξία.
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο για χαιρετισµό στον πρέσβη κύριο C.TROJAN,
µόνιµο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ΟΗΕ.
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C.TROJAN: Κύριε Πρόεδρε της ∆.Σ.Ο., κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Σεβασµιώτατε,
αξιότιµοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να σας χαιρετίσω στην τελετή
έναρξης της Συνέλευσης αυτής που έχει συγκληθεί στο Σαµπεζύ της Ελβετίας, πολύ
κοντά στο σπίτι µου, και την υπέροχη δυνατότητα που µου δόθηκε να επισκεφθώ το
θαυµάσιο αυτό Ορθόδοξο κέντρο. Η Γενεύη είναι επίσης χώρος της διεθνούς
συνεργασίας, πυρήνας των πολύπλευρων διαδικασιών, που έχουν σχέση, µεταξύ
άλλων, και µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανθρωπιστική δραστηριότητα, την
κοινωνική πολιτική, την υγεία, τις τηλεπικοινωνίες, τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Ανέφερα µόνο µερικούς οργανισµούς που εδρεύουν στη Γενεύη.
Πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των βουλευτών διαφόρων θρησκευµάτων,
πράγµα που θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις όχι µόνο για την πολύπλευρη
επικοινωνία και αλληλοκατανόηση, αλλά θα ανοίξει επίσης το δρόµο προς τη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση των διαδικασιών αυτών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση έχει
γίνει µια πολύ σηµαντική δουλειά, στην Κοινοβουλευτική Ένωση και τη Συνέλευση
εντάσσονται βουλευτές από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η περαιτέρω ανάπτυξη
των οργανισµών αυτών θα συµβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας σε ολόκληρο
τον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στο σεβασµό προς την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Προσπαθούµε στις σχέσεις µας να
διευρύνουµε και να στηρίζουµε τις αξίες αυτές. Πρέπει επίσης να βρούµε σωστή
απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σας εύχοµαι καλή επιτυχία στο σηµαντικό σας έργο και µακρόβια
καρποφόρα εργασία.
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµε κύριε πρέσβη, Σας διαβεβαιώνουµε ειλικρινά ότι
η Συνέλευσή µας θα επιδιώκει τη στενότερη δυνατή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ελπίζουµε ειλικρινά ότι χάρη σε σας τα πρακτικά του συνεδρίου µας θα
γίνουν γνωστά σε όλα τα µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον
κύριο Γ.∆εικτάκη ο οποίος θα αναγνώσει τον χαιρετισµό εξ ονόµατος της Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων κ. Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη.
Γ.∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ: «Η Βουλή των Ελλήνων χαιρετίζει τη Γενική Συνέλευση η οποία
διεξάγεται πάνω στη γη που έχει πολύ σηµαντική θέση στη συνείδηση όλων των
χριστιανών, ιδιαίτερα των ορθοδόξων. Ο σηµερινός κόσµος αντιµετωπίζει πολυάριθµες
και πολύµορφες προκλήσεις, τόσο θετικές, όσο και αρνητικές. Οι πολιτικές
δηµοκρατικές δυνάµεις, περιλαµβανοµένων των πολιτικών κοµµάτων, καλούνται να
εκπονήσουν τις θέσεις τους που καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στις προκλήσεις
αυτές. Ο Χριστιανισµός ως θρησκεία της Θείας Αποκάλυψης, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία,
στηριζόµενη στην κληρονοµιά των Πατέρων της Εκκλησίας, πάντοτε αναζητούσε τη
λύση των προβληµάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Τη λύση που να στηρίζεται στην
πάντοτε επίκαιρη διδασκαλία για τη φιλανθρωπία και την ανεκτικότητα. Στον
πολυσύνθετο κόσµο µας ο Χριστιανισµός, οι κατά τόπους Εκκλησίες, αλλά και η
θρησκεία γενικότερα διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, καθώς η
θρησκεία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι όλων των πολιτισµών. Οι θρησκείες πρέπει να
σέβονται την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα των ασθενέστερων, των
ταπεινωµένων και περιθωριοποιηµένων. Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας από την ίδια της την ίδρυση µε µεγάλη προσοχή παρακολουθεί τη συζήτηση
που διεξάγεται από τις Εκκλησίες, τις θρησκείες, τους πολιτικούς και ταυτόχρονα
καταθέτει τις απόψεις και τις ιδέες της επί του θέµατος αυτού. Ο σκοπός µας είναι να
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συνδυάσουµε τις ιδέες και τις απόψεις µας µε τις ιδέες των πολιτικών των άλλων
χωρών και περιοχών της Ευρώπης και του κόσµου µε διαφορετικές θρησκευτικές
εµπειρίες. Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας».
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κύριε Παπαθεµελή, κύριε ∆εικτάκη, αγαπητοί Έλληνες
φίλοι µας, Σας παρακαλούµε να µεταφέρετε στην κ. Μπενάκη τις εγκάρδιες
ευχαριστίες µας για τον χαιρετισµό της και τα λόγια της ευγνωµοσύνης µας για την
πλέον ουσιαστική βοήθεια που παρέχει στην οργάνωσή µας, καθώς πολλές από τις
συνεδριάσεις µας διεξάγονται στους χώρους της Βουλής των Ελλήνων και
γνωρίζουµε ότι χωρίς την υποστήριξή της πολλά πράγµατα απλώς δεν θα µπορούσαν
να γίνουν πραγµατικότητα. Την ευχαριστούµε θερµά.
(Χειροκρότηµα).
Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο για χαιρετισµό στην κυρία Ingeborg Breines –
διευθύντρια και εκπρόσωπο του γραφείου της UNESCO στη Γενεύη.
Ι.BREINES: Αξιότιµοι συνάδελφοι και φίλοι, Ελπίζω ότι η σηµερινή σας συνέλευση
θα συµβάλει στη συνεργασία µας. Η UNESCO εδώ και µερικά χρόνια, για την
ακρίβεια, από το 1997 άρχισε να συνεργάζεται µε τους βουλευτές. Και θα ήθελα να
εκµεταλλευτώ τη δυνατότητα αυτή για να αναφερθώ σε ορισµένα προβλήµατα που
προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε. Θα χαιρόµασταν αν µπορούσαµε να
συνεργαστούµε µαζί σας σε µια σειρά ζητήµατα. Η UNESCO υφίσταται εδώ και 60
χρόνια. Το Σύνταγµα της UNESCO λέει ότι πρέπει να συµβάλουµε στην καλύτερη
δυνατή συνεργασία µεταξύ των χωρών στον τοµέα της παιδείας, του πολιτισµού, της
επιστήµης και των επικοινωνιών. Και νοµίζω πως όλοι µας γνωρίζουµε µια φράση που
παρατίθεται συχνά: «Ο πόλεµος γεννιέται στην καρδιά του ανθρώπου». Το καθήκον
όλων µας είναι να σπείρουµε την ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου και να
εξαλείψουµε τον πόλεµο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η βασική προτεραιότητα της UNESCO
αυτή τη στιγµή είναι να δώσει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα τα στρώµατα του
πληθυσµού. Το 2000 στο Ντακάρ όλα τα κράτη-µέλη έλαβαν την απόφαση ότι µέχρι
το 2015 100 εκατοµµύρια παιδιά και 80 εκατοµµύρια ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσµο
πρέπει να αποκτήσουν µόρφωση. Πρέπει επίσης να βοηθάµε τις γυναίκες και τις νέες
κοπέλες. Αυτό θα έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα για τις µελλοντικές γενεές. Συντονίζουµε
τις ενέργειες στον τοµέα της εκπαίδευσης. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τους ενήλικες που
δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Και κάτι ακόµη. Η UNESCO ανακήρυξε το 2000 διεθνές
έτος του πολιτισµού. Ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων υπέγραψε το µανιφέστο για την
ειρήνη σε όλο τον κόσµο που είχε συνταχθεί από Νοµπελίστες. Τώρα εκπονούµε το
πρόγραµµα «∆εκαετία του πολιτισµένου κόσµου» και ο στόχος του είναι να βοηθήσει
τους ανθρώπους να αποκτήσουν µόρφωση. Θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο µε θέµα
«∆ιάλογος των πολιτισµών». Στο µέλλον θα συνεχίσουµε να καταβάλουµε
προσπάθειες σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα θα ήθελα να πω µερικά λόγια για τον πολιτισµό. Ελπίζουµε ότι πολλά κράτηµέλη στο επόµενο συνέδριο της UNESCO τον επόµενο Οκτώβριο θα υπογράψουν τη
σύµβασή µας. Η πολιτιστική συνισταµένη, η διαπολιτιστική ανεκτικότητα και ο
σεβασµός είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιδιώκουµε. Και εσείς, οι
βουλευτές, µπορείτε να µας βοηθήσετε σ’ αυτό. Εκπληρώσαµε ένα πρόγραµµα
προστασίας των µνηµείων του παγκόσµιου πολιτισµού από τις πιθανές επιβουλές.
Είναι σηµαντικό να συµβάλουµε µε κάθε τρόπο σ’ αυτές τις προσπάθειες. Σας
εύχοµαι καλή επιτυχία στη δουλειά σας.
(Χειροκρότηµα).
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε εγκάρδια, κα Breines, για τα θερµά σας
λόγια, που µας απευθύνατε. Και όλοι µας ελπίζουµε η συνεργασία µεταξύ της ∆.Σ.Ο.
και της UNESCO να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί, διότι υπάρχουν πολλά σηµεία
κοινού ενδιαφέροντος γι’ αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ.
Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο για χαιρετισµό, στον κ. Peter
Weiderud, εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Εκκλησιών.
P.WEIDERUD: Κύριε Πρόεδρε, µιας και ο Γενικός Γραµµατέας δεν µπόρεσε να
παρευρεθεί εδώ, βρίσκεται αυτή τη στιγµή στη Μόσχα, µου ανέθεσε να οµιλήσω εξ
ονόµατός του. Είναι µία µεγάλη τιµή για µένα να παρευρεθώ σε µία συνάντηση
κοινοβουλευτικών των Ορθοδόξων χωρών, οι οποίοι θα εξετάσουν ζητήµατα κοινού
χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Είναι µία εποικοδοµητική κίνηση η συνάντηση αυτή,
έχει µεγάλη ευθύνη, µιας και πρόκειται να διερευνήσει το ρόλο της Ορθοδοξίας σε
διαφορετικά πεδία του πολιτισµού.
Το θέµα των µουσουλµανικών µειονοτήτων στη ∆υτική Ευρώπη και Η.Π.Α.
είναι ιδιαίτερα φλέγον από την εποχή των Σταυροφοριών. Ο πόλεµος στο Ιράκ, και ο
ούτως αποκαλούµενος πόλεµος κατά της τροµοκρατίας, επιβάλλουν την ανάγκη του
διαχριστιανικού διαλόγου σε παγκόσµιο επίπεδο. Και, φυσικά, η Ορθοδοξία µπορεί
να γίνει ένας σηµαντικός παράγοντας για έναν ειλικρινή διάλογο.
Η συνάντησή σας συµπίπτει µε την αναγνώριση της ανάγκης για µία
αυθεντική ένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης, που θα πρέπει να συνεχίσει να
υπάρχει, σε αρµονία µε τον υπόλοιπο κόσµο. Η διάσπαση παραµένει ένα σηµαντικό
εµπόδιο στις προσπάθειες για τη δηµιουργία µιας αυθεντικά Ενωµένης Ευρώπη εδώ
και κάµποσα χρόνια, µετά τον ψυχρό πόλεµο.
Όταν η Ευρώπη ήταν µοιρασµένη, ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθεί η ολοκλήρωσή
της. Εν γένει, µετά τον ψυχρό πόλεµο συνεχίζονται οι τάσεις σύγκλισης και
ολοκλήρωσης στο κέντρο και τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης, αναπτύσσονται οι
εµπορικές ανταλλαγές, διεξάγονται εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
ενισχύεται η δηµοκρατία, οι επαφές µεταξύ των λαών. Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ
διευρύνθηκαν και κατ’ αυτόν τον τρόπο ξεπεράστηκε η πολιτική διάσπαση του
Ευρωπαϊκού χώρου.
Όλες οι χώρες, µε Προτεσταντικές και Καθολικές πλειοψηφίες πολιτών,
επιθυµούν να γίνουν και έχουν ήδη γίνει µέλη αυτής της διαδικασίας, µε εξαίρεση την
Κροατία. Η Ε.Ε., απ’ ό,τι απεκαλύφθη, έχει κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την
προσέγγιση του Ορθόδοξου κόσµου. Η Ελλάδα έγινε µέλος της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια
του ψυχρού πολέµου και η Κύπρος το προηγούµενο έτος. Η Βουλγαρία και η
Ρουµανία πρόκειται να γίνουν µέλη της Ε.Ε. στο προσεχές µέλλον.
Τι συµβαίνει, όµως, µε την επίσης Ορθόδοξη Μολδαβία, τη FYROM, τη
Σερβία & Μαυροβούνιο και την Αλβανία, για να µην αναφερθώ στην Ουκρανία και
στη Λευκορωσία, και τι πρόκειται να συµβεί µε τη Ρωσία και το Βόρειο Καύκασο; Σε
τι βαθµό οι πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου
θα συνδεθούν µε την Ευρώπη; Υπάρχει ένα ζήτηµα γεωγραφικών και πολιτικών
προσδιορισµών. Θα πρέπει να επιδιώκουµε την ένταξη και όχι τον αποκλεισµό, την
πολυπολιτισµικότητα και όχι την µονοπολιτισµικότητα. Να επιδιώκουµε το άνοιγµα
και όχι το κλείσιµο των συνόρων.
Έτσι, λοιπόν, οι καθηµερινές αποφάσεις που λαµβάνονται στον χώρο των
επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, της πολιτικής, θα πρέπει βήµα το βήµα να οικοδοµούν το
ευρωπαϊκό µέλλον. Θα πρέπει να αναδείξουµε την πολιτισµική διάσταση, ούτως ώστε
να επιτύχουµε τον στόχο µας. Στη ∆υτική Ευρώπη η σύγχρονη εκκοσµικευµένη
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κοινωνία έχει διαχωρίσει την πολιτική και την οικονοµία από τον πολιτισµό και τη
θρησκεία. Ο πολιτισµός και η θρησκεία, ως παράγοντες, είναι πάντα σε δεύτερη θέση
σε σχέση µε τους πολιτικούς και οικονοµικούς άξονες.
Αυτός είναι ένας λόγος, για τον οποίο ένας Ισπανός επιχειρηµατίας µπορεί να
επικοινωνήσει καλύτερα µε τον Πολωνό παρά µε τον Ρουµάνο. Αυτός είναι ένας
λόγος, για τον οποίο ένας Γερµανός πολιτικός µπορεί να επικοινωνήσει ευκολότερα
µε συναδέλφους από τη Λετονία και όχι από τη Βουλγαρία. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι
ευκολότερο για τους εκπροσώπους µιας εκκλησίας της Σουηδίας να βρουν
συνεργάτες στην Εσθονία και όχι στη Ρωσία.
Έτσι, λοιπόν, η διατήρηση των συνόρων στον χώρο του πολιτισµού και της
θρησκείας δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της
Ευρώπης. Η προοδευτική διεύρυνση της Ε.Ε. έχει κάποια ιστορικά προηγούµενα, σε
ό,τι αφορά τις παρενθετικές επιδιώξεις της Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να
δηµιουργήσουµε νέες προοπτικές, για ένα ανοιχτό διάλογο µεταξύ διαφορετικών
αξιών και παραδόσεων.
Ως ορθόδοξοι κοινοβουλευτικοί, έχετε να παίξετε έναν εξαιρετικό ρόλο, ώστε
να µεταφράσετε αυτές τις αξίες και αρχές σε πολιτική δράση και πολιτικές επαφές,
για να αναδειχθούν οι ορθόδοξες αξίες και να γίνουν περισσότερο ορατές και
ακουστές, ούτως ώστε να επηρεάσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Ενεργώντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα προωθήσετε την ενότητα βάσει του σεβασµού της
διαφορετικότητας, θα προωθήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της νέας διάστασης
του πολιτισµού, στον οποίο όλες οι παραδόσεις έχουν να παίξουν το δικό τους ρόλο.
Εξ ονόµατος του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών, εργαζόµαστε ως
γεφυροποιοί και ευχόµαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας
Συνελεύσεως και στην προσπάθειά σας να προωθήσετε αυτόν τον διάλογο.
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε για τον χαιρετισµό σας. Θα θέλαµε να
διαβιβάσετε τις πλέον ειλικρινείς µας ευχές στον Γενικό Γραµµατέα του Π.Σ.Ε. Dr.
Combio. Τη ∆ευτέρα είχαµε συνάντηση µε τον κ. Combio στη Μόσχα και είχαµε την
ευκαιρία να συνοµιλήσουµε για αρκετή ώρα. Και ελπίζουµε ότι θα τον συναντήσουµε
κατά την παραµονή µας εδώ.
Επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο στον ∆ρα Keith Clements, Γενικό
Γραµµατέα του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.
Κ.CLEMENTS: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Σεβασµιώτατοι,
εξοχότατοι και εντιµότατοι σύνεδροι,
Eίναι µεγάλη τιµή εκ µέρους της CEC να σας πω «καλώς ορίσατε στη
Γενεύη», στον οίκο των ∆ιεθνών Οργανισµών και των Οικουµενικών Σωµάτων.
Εκ µέρους των στελεχών της CEC, σας διαβιβάζω τις καλύτερες ευχές τους.
Εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου στον Ζαν ντε Κλερµόντ από τη Γαλλία, τον
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων Αναστάσιο, και την κα Margaret Isborn από την
Εκκλησία της Σουηδίας εδώ όπου µας υποδέχεται ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Ελβετίας Ιερεµίας, ο οποίος ήτο και ο προηγούµενος Πρόεδρος της CEC.
Είσαστε βουλευτές. Οι βουλευτές, βεβαίως, δεν έχουν πάντα καλή φήµη στην
προώθηση της δηµοκρατίας. Ένας Βρετανός, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, είπε ότι «η
δηµοκρατία είναι µία πτωχή µορφή διακυβερνήσεως, αλλά είναι ό,τι καλύτερο
έχουµε». Νοµίζω, ένας από τους λόγους που οι βουλευτές έχουν αυτή τη φήµη είναι
το ότι χρειάζεται να επανεκλεγούν, και αυτό σηµαίνει ότι έχουν περιορισµένους
στόχους. Είναι πολύ σηµαντικό το ότι συναντιέστε εδώ, για να συζητήσετε τις γενικές
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αξίες, τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσµο,
από την άποψη της Ορθοδόξου πίστεώς σας, δηλαδή θα οµιλήσετε και θα
προσεγγίσετε τα θέµατα αυτά στη βάση των δικών σας κοινών αξιών. Στην CEC
έχουµε ειδικούς λόγους να εκτιµούµε τη συµβολή των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η
Οργάνωσή µας ιδρύθηκε πριν από 45 χρόνια, στη διάρκεια του ψυχρού πολέµου, σε
µια βαθύτατα διχασµένη Ευρώπη, µε στόχο να κτίσει γέφυρες µεταξύ της Ανατολικής
και ∆υτικής Ευρώπης. Και, βεβαίως, ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να πετύχει αυτή η
διαδικασία της οικοδόµησης γεφυρών µεταξύ της Ανατολής και της ∆ύσεως.
Μέλη µας είναι 123 Εκκλησίες, ουσιαστικά όλων των οµολογιών, όλων των
παραδόσεων, εκτός της Ρωµαιοκαθολικής. Και, βεβαίως, εργαζόµεθα στενά µε τους
Ρωµαιοκαθολικούς εταίρους µας.
Πόσο καλό είναι το ότι σήµερα δε µιλούµε πια για την οικοδόµηση γεφυρών,
αλλά για κοινά σχέδια όλων των Χριστιανών, όλων των Εκκλησιών, για την
ανοικοδόµηση της κοινής Ευρώπης; Για µας, η Ευρώπη ήταν πάντα µεγάλη, ξεκινάει
από τις Αζόρες και φτάνει µέχρι το Βλαδιβοστόκ και τον Βερίγγειο Πορθµό.
Έχει µεγάλη σηµασία, εποµένως, για εµάς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να
συµβάλλουν τα µέγιστα στη διαδικασία της συµφιλιώσεως. Έχουµε γραφεία όχι µόνο
στη Γενεύη, αλλά και στις Βρυξέλλες, όπως επίσης και στο Στρασβούργο. Και αυτό
µας συνδέει στενά µε τα ευρωπαϊκά Ιδρύµατα και τους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Θα ήθελα να υπογραµµίσω, ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, µερικές από τις
οποίες έχουν τα γραφεία τους στις Βρυξέλλες, συνεργάζονται στενά µαζί µας. Αυτή
τη στιγµή κάποιοι οµιλούν περί της κρίσεως στην Ε.Ε. Νοµίζουµε ότι αυτή είναι η
στιγµή για την έναρξη ενός νέου διαλόγου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ούτως
ώστε να ανακαλύψουµε τα οράµατα της ειρήνης και της ειρηνικής συµβιώσεως
µεταξύ των εθνών.
Θα µπορούσα να συνεχίσω επί µακρόν, κ. Πρόεδρε, αλλά µου δώσατε την
ευκαιρία να µιλήσω για τα θέµατα αυτά αύριο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στη
Γενεύη και οι εργασίες αυτής της Συνελεύσεως θα συνοδεύονται από τις ευχές και τις
προσευχές όλων ηµών. Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, ∆ρα κ.Clements, για τους θερµούς σας
λόγους και εκφράζουµε κι εµείς την ελπίδα για µία πολύ καλή, σοβαρή συνεργασία
µεταξύ των δύο Οργανώσεών µας.
Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω τον λόγο για χαιρετιστήρια οµιλία στον κ.Steve
Bernard, συγγραφέα της Πνευµατικής Έκκλησης της Γενεύης.
S.BERNARD: Αξιότιµε κ.Πρόεδρε και κ.Γενικέ Γραµµατέα της ∆ΣΟ, εξοχότατοι,
αγαπητοί φίλοι,
Έχω την τιµή να οµιλήσω ενώπιόν του διακεκριµένου αυτού ακροατηρίου και
να σας πω µερικά λόγια για την Πνευµατική Έκκληση της Γενεύης. Η εν λόγω
Έκκληση είναι µία λογική προέκταση µιας άλλης συµβολής που πρόσφερε η Γενεύη
στη σύγχρονη ιστορία. Η Γενεύη είναι διεθνώς γνωστή ως η πόλη της ειρήνης και
επίσης η πόλη των ιδεών. Αρκεί να σκεφθείτε την επίδραση του Ιωάννη Καλβίνου και
του Ζαν-Ζακ Ρουσώ. Μπορείτε επίσης να θυµηθείτε ότι το 1747 ο Ζαν-Ζακ
Μπουρλαµακί, ένας πολιτικός παράγων της Γενεύης, διακήρυξε το δικαίωµα στην
ευτυχία, µία αντίληψη η οποία αργότερα ενέπνευσε τον Τόµας Τζέφερσον, ο οποίος
την συµπεριέλαβε στην Αµερικανική ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Το 1820 εδώ
ιδρύθηκε ο πρώτος ευρωπαϊκός σύλλογος ειρήνης από τον Ζαν-Ζακ Σελλόν, δηµότη
της Γενεύης. Φυσικά, µια από τις σηµαντικότερες συµβολές της Γενεύης υπήρξε το
κίνηµα του Ερυθρού Σταυρού, που ιδρύθηκε από 5 δηµότες της Γενεύης µε επικεφαλής
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τον Ερρίκο Ντυνάν. Το πρώτο διεθνές δικαστήριο διαιτησίας µεταξύ των σύγχρονων
κρατών, το επονοµαζόµενο δικαστήριο της Αλαµπάµα, επίσης έλαβε χώρα στη
Γενεύη. Φιλοξενώντας την Κοινωνία των Εθνών και έπειτα το ευρωπαϊκό γραφείο του
ΟΗΕ και µερικών άλλων πολυµερών φορέων, η Γενεύη έγινε το σταυροδρόµι και η
καρδιά των διεθνών οργανισµών που έχουν άµεση επίδραση στους ανθρώπους.
Θα γνωρίζετε επίσης ότι ο παγκόσµιος ιστός, το ∆ιαδίκτυο, εφευρέθηκε στη Γενεύη
από έναν Βρετανό και Βέλγο πολίτη, αυξάνοντας ραγδαία την ικανότητα της
ανθρωπότητας να προσεγγίζει τις γνώσεις.
Η Γενεύη είναι αυτό που είναι χάρη στην ποιότητα των πολιτών της, πολλοί από τους
οποίους προέρχονται από ξένες χώρες και συνέβαλαν στον εµπλουτισµό της πόλης
αυτής µε τις δεξιότητες και τη διαφορετική τους παιδεία. Η Πνευµατική Έκκληση της
Γενεύης συνεγράφη το 1999 από µία εντυπωσιακή οµάδα τοπικών θρησκευτικών
ηγετών που προέρχονται από διάφορα θρησκεύµατα που εκπροσωπούνται στη
Γενεύη, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιαµαρτυροµένων, των Καθολικών, των
Ιουδαίων, των Μουσουλµάνων, των Ορθοδόξων, των Βουδιστών κ.λπ.
Τον Οκτώβριο του 1999 η Έκκληση αυτή υπεγράφη από µία σειρά
επικεφαλής διεθνών οργανισµών της Γενεύης, την ηµέρα του Ο.Η.Ε. Ο επικεφαλής
της οµάδας συντακτών ήταν ο William McComish, εφηµέριος της εκκλησίας Αγίου
Πέτρου της Γενεύης, ο Cornelio Sommaruga, πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού
και επόµενος οµιλητής της σηµερινής εναρκτήριας συνεδρίασης, είναι ο
Αντιπρόεδρος αυτής της οµάδας. Για µια σειρά λόγους στους οποίους δεν είναι
σκόπιµο να αναφερθώ σήµερα, είχα την τιµή να είµαι µέλος της υπέροχης αυτής
οµάδας,
ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ∆αµασκηνός ο οποίος ήταν τότε
∆ιευθυντής του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Σαµπεζύ,
έπαιξε επίσης σηµαντικό ρόλο σ’ αυτή την πρωτοβουλία. Και να το κείµενο της
Πνευµατικής αυτής Έκκλησης (αναγιγνώσκει):
«∆εδοµένου ότι οι πεποιθήσεις και οι θρησκείες, τις οποίες διακηρύττουµε,
σέβονται την ακεραιότητα της ανθρωπότητας, και δεδοµένου ότι αυτό είναι προσωπική
πεποίθηση αλλά και κεκτηµένο των θρησκευτικών µας παραδόσεων, όπως είναι η
απόρριψη του µίσους και της βίας, και επίσης δεδοµένου ότι προσωπική µας πεποίθηση
και αξία των θρησκευτικών µας παραδόσεων είναι η κοινή ελπίδα για ένα καλύτερο και
δικαιότερο κόσµο, απευθυνόµαστε στους ηγέτες όλου του κόσµου, ανεξάρτητα από το
βαθµό της επιρροής που έχουν και τους καλούµε να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις εξής
τρεις αρχές:
να παραιτηθούν από τη χρήση της θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης πνευµατικής δύναµης,
προκειµένου να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε µορφή βίας,
να παραιτηθούν από τη χρήση της θρησκείας είτε οποιασδήποτε άλλης πνευµατικής
δύναµης, προκειµένου να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε µορφή διακρίσεων ή περιορισµών,
να παραιτηθούν από κάθε προσπάθεια καταπίεσης ή κυριαρχίας πάνω στους άλλους χάρη
στην διανοητική ή πνευµατική τους δύναµη, τον πλούτο ή την κοινωνική τους θέση
Η Έκκλησή µας στηρίζεται στις παραδοσιακές για τη Γενεύη αρχές της φιλοξενίας,
συµπόνιας και χορήγησης ασύλου και είναι ανοιχτή σε όσους συµµερίζονται όλα αυτά
τα αιτήµατα».
Καλώ τον κ. Πρόεδρο και τον κ. Γενικό Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνελεύσεως, να υπογράψουν αυτή την Έκκληση και να αποστείλουν το έγγραφο στη
Γραµµατεία της Πνευµατικής Έκκλησης της Γενεύης. Θα βρείτε αντίγραφα αυτής
της Εκκλήσεως έξω, πάνω στα γραφεία. Σας παρακαλώ να νιώσετε ελεύθεροι να το
διανείµετε και ευχαριστώ πολύ τον κ.Βατσικούρα, ο οποίος συµπεριέλαβε την
Πνευµατική Έκκληση της Γενεύης στο πρόγραµµά σας.
Εύχοµαι στα µέλη της ∆.Σ.Ο. πλούσιες και γόνιµες συζητήσεις.
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(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κύριε Bernard, σας ευχαριστούµε για την οµιλία σας, και
αν µας στηρίξει η Συνέλευση, εµείς, µε τον Γενικό Γραµµατέα,
θα υπογράψουµε ευχαρίστως αυτή την έκκληση.
Επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο στον κ.Cornelio Sommaruga, Πρόεδρο της
Πρωτοβουλίας για ∆ιεθνή Αλλαγή.
C.SOMMARUGA: Εντιµότατα µέλη των εθνικών Κοινοβουλίων, Σεβασµιώτατοι,
Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι,
Είµαι ευγνώµων στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραµµατέα, που κάλεσαν την
Πρωτοβουλία για ∆ιεθνή Αλλαγή και εµένα προσωπικά σ’ αυτή την εναρκτήρια
συνεδρία της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας. Έχουµε την έδρα µας
στο Caux, πάνω από το Μοντρέ, και είµαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους όλων των
πολιτισµών, εθνοτήτων και πεποιθήσεων. Εργαζόµεθα τοπικώς και οικουµενικώς,
αρχής γενοµένης από της αρχής του βίου της οργάνωσής µας.
Θεωρούµε ότι το θέµα σας «Ο Χριστιανισµός µπροστά στις προκλήσεις της
σύγχρονης εποχής», είναι ύψιστης σηµασίας. Σε έναν κόσµο που έχει σηµαδευτεί από
τις διασπάσεις, οι αφοσιωµένοι άνθρωποι µπορούν να ενωθούν και να
χρησιµοποιηθούν ως πρότυπα, για έναν δίκαιο κόσµο. Ως Ευρωπαίος, οµιλώ στην
Ευρώπη ενώπιον, ως επί το πλείστον, Ευρωπαίων βουλευτών, ενώ παράλληλα, όντας
Ελβετός, έχοντας ως µητρική γλώσσα την ιταλική, ως πολίτης µιας χώρας που δεν
είναι µέλος της Ε.Ε., πιστεύω ότι η πρώτη πρόκληση, που αντιµετωπίζουν οι
Χριστιανοί στην Ε.Ε., είναι να κατανοήσουν ότι πέραν των πολιτικών δοµών της
γεωγραφίας, της ιστορίας και του πολιτισµού, πρέπει να µάθουµε να ζούµε µαζί. Να
ανακαλύψουµε τον άλλον ως εταίρο, να διαµορφώσουµε µία ενεργή ανεκτικότητα.
Να οικοδοµήσουµε µία κοινότητα που βασίζεται στην πολυµορφία.
Οι Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι, Εβραίοι, κοσµικοί και άνθρωποι της πίστεως,
λευκοί και µαύροι, πρόσφυγες και αυτόχθονες, θα πρέπει όλοι να εργαστούν από
κοινού για να οικοδοµήσουν µία νέα ευρωπαϊκή κοινωνία, συνειδητοποιώντας ότι θα
πρέπει να ανακαλύψουµε την καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης στις πνευµατικές
χριστιανικές αξίες.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω λοιπόν ότι είναι εδώ ο τόπος
να ανακαλέσουµε στη µνήµη µας ότι ο κόσµος δεν είναι σαφώς αφοσιωµένος στην
ανθρώπινη ασφάλεια. Όχι µόνο στην προστασία των συγκεκριµένων κρατών, αλλά
στην ασφάλεια για τον κάθε πολίτη χωριστά, ο οποίος θα πρέπει να απολαµβάνει την
προστασία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
Αυτές είναι οι πλέον – θα έλεγα – εύλογες ανησυχίες των απλών ανθρώπων
σχετικά µε την ασφάλεια στον καθηµερινό τους βίο. Η ανθρώπινη ασφάλεια απαιτεί
και τεράστια αποθέµατα του εθνικού πλούτου, τα οποία όµως δυστυχώς δαπανώνται
για τους εξοπλισµούς, ενώ τα κράτη δεν είναι ικανά να προστατέψουν τους πολίτες
τους από τέτοιες ανασφάλειες, όπως είναι η πείνα, το έγκληµα, οι ασθένειες, οι
κοινωνικές συγκρούσεις και οι οικολογικοί κίνδυνοι.
Όταν ο βιασµός και η εθνική κάθαρση χρησιµοποιούνται ως όπλα πολέµου,
δεν πρόκειται µόνο για εθνική ή περιφερειακή ασφάλεια. Οι καταστροφές που
επέφερε το παλιρροϊκό κύµα, µας δείχνουν ότι διαφορετικά έθνη, φυλές και
θρησκείες χτυπήθηκαν την ίδια στιγµή από µία απίστευτη φυσική καταστροφή. Η
ανθρώπινη ασφάλεια περιλαµβάνει τέτοιες αρχές, όπως είναι η συνεργασία για την
επίλυση των συγχρόνων προβληµάτων. Η φτώχεια, το οικολογικό πρόβληµα, η
µεταφορά των όπλων, ναρκών, προσωπικού κλπ. Όλα αυτά τα προβλήµατα, όπως
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ειπώθηκε, δηµιουργούν τροµακτικές ανασφάλειες. Σε µία τέτοια κατάσταση, η βία
αναπτύσσεται γοργά και µένει µόνο να γίνει ένα βήµα προς την κατεύθυνση της
τροµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι, οι Χριστιανοί βουλευτές, όπως επίσης και η κοινωνία των
πολιτών, καλούνται να τεθούν επικεφαλής µιας υπεύθυνης αντίδρασης. Σας εύχοµαι,
κύριε Πρόεδρε, µεγάλη επιτυχία στη 12η Τακτική σας Συνέλευση. Ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον κ.Πρόεδρο για τις ευχές του. Και
τώρα, επιτρέψτε µου να δώσω τον λόγο για χαιρετιστήρια οµιλία στον κ.Πρέσβη
Ibrahim Ahmed Auf, Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Ένωσης του
Οργανισµού της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης και αγαπητό µας φίλο.
Ι.Α.ΑUF: Στο όνοµα του ελεήµονος και φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, αξιότιµε κ. Πρόεδρε,
αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, Σεβασµιώτατοι, αξιότιµες κυρίες και κύριοι, Ειρήνη
υµίν.
Θα ήθελα εξ αρχής να εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την ευγενική
πρόσκληση που λάβαµε στη Γενική Γραµµατεία της Κοινοβουλευτικής Ένωσης της
Ισλαµικής Συνδιάσκεψης και για την ευκαιρία να συµµετάσχουµε ως παρατηρητές σε
αυτήν την υψηλή συνάντηση. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις εγκάρδιες
ευχαριστίες µας προς την Οργανωτική Επιτροπή για την άρτια διοργάνωση και για τη
γενναιόδωρη φιλοξενία που µας παρέχουν.
Κύριε Πρόεδρε,
Η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη και η διεύρυνση της παγκοσµιοποίησης, την
τελευταία δεκαετία, έχουν δηµιουργήσει έναν πρωτόγνωρο κίνδυνο προς την
πολιτισµική διαφορά, σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Έχουν οργανωθεί πολλά fora
σε όλα τα διεθνή επίπεδα, ούτως ώστε να εξετάσουν τα ζητήµατα διατήρησης της
πολιτισµικής ταυτότητας και των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων των λαών του
πλανήτη µας. Βεβαίως, ο πολιτισµός δεν αναπτύσσεται εκ του µηδενός. Πρόκειται
µάλλον περί προϊόντος της συσσωρευµένης ανθρώπινης εµπειρίας, η οποία µε την
πάροδο του χρόνου γίνεται το ουσιαστικότερο σηµείο αναφοράς του συλλογικού
στοχασµού των κοινωνιών, το οποίο καθορίζει τις ενέργειες και τα πρότυπα
συµπεριφοράς τους.
Η κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην πολιτισµική παραποίηση ή
περιθωριοποίηση θα οδηγήσει σε ξέσπασµα των συρράξεων και συγκρούσεων µεταξύ
των πολιτισµών, κάτι που όλοι µας επιχειρούµε να αποφύγουµε, µιας και θεωρούµε
ότι είναι φυσικό τα ανθρώπινα όντα να εκφράζουν τη διαφορά στην πίστη τους, στη
γλώσσα τους και στην καταγωγή τους. Η διαφορετικότητα, µπορεί να είναι ο δρόµος
προς την ενότητα, αν την κατανοούµε και τη χειριζόµαστε σωστά. Ταυτόχρονα,
πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι αυτή η διαφορετικότητα πεποιθήσεων και
καταγωγών θα επηρεάσει αρνητικά ή θετικά τις µορφές των προτεινόµενων λύσεων
για την αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων, όπως και τη σκέψη που είναι
απαραίτητη για να τα προσεγγίσει κανείς.
Κύριε Πρόεδρε,
Μία πολυπολιτιστική, µια πολυπολιτισµική κοινωνία δεν µπορεί να θεσπιστεί
χωρίς κοινά θεµέλια, χωρίς τον σεβασµό προς τα ιερά και τα όσια σε συνδυασµό µε
την αναπόφευκτη πνευµατική αναγέννηση, η οποία προηγείται της πολιτικής
αναγέννησης. ∆ηλαδή αντιλαµβανόµαστε ότι η ηθική ανάπτυξη θα προσδώσει νόηµα
στην τεχνολογική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, απέναντι στις προκλήσεις της
εκκοσµίκευσης και τον θρίαµβο των υλικών συµφερόντων επί των πνευµατικών και
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πολιτιστικών αξιών που έχουµε κληρονοµήσει. Αυτός είναι ο επιθυµητός σκοπός της
σηµαντικής σας συναντήσεως.
Κύριε Πρόεδρε,
Η ευγενική πρόσκληση που αποστείλατε στην Ένωσή µας, µας δίνει µία
πολύτιµη ευκαιρία να αναπτύξουµε στο εκλεκτό αυτό ακροατήριο µία σειρά από τα
προβλήµατα που απασχολούν και ανησυχούν τον ισλαµικό κόσµο. Το παλαιστινιακό
ζήτηµα βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε ένα σταυροδρόµι και σε µία κρίσιµη φάση, κατά
την οποία κλιµακώνονται οι πιέσεις, ούτως ώστε να επιβληθεί µια ατελής λύση, η
οποία θα εγγυηθεί όλα τα προνόµια του Ισραήλ και θα θέσει σε κίνδυνο όλα τα
παλαιστινιακά δικαιώµατα. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις για µία
συνωµοτική επιδίωξη, κάποιων εξτρεµιστών, να εξαπολύσουν µια επίθεση κατά του
ευλογηµένου τεµένους Αλ Ακσά που είναι ένας ιερός ισλαµικός χώρος, η πρώτη
Qibla(προσανατολισµός στη Μέκκα), το τρίτο ιερό τέµενος των Μουσουλµάνων, για
να καταστρέψουν αυτό το τέµενος και να χτίσουν ένα ναό στη θέση του.
Η διεθνής κοινότητα και όλοι οι ειλικρινείς και τίµιοι άνθρωποι του
κόσµου έχουν καθήκον να ασκήσουν πίεση προς την Κυβέρνηση του Ισραήλ, µε
στόχο να αποτρέψουν την απάνθρωπη, ρατσιστική, φυλετική αυτή πρακτική κατά των
Παλαιστινίων, να σταµατήσουν την οικοδόµηση του διαχωριστικού τείχους, καθώς
και την επέκταση των εβραϊκών οικισµών σε παλαιστινιακά εδάφη στην κατεχόµενη
∆υτική Όχθη. Πρέπει να προστατεύσουµε το ευλογηµένο τέµενος Αλ Ακσά. Και,
βεβαίως, να προστατευθεί η αραβική ταυτότητα της ιερής πόλης Ιερουσαλήµ, βάσει
των ψηφισµάτων που βασίζονται στη διεθνή νοµιµότητα και να πραγµατοποιηθούν µε
ειλικρίνεια όλα όσα προβλέπονται από τον οδικό χάρτη. Επίσης πρέπει να γίνει
αποδεκτή η ειρηνευτική πρωτοβουλία των αραβικών χωρών, η οποία υιοθετήθηκε
στη Συνάντηση Κορυφής, αναφορικά µε την αποµάκρυνση των δυνάµεων από τα
αραβικά εδάφη που κατακτήθηκαν το 1967, καθώς επίσης και να παρασχεθεί βοήθεια
στον αγωνιζόµενο λαό της Παλαιστίνης, ούτως ώστε να ιδρύσει το δικό του
ανεξάρτητο κράτος στη ∆υτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας µε πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήµ.
Αναφορικά τώρα µε το ζήτηµα του Ιράκ, θα πρέπει να πούµε ότι τον
Ιανουάριο που µας πέρασε γίναµε µάρτυρες των πρώτων ενδείξεων µιας επικείµενης
επίλυσης του ιρακινού προβλήµατος, όταν εκατοµµύρια Ιρακινών αψήφησαν το
θάνατο και συµµετείχαν στην εκλογική διαδικασία, µε στόχο να ασκήσουν τα
δικαιώµατά τους, αυτά που τους είχαν αρνηθεί για δεκαετίες.
Τι συνέβη µετά; Αποσπάσµατα θανάτου και καταστροφής άρχισαν ένα καινούριο
πείραµα εξαπολύοντας µια εκστρατεία βοµβαρδισµών και επιθέσεων αυτοκτονίας
άνευ προηγουµένου. Υπήρξε πολύ αίµα, νεκροί και τραυµατίες, αντί να υπάρξουν
προσπάθειες εθνικής ενότητας σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο.
Εναποθέτουµε τις ελπίδες µας στη ∆ιεθνή Κοινότητα, η οποία θα πρέπει να
βοηθήσει τον λαό του Ιράκ, καλώντας τις δυνάµεις κατοχής να προσδιορίσουν ένα
χρονοδιάγραµµα απόσυρσης από το Ιράκ, ούτως ώστε να δοθεί στον ιρακινό λαό η
δυνατότητα της αποκατάστασης της πολιτικής και οικονοµικής κυριαρχίας, ώστε να
συµµετάσχει ως ένα ακέραιο και χρήσιµο σώµα στη ∆ιεθνή Κοινότητα.
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου του 2001, γίναµε µάρτυρες
προσπαθειών που αποσκοπούσαν στην καταπολέµηση και στο ξερίζωµα του
φαινοµένου της τροµοκρατίας, οι οποίες όµως προσπάθειες δεν είχαν συνοδευτεί από
προσπάθειες σαφούς ορισµού της έννοιας «τροµοκρατία», η οποία, δυστυχώς, έγινε
σχεδόν επωνυµία των ισλαµικών χωρών, χωρίς να εξεταστούν οι ρίζες του
φαινοµένου αυτού και το πώς έγινε δυνατό να εξαπλωθεί στον κόσµο.

30

Σε ένα παλαιό του µήνυµα στην ιταλική τηλεόραση, πριν από την εκλογή του,
ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά µε την προσπάθεια
να συνδεθεί η τροµοκρατία µε το Ισλάµ. Είχε πει τότε ότι, «η σύγχρονη τροµοκρατία
δεν απορρέει µόνο από το Ισλάµ, αλλά εµπνέεται από την τροµοκρατία δυτικού
τύπου. Απλώς δεν αποτελεί έκφραση του Ισλάµ».
Προσβλέπουµε σε µία διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα και µε τη χορηγία του
Ο.Η.Ε., ούτως ώστε να δοθεί ένας σαφής προσδιορισµός της έννοιας «τροµοκρατία»,
ο οποίος προσδιορισµός θα ξεχωρίσει το φαινόµενο της τροµοκρατίας από το
δικαίωµα των λαών να αντισταθούν στην ξένη κατοχή. Επίσης, η διάσκεψη πρέπει να
εξετάσει τις ρίζες της τροµοκρατίας, να καταπολεµήσει το φαινόµενο αυτό στα
πλαίσια του νόµου και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Πρέπει επίσης
να ιδρύσει ένα ∆ιεθνές Κέντρο Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας, το οποίο θα
επιτελεί το ύψιστο αυτό καθήκον κάτω από την οµπρέλα του Ο.Η.Ε. και βεβαίως να
αναλάβει σοβαρή δράση ούτως ώστε να εφαρµοστούν οι δίκαιες αποφάσεις που θα
ρυθµίσουν τα πολιτικά προβλήµατα, η συνέχιση των οποίων ανατρέφει εξτρεµιστικά
στοιχεία, βάσει βεβαίως της διεθνούς νοµιµότητας και χωρίς να υπάρχουν διπλά
µέτρα και σταθµά.
Κύριε Πρόεδρε,
Η Κοινοβουλευτική Ένωση της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης, ελπίζει ότι
η
σηµαντική αυτή συνάντηση, θα υλοποιήσει τις ελπίδες των λαών, τους οποίους έχετε
την τιµή να εκπροσωπείτε και οι οποίοι προσβλέπουν σε σας, ελπίζοντας για ένα
καλύτερο, φωτεινό µέλλον, Θεού θέλοντος.
Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε, και Ειρήνη υµίν.
(Χειροκρότηµα.)
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να ευχαριστήσουµε τον Πρέσβη κ.Αούφ, εκπρόσωπο της
∆ιεθνούς ∆ιακοινοβουλευτικής του Ισλάµ, µε την οποία η
Οργάνωσή µας έχει αρχίσει να συνάπτει σχέσεις συνεργασίας.
Θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο κ. Ποπόφ, ο οποίος θα αναγνώσει µήνυµα
του Προέδρου της Ρωσικής ∆ούµας, και αµέσως µετά την ανάγνωση του µηνύµατος
θα κάνουµε ένα συντοµότατο διάλειµµα, το πολύ έως 10 λεπτά, για µία ανάσα, και θα
επανέλθουµε, για να τελειώσουµε την εκδήλωσή µας και να περάσουµε στη συνέχεια
στη δεξίωση.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ (αναγιγνώσκει):
«Στους συµµετέχοντες και τους καλεσµένους της 12ης Τακτικής Συνόδου της Γενικής
Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.
Χαιρετίζω τους συµµετέχοντες και τους καλεσµένους του διεθνούς συνεδρίου
«Ο Χριστιανισµός µπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής»
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αποτελεί µία από τις πλέον
έγκυρες διεθνείς οργανώσεις, η οποία ενώνει τους κοινοβουλευτικούς από 20 και πλέον
χώρες και προτείνει δικούς της τρόπους επίλυσης πολλών επίκαιρων προβληµάτων της
σύγχρονης εποχής.
Η Εκκλησία συµµετάσχει δυναµικά στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων,
στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των εθνικών παραδόσεων στις
συνθήκες της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης. Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση
Ορθοδοξίας προσφέρει τη δική της ουσιαστική συµβολή στην εποικοδοµητική σύµπραξη
ανάµεσα στις κοσµικές και τις θρησκευτικές αρχές.
Ελπίζω πως το forum σας θα συµβάλει στην περαιτέρω άνοδο του ρόλου των
ορθόδοξων λαών µέσα στην παγκόσµια κοινότητα.
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Σας εύχοµαι γόνιµες και καρποφόρες εργασίες.
Πρόεδρος της Κεντρικής ∆ούµας της Ρωσικής Οµοσπονδίας
κ.Μπορίς Γκρίζλοφ»
(Χειροκρότηµα.)
Ακολουθεί 10λεπτο διάλειµµα
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον Γενικό
Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας,
µέλος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Στυλιανό – Άγγελο Παπαθεµελή.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σεβασµιώτατε, εκπρόσωπε του Οικουµενικού Πατριάρχου
κ.Ιερεµία, Σεβασµιώτατε κ.∆αµασκηνέ, Θεοφιλέστατε, εκλεκτοί µας καλεσµένοι και
επίσηµοι,
Είµαστε εδώ εκπρόσωποι 37 κοινοβουλίων από τις 5 ηπείρους του πλανήτη.
Συγκροτούµε µια διεθνή πολιτική οργάνωση ανοιχτών οριζόντων, διαλόγου και
καταλλαγής. Σηµείο αναφοράς µας η ορθόδοξη πίστη µας η ανθρωπολογία, η
θεολογία και η κοινωνιολογία της.
Φιλοδοξούµε να είµαστε οι φορείς της ζωντανής πίστης στον Τριαδικό Θεό και σ’
ένα κοινωνικό ιδεώδες το οποίο είναι µετασοσιαλιστικό, µετακοµµουνιστικό,
µετακαπιταλιστικό και µετα – µεταµοντέρνο. Εξαιρετικά εκκλησιαστικά γεγονότα
και αλήθειες της Εκκλησίας µας σηµατοδοτούν τον δύσκολο δρόµο µας:
- Η Ανάσταση, η νίκη επί του θανάτου και η πνευµατική βεβαιότητα που αντλούµε
από την Εκκλησία σύµφωνα µε την οποία η ζωή δεν τελειώνει στον τάφο, αλλά
συνεχίζεται ολοζώντανη και πέραν του τάφου.
- Η καινοποίηση των πάντων. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται έναν κόσµο
καινούργιο. Πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος οµιλεί για
«την καλήν αλλοίωσιν». Να αλλάξουµε τον κόσµο, να αλλάξουµε τα πάντα και
πρωτίστως τον εαυτό µας «για να κάνουµε ακόµη καλύτερο τον», όπως λέει ο
Μπρέχτ, «καλύτερο κόσµο».
- Το φως . «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσµον, αλλ’ οι άνθρωποι ηγάπησαν το
σκότος µάλλον ή το φως . Ην γαρ πονηρά τα έργα αυτών». Μας συγκλονίζει το
πλεονάζον φως της πίστεώς µας. Η Εκκλησία, όπως λέει ο µέγιστος των
Εκκλησιαστικών Ποιητών µας, Ρωµανός ο Μελωδός, ο Ταπεινός: Η Εκκλησία «φως
φορεί, φως πέµπει, φως εστί».
- Η νίκη. Ο πιστός είναι «νικοποιός». Όπως τον θέλει η ιερά Αποκάλυψη
«και εξήλθε νικών και ίνα νικήση».
- Η αγάπη. Στην χριστιανική θεωρία και πράξη η αγάπη είναι το απόλυτο
«µείζον». Καλέστε στη µνήµη σας τον ανεπανάληπτο ύµνο της αγάπης, το ιγ΄
κεφάλαιο της α΄ προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Η αγάπη είναι
το παν.
Οι µεγάλοι Πατέρες της ενιαίας και αδιαίρετης Εκκλησίας, οι τρεις Ιεράρχες,
ήταν πάντοτε πολύ αυστηροί στην κριτική - αυτοκριτική µε τον εαυτό τους και τους
συγχρόνους τους. Επιλέγουµε εδώ τρεις «σκληρές» επισηµάνσεις:
α) Ιερός Χρυσόστοµος: « Τα αρχέτυπα ηφάνισται• δια τούτο ουδέ οι νέοι
γίνονται θαυµαστοί». Τα αρχέτυπα- παραδείγµατα έχουν εξαφανισθεί γι’ αυτό ούτε
οι νέοι θαυµάζουν τα υπάρχοντα παραδείγµατα.
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β) Ο Μέγας Βασίλειος: «Ανατέτραπται τα της ευσεβείας δόγµατα, συγχέονται
Εκκλησίας θεσµοί (…) οίχεται σεµνότης ιερατική. Επιλελοίπασιν οι ποιµαίνοντες
µετ’ επιστήµης το ποίµνιον Κυρίου. Ηµαύρωται κανόνων ακρίβεια».∆ηλαδή
έχουν ανατραπεί τα δόγµατα της ευσεβείας, είναι σε σύγχυση οι θεσµοί της
Εκκλησίας. Έχει λείψει η ιερατική σεµνότητα. Τελείωσαν όσοι ποίµαιναν µε
γνώση το ποίµνιο του Κυρίου. Έχει αµαυρωθεί η ακρίβεια των ιερών κανόνων.
γ) Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Τα τοις Εκκλησίας αποίµαντα, ο πλους εν
νυκτί, πυρσός ουδαµού». Τα εκκλησιαστικά χωρίς διαποίµανση, πλέουµε τη νύκτα,
πουθενά δεν φαίνεται φάρος. Όλοι που έχουµε µιαν «θέσει» πνευµατική ευθύνη
χρωστούµε έναν τέτοιο προβληµατισµό όπως αυτός των αγίων Πατέρων. Οι Πατέρες
απήντησαν µε το παράδειγµά τους. Και εµείς πρέπει να γίνουµε παράδειγµα.
Ο Θεός του Ευαγγελίου είναι εντός της ιστορίας. Όσοι έχουν µέσα τους τη
δύναµη τού πιστεύειν µπορούν και να ψηλαφίσουν όπως ο Θωµάς τους τύπους των
ήλων του ζώντος Θεού.
Η χριστιανική Αποκάλυψη είναι συνυφασµένη µε την ιστορία. Εξ άλλου ο
όρος Εκκλησία αντλείται απ’ ευθείας από την πολιτική όπως και πολλοί όροι της
θεολογίας. Το Ευαγγέλιο τούς προσδίδει ένα καινούργιο περιεχόµενο γιατί πρέπει να
εκφράσουν µια καινούργια πραγµατικότητα. Εδώ ο ευαγγελικός λόγος λειτουργεί
αποµυθοποιητικά, κριτικά και απελευθερωτικά.
Η Ορθοδοξία ως Εκκλησία και ως στάση ζωής λειτουργεί και εµπνέει έναν
αδιάκοπο αγώνα για τη µεταµόρφωση του κόσµου και του ανθρώπου. Αποβλέπει να
γίνουν «καινά (= καινούργια) τα πάντα». Και σ’ αυτήν την καινοποίηση του κόσµου
η διακονία του πιστού είναι το «χέρι του Θεού». «Ο Θεός δεν έχει άλλα από τα δικά
µας χέρια» (Bernanos) για να αλλάξει τον κόσµο. Στη γη περίσσεψε η αµαρτία και
πρέπει να ξεχειλίσει η χάρις. Παράγωγα της αµαρτίας: το σύστηµα της κοινωνικής
αδικίας, οι ανελεύθερες σχέσεις εξουσίας και εκµετάλλευσης, οι µηχανισµοί
συλλογικής βίας, η παραχάραξη των διαχρονικών αξιών του πολιτισµού. Καρποί της
χάριτος: η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, η οµορφιά, το φως. Μείζων δε τούτων η αγάπη.
Η Ορθόδοξη παράδοση όπως καλλιεργήθηκε και βιώθηκε στην ενιαία και
αδιαίρετη Εκκλησία αποβλέπει στον όλο άνθρωπο και άρα στις πνευµατικές και
χοϊκές ανάγκες του. Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς (Τόµος περί των ιερώς
ησυχαζόντων τονίζει: «Μη ψυχήν µόνην Είναι τον άνθρωπον ή σώµα, αλλά το
συναµφότερον». Ο άνθρωπος µε άλλα λόγια δεν είναι µόνο ψυχή ή µόνο ψυχή ή µόνο
σώµα, αλλά και τα δύο µαζί. ∆ηλαδή σκοποί της Εκκλησίας είναι ο αγιασµός και η
σωτηρία του ανθρώπου και του κόσµου. Αυτό σηµαίνει απελευθέρωση της
ελευθερίας του κόσµου από τους µηχανισµούς της βίας, της αδικίας, των ανισοτήτων,
των αποκλεισµών.
Τη δύναµη της Εκκλησίας την συνειδητοποιεί κανείς περισσότερο όταν και
όπου συνέπεσε αυτή να πάψει να είναι κρατικός ή εθνικός θεσµός π.χ. Ελλάδα επί
τουρκοκρατίας, Ρωσία επί κοµµουνισµού. Τι είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία το
οποίο κανείς άλλος δεν µπορεί να κάνει; ∆ιαθέτει το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
και επιβάλλεται όχι άνωθεν από τη δύναµη της εξουσίας, αλλά εσωτερικά µε την από
κοινού συµµετοχή στο Σώµα και το Αίµα του Σωτήρος Χριστού ( Κάλλιστος Ware, Η
Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα). Ο Khomiakov έγραψε: «Η γνώση της αλήθειας
φανερώνεται στην αµοιβαία αγάπη». Και λόγω αυτής της αµοιβαίας αγάπης η
Εκκλησία µέσα στη συλλογική της καθολικότητα (Sobornost) είναι το ζωντανό
θαύµα της ελεύθερης οµοφωνίας. Υπάρχει οντολογικός σύνδεσµος µεταξύ Εκκλησίας
και Ευχαριστίας (Florovsky).
Η Παγκοσµιοποίηση κοµίζει ένα πολιτισµικό πλουραλισµό, ο οποίος όµως
είναι ισοπεδωτικός µε µια συγκεκριµένη ταυτότητα λόγω του πανίσχυρου φορέα του
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που είναι οι ΗΠΑ. Πρόκειται γι’ αυτό που λέει ο Brzezinski στην «Επιλογή» του, για
την «έλξη που ασκεί παγκοσµίως η πολυπρόσωπη και συχνά βλακώδης αµερικανική
µαζική κουλτούρα». Οµογενοποιεί και εξαφανίζει την προσωπική ετερότητα. Και η
Εκκλησία επιτελεί το χρέος της να επιβεβαιώνει µε τους πνευµατικούς της τρόπους
την µοναδικότητα και το ανεπανάληπτο της συγκεκριµένης ανθρώπινης ύπαρξης, την
ετερότητα του ανθρώπου.
Εδώ ανακύπτει το καθήκον ενός εκάστου να ασκήσει ∆ιακονία. ∆ιακονία
είναι η χριστιανική θεωρία της εξουσίας. Η ∆ιακονία ξεκινάει από µια πνευµατική
βάση ριζωµένη στο έργο του Θεού. Η ∆ιακονία συνιστά συλλογική συνείδηση
σκοπού που ξεπερνάει την ανάπτυξη. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και είναι εικόνα
του Θεού. Η Ορθοδοξία είναι πρόταση ζωής και modus vivendi. Ένα αδιάκοπο
ρωµαλέο µήνυµα κατά του ατοµικισµού. Η Εκκλησία είναι η συνολική συµπαντική
πραγµατικότητα. Η Κτίση είναι η ∆ηµιουργία, η Εκκλησία η εικόνα της. Τα δόγµατα
ορίζουν την οντολογική βάση της ζωής, την πίστη στον Τριαδικό Θεό. Κτίση και
ιστορία κινούνται δυναµικά και εξελικτικά(Ν. Ματσούκας). Ο Θεός είναι εντός και
όχι εκτός της ιστορίας.
Είναι προφανής η ανάγκη µιας δυναµικής παρουσίας των χριστιανών στις
διαδικασίες της ιστορικής αλλαγής της κοινωνίας. Ο κόσµος «αεί κτίζεται».Στην
Ορθόδοξη Θεολογία πηγή ζωής είναι η Θεία Ευχαριστία και η ευχαριστιακή
πρόσληψη του ανθρώπου και του κόσµου.
Στον κόσµο µας όλα αλλάζουν µε απίστευτους ρυθµούς και οι σταθερές των
κοινωνιών εξαφανίζονται. Κινδυνεύουν όλα αν δεν υπάρξουν γενναίες, γρήγορες και
αποτελεσµατικές αντιστάσεις.
Ποιες είναι τελικά οι προκλήσεις του καιρού µας, ποια τα νέα δεδοµένα; Θα
προσπαθήσουµε να κωδικοποιήσουµε την «πρώτη ύλη».
1. Ζούµε µια έκπτωση των δηµοκρατικών θεσµών σε επίπεδο κοινοβουλίων,
κοµµάτων, κυβερνήσεων, συνδικάτων και τοπικών αυτοδιοικήσεων. Υπάρχει µια
αδιάκοπη απώλεια εξουσιαστικής ισχύος από θεσµούς που εκλέγονται προς όφελος
θεσµών µε εκ γενετής δηµοκρατικό έλλειµµα.
2. Η αγορά έχει «καπελώσει» την πολιτική, απωθήσει και υποκαταστήσει την
πολιτική. Οι κανόνες της αγοράς είναι κανόνες ασυδοσίας. Η παγκοσµιοποίηση
τροποποιεί τους κανόνες του παιχνιδιού, διατηρεί µιαν επίφαση πολιτικής εξουσίας,
καταστρέφει το συλλογικό, αναδεικνύει το ατοµικό και τον ατοµικισµό. Η
δηµοκρατική και κοινωνική σφαίρα υποκαθίσταται από τη ΑΓΟΡΑ.
3. Όλο το οικοδόµηµα του διεθνούς δικαίου που είχε προκύψει από τον Β΄
παγκόσµιο πόλεµο µέσα από τις διαπλαστικές διαδικασίες του Συµβουλίου
Ασφαλείας και τις διεθνείς συµβάσεις που προωθήθηκαν στα πλαίσια του ΟΗΕ τελεί
υπό δεινήν δοκιµασία. Αυτό το δίκαιο ανταποκρίνονταν στοιχειωδώς τουλάχιστον
στις απαιτήσεις τών λογικά σκεπτοµένων ανθρώπων. Άλλη ήταν η τραγωδία των
ψηφισµάτων και των παραγοµένων από τον ΟΗΕ διεθνών συµβάσεων, η τραγωδία
ήταν ότι δεν υπήρχε δίκαιον εκτελέσεως για τις αποφάσεις. Έτσι για παράδειγµα
έχουν εκδοθεί από το 1974 και δω αλλεπάλληλα ψηφίσµατα των Η.Ε. που
εντέλλονται την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων κατοχής και των εποίκων.
Πλην η Τουρκία ουδέποτε εξετέλεσε αυτές τις αποφάσεις. Ούτε όµως υπέστη
οιανδήποτε κύρωση. Χειρότερος είναι ο πειθαναγκασµός της ηγεσίας τών Η.Ε. εκ
µέρους της υπερδυνάµεως να εκπονήσει ένα τελικά κατάπτυστο σχέδιο, το περιβόητο
σχέδιο Ανάν για δήθεν επίλυση του Κυπριακού. Ανάλογη ανικανότητα απέδειξε ο
διεθνής οργανισµός στη ρύθµιση του λεγόµενου σκοπιανού. Από την ανεπάρκεια
ωστόσο µέχρι την κατάλυση του ΟΗΕ η απόσταση είναι όση από τη µέρα ως τη
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νύχτα. Ο ΟΗΕ τίθεται ραγδαία εκτός παιχνιδιού και τον υποκαθιστά ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Εµπορίου, οργανισµός εξ ορισµού απροετοίµαστος για τέτοιο έργο.
4. Η φτώχεια. «Η φτώχεια είναι σαν µια µεγάλη φυλακή» δήλωνε προχθές σε
αθηναϊκή εφηµερίδα («Βήµα» 19/6/05)ένας άνθρωπος που δοκίµασε και τη µικρή και
τη µεγάλη φυλακή, ο αιδεσιµώτατος Ντέσµοντ Τούτου, ο οποίος επ’ ευκαιρία
εγκωµίαζε τη δύναµη των ανθρώπων να συγχωρούν και να κάνουν τον πόνο τους
τραγούδι.
Η γεωπολιτική τής φτώχειας δίνει µιαν τραγικότητα: Στον πλανήτη 30 εκ.
άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από την πείνα, 800 εκ. υποσιτίζονται. Στα 1960 το 20 %
των πλουσιότερων του κόσµου είχε εισόδηµα 30 φορές περισσότερο από το 20 % των
φτωχότερων του κόσµου. 40 χρόνια µετά, το 2000, το αυτό 20 % των πλουσιότερων
του κόσµου έχει εισόδηµα 82% περισσότερο! Σε πλανητική κλίµακα, σε άλλη
διατύπωση το 50% των κατοίκων του πλανήτη ζει µε λιγότερο από 2 δολ. ηµερησίως,
ενώ 1 δισ. συνάνθρωποί µας ζουν µε 1 δολ. τη µέρα. Οι 225 πλουσιότεροι του
κόσµου έχουν εισόδηµα ίσο προς αυτό του 47% των κατοίκων της γης, δηλ.2,5 δισ.
πολιτών . Η ανθρωπογεωγραφία της φτώχειας αγγίζει την ίδια την πλουσιότατη
υπερδύναµη. Εκεί 32 εκ. έχουν προσδόκιµο κάτω των 60 ετών, 40 εκ. είναι χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, 45 εκ. ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 52
εκ. είναι παντελώς αναλφάβητοι!
5. Το κοινωνικό κράτος υφίσταται ρωγµές και εν ονόµατι του
νεοφιλελευθερισµού έχει καταδικαστεί σε ευθανασία σε ορατό χρόνο.
6. Η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισµός αυξάνονται αντί να περιστέλλονται.
Όµως στα όρια της χρηµατιστικής οικονοµίας των καιρών µας από τα 1.500 δισ. €
που διακινούνται ηµερησίως µόνο το 1% διατίθεται για την παραγωγή νέων αγαθών.
7. Πόλεµοι και αρρώστιες ταλανίζουν µεγάλα τµήµατα της ανθρωπότητας. Και
βέβαια το δόγµα της ασφάλειας των ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα, το οποίο εισάγει την
έννοια των προληπτικών πολέµων, ανατρέπει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του
πολέµου. Το aids σκοτώνει εκατοµµύρια ανθρώπων στον Γ΄ κόσµο, ιδίως στην
Αφρική. Η ∆ύση δεν έχει το κουράγιο να χορηγήσει τα φάρµακα για θεραπεία των
πασχόντων.
8. Τροµοκρατία. Μετά την 11/9 το κακούργηµα αυτό έχει λάβει άλλες και
πραγµατικές αλλά και φανταστικές διαστάσεις. Αντιστεκόµαστε στην πρόθεση
ορισµένης πλευράς να επιβάλει µια γενικότερη σκλήρυνση και του εσωτερικού
νοµικού συστήµατος των χωρών. Εµείς συµφωνούµε µε τον Βενιαµίν Φραγκλίνο που
έλεγε ότι όσοι προκρίνουν την ασφάλεια έναντι της ελευθερίας δεν αξίζουν ούτε την
ασφάλεια, ούτε την ελευθερία.
9. Ο οικολογικός όλεθρος καλπάζει. Η βιοποικιλότητα της ζωής περιορίζεται,
ενώ αποψιλώνονται τα δάση κυρίως τα τροπικά.
Το επίτευγµα της αποκρυπτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος µε τους
3,2 δισ. βασικούς στοιχειακούς κρίκους επιφυλάσσει τα προσεχή χρόνια µια µεγάλη
επανάσταση που θα ενταθεί από την ετοιµότητα των τεχνοεπιστηµών (µοριακής
βιολογίας, ροµποτικής, πληροφορικής κ.λ.π.). Η επανάσταση αυτή θα αφορά την
παραγωγή, την παραγωγικότητα, την θεραπευτική, σχεδόν τα πάντα που αφορούν
τον άνθρωπο και τη ζωή.
Βέβαια όπως κάθε κατάκτηση η ωφέλεια ή η τυχόν βλάβη εξαρτώνται από τους
ανθρώπους.
Είναι σηµαντική η στροφή που δείχνει να κάνει στις ΗΠΑ η επιστήµη της
στρατηγικής. Ο Ζ. Brzezinski µε το τελευταίο βιβλίο του, την «Επιλογή», αξιώνει
αλλαγή στον στόχο της αµερικανικής στρατηγικής από κυριαρχία (domination) σε
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ηγεσία (leadership). Η κυριαρχία θέλει τις άλλες χώρες και λαούς υποτελείς: η ηγεσία
ισότιµους µε ευθύ απώτερο σκοπό µια «κοινότητα κοινών συµφερόντων».
Είναι σαφές ότι η τοποθέτηση αυτή ως εκφορά πλησιάζει τις επιδιώξεις µιας
χριστιανικής κοινωνίας, της κοινωνίας τού «αγαπάτε αλλήλους».
Ο Ντοστογέφσκυ αποµυθοποιεί και αποδεικνύει το αδιέξοδο της
συνθηµατολογίας της γαλλικής Επανάστασης «Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης» εν
όσω δεν υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις µε κυριότερη την αγάπη ως
ελεύθερη προσφορά ελεύθερης προσωπικότητας. Ιδού ένα κρίσιµο απόσπασµα από
τις «Χειµωνιάτικες σηµειώσεις για καλοκαιρινές εντυπώσεις»:
«Πώς όµως θα γίνει αυτό;
Κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα, χωρίς καµία εσωτερική βία, χωρίς κανένα
υπολογισµό και συµφέρον θα πει στον εαυτό της µπροστά στην κοινωνία: είµαστε
δυνατοί όταν είµαστε ενωµένοι. Πάρτε µε εµένα ολόκληρο, πάρτε ό,τι θέλετε από µένα,
µη µε σκέπτεστε, µη νοµίζετε ότι θα µε πειράξουν οι νόµοι, θυσιάζω όλα µου τα
δικαιώµατα, σας παρακαλώ να διαθέσετε εσείς τον εαυτό µου όπως θέλετε, γιατί η
µεγαλύτερη ευτυχία είναι να τα θυσιάσω όλα για σας και αυτό να µη σας είναι επιζήµιο.
Εγώ θα θυσιάσω τον εαυτό µου µέχρι πλήρους αποπροσωποίησης, για να ανθίσει η
αδελφότητα και να µείνει. Και η αδελφότητα θα απαντήσει: Όχι, µας δίνεις πολλά. Αυτά
που µας δίνεις, ακόµη κι αν λες ότι έτσι είσαι ευτυχισµένος, δεν έχουµε δικαίωµα να
στα πάρουµε».
Και καταλήγει: «Για µας ευτυχία είναι να πονά η καρδιά µας για την δική σου
ευτυχία. Πάρτα όλα από µας. Εµείς θέλουµε να φροντίσουµε για την ευτυχία σου, για να
είσαι εντελώς ελεύθερος. Να αυτοδιοικείσαι και να µη φοβάσαι κανένα εχθρό και καµιά
δύναµη φυσική ή άλλη. Είµαστε όλοι κοντά σου, σου εγγυόµαστε την ασφάλειά σου,
γιατί είµαστε αδέλφια σου. και όλοι από κοινού θα ζήσουµε. έτσι είµαστε δυνατοί και
θέλουµε εσύ να είσαι πλήρης και δυνατός. Όταν, λοιπόν υπάρχει µια τέτοια σχέση του
ενός µε τον άλλο, όταν “αγαπάµε αλλήλους” όλα τα άλλα θα προστεθούν, θα έρθουν
από µόνα τους».
Θα κλείσω µε ένα πολύ δυνατό κείµενο της Γ΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης
∆ιάσκεψης (1986) – «∆ιακήρυξις περί της ανάγκης επικρατήσεως των χριστιανικών
ιδεωδών της ειρήνης»: «Ηµείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επειδή κατανοούµε το νόηµα
της σωτηρίας, αισθανόµεθα το χρέος να αγωνιζόµεθα δια την ανακούφισιν της
ασθενείας, της δυστυχίας και της αγωνίας. Επειδή βιούµε την εµπειρίαν της ειρήνης δεν
δυνάµεθα να είµαστε αδιάφοροι δια την απουσίαν της από την σύγχρονην κοινωνίαν.
Επειδή ευεργετήθηµεν από την θείαν δικαιοσύνην, αγωνιζόµεθα δια την πληρεστέραν
δικαιοσύνην εις τον κόσµον δια την εξουδετέρωσιν κάθε καταπιέσεως. Επειδή ζώµεν
κάθε ηµέραν την θείαν συγκατάβασιν, µαχόµεθα εναντίον κάθε φανατισµού και
µισαλλοδοξίας µεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Επειδή διακηρύσσοµεν συνεχώς
την ενανθρώπησιν του Θεού και την θέωσιν του ανθρώπου, υπερασπιζόµεθα τα
ανθρώπινα δικαιώµατα δι’ όλους τους ανθρώπους κιαι όλους τους λαούς. Επειδή
βιούµεν την θείαν δωρεάν της ελευθερίας µε το απολυτρωτικόν έργον του Χριστού,
δυνάµεθα να προβάλλωµεν πληρέστερα την καθολικήν αξίαν της δια κάθε άνθρωπον
και κάθε λαόν. Επειδή τρεφόµενοι µε το σώµα και το αίµα του Κυρίου εν τη Θεία
Ευχαριστία βιούµεν την ανάγκην του µερισµού των δωρεών του Θεού µετά των
αδελφών µας, κατανοούµεν πληρέστερον την πείναν και την στέρησιν και αγωνιζόµεθα
δια την υπερνίκησιν αυτών. Επειδή προσδοκώµεν καινήν γην και καινούς ουρανούς,
όπου θα επικρατή η απόλυτος δικαιοσύνη, αγωνιζόµεθα εδώ και τώρα δια την
αναγέννησιν και ανακαίνισιν του ανθρώπου και της κοινωνίας».
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Θα τιµήσουµε αµέσως τώρα τον Σεβασµιώτατο ∆αµασκηνό, εκκλησιαστικόν
άνδρα εγκρατή και της θύραθεν και της κατά Χριστόν παιδείας, ευρέως γνωστό,
συγγραφέα πολλών βιβλίων και εγχειριδίων, πρωταγωνιστή εις τον διάλογο τον
διεκκλησιαστικό, τον διαχριστιανικό, και τον διαθρησκευτικό, τόσο µε τους
Ιουδαίους όσο και µε τους Μουσουλµάνους. Άνδρα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος
µας δίνει πάντοτε ολοζώντανη την πνευµατική του σφραγίδα, σφραγίδα δωρεάς του
Θεού.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ο λόγος για εισήγηση αναφορικά µε την προσωπικότητα
και το έργο του Μητροπολίτα ∆αµασκηνού, ενός πραγµατικά επιφανούς Ορθόδοξου
άντρα, ο οποίος πρόσφερε τεράστια συµβολή στην ανάπτυξη της ορθοδοξίας στην
Ευρώπη, δίνεται στον δόκτορα θεολογίας Κώστα Μυγδάλη, σύµβουλο της ∆ιεθνούς
Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα και καθηγητά, κύριε ∆αµασκηνέ
Παπανδρέου, γνωρίζετε καλά, ότι όποιος θελήσει να προσεγγίσει το έργο σας
βρίσκεται µπροστά σε ένα υπέρογκο πλήθος πληροφοριών, που αφορούν
εκκλησιαστικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές, συγγραφικές, εκδοτικές και
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, που καλύπτει µία 40ετία, σε ένα µεγάλο ποιµαντικό
έργο, σε ένα πλήθος συναντήσεων και επαφών, σε ένα πλήθος παγκοσµίων
διακρίσεων που σας απενεµήθησαν, γενικά, µπροστά σε ένα υλικό, που αδυνατεί
εύκολα να το κατηγοριοποιήσει και να το δαµάσει.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για µία πολύπλευρη εκκλησιαστική διακονία,
µία διακονία του κόσµου, φορτωµένη µε το βάρος πολλαπλών και ετερόκεντρων
ευθυνών, πολυσχιδή αποδοτική δόκιµος και αγλαόκαρπος εν πάσιν, όπως άλλωστε
διαπιστώνει και ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαίος. Τα έργα του
θεωρούνται ως µία αξιόπιστη πηγή, όχι µόνο για την παρακολούθηση των σύγχρονων
τάσεων στις διορθόδοξες ή στις διεκκλησιαστικές σχέσεις, αλλά και για την
αναζήτηση των Ορθοδόξων θέσεων στα σύγχρονα, πιεστικά προβλήµατα του
ανθρώπου και του κόσµου, γι’ αυτό και µεταφράζονται αµέσως στις κύριες δυτικές
γλώσσες, ή παραπέµπονται σε όλες τις σχετικές µελέτες των δυτικών θεολόγων.
Θα αναφέρω µόνο, κυρίες και κύριοι, ότι ο ∆αµασκηνός Παπανδρέου υπήρξε
ο πρώτος Επίσκοπος, ο οποίος µετά το Σχίσµα των Εκκλησιών Ανατολής και ∆ύσης,
οµίλησε τον Ιούνιο του 1981 στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώµη.
Ούτε προτίθεµαι να αναφέρω τα όσα έγραψαν και είπαν γι’ αυτόν και το
πολύτιµο και πολύπλευρο έργο του επιφανείς προσωπικότητες της θρησκείας, της
θεολογίας, της επιστήµης, της τέχνης, της πολιτικής, για τις δραστηριότητές του µέσα
στη χώρα που ζει και σήµερα µας φιλοξενεί, την Ελβετία.
Εκτιµώ πως το έργο του Σεβασµιωτάτου επιβάλλεται να το γνωρίσει ο
πολιτικός κόσµος, µια και αυτό και τα αποτελέσµατά του, έχει άµεσες αντανακλάσεις
στα παγκόσµια πολιτικά πράγµατα, αλλά, επιπλέον µέσα απ’ αυτό µπορεί κανείς να
εξαγάγει ασφαλή και άµεσα συµπεράσµατα του τρόπου και των αρχών επί τη βάσει
των οποίων διεξάγονται οι διάλογοι, και µάλιστα σε τόσο δύσκολα και δαιδαλώδη
θεολογικού χαρακτήρα θέµατα, όπου η απαραίτητη εµµονή και προσήλωση στο
ουσιώδες, είναι κεφαλαιώδους σηµασίας.
Κορµό του πολυσχιδούς έργου του ∆αµασκηνού Παπανδρέου αποτελούν οι
διορθόδοξοι, οι διαχριστιανικοί και οι διαθρησκειακοί διάλογοι τους οποίους
φιλοξένησε, προξένησε, οργάνωσε, διεξήγαγε, και φορές περαίωσε, µάλιστα µε
επιτυχία, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων του Οικουµενικού
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Πατριαρχείου, έχοντας σαν ορµητήριο το κέντρο του Σαµπεζύ, δραστηριότητα την
οποία θα προσπαθήσω να απαριθµήσω και να σας περιγράψω.
Το 1969, ο ∆αµασκηνός ορίζεται, από τον Οικουµενικό Πατριάρχη
Αθηναγόρα, ∆ιευθυντής του Ορθόδοξου Κέντρου και Προϊστάµενος της Γραµµατείας
επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
µε συγκεκριµένο έργο την προετοιµασία και τον συντονισµό των διορθόδοξων
επιτροπών και των πανορθόδοξων διασκέψεων. Εδώ συνέρχονται και εργάζονται
όλες οι πανορθόδοξες προπαρασκευαστικές επιτροπές και όλες οι προσυνοδικές
πανορθόδοξες διασκέψεις. Είναι ευνόητο ότι ένας τεράστιος διαδικαστικός και
ουσιαστικός όγκος υπεύθυνης θεολογικής εργασίας, για την τελειότερη δυνατή
θεολογική προετοιµασία των θεµάτων, διεκπεραιώνεται και κατανέµεται από τον
Προϊστάµενο της Γραµµατείας. Οι εισηγήσεις του Σεβασµιωτάτου σ’ αυτές τις
συναντήσεις, για κάθε θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης, αποτελούν πράγµατι
αυτοτελείς και συγκροτηµένες θεολογικές µελέτες, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν κατά
κανόνα σε έγκριτα διεθνή θεολογικά περιοδικά.
Ο ∆αµασκηνός αναδεικνύεται από τη θέση αυτή σε δεινό χειριστή των
διορθόδοξων θεµάτων, και κατά τρόπο µοναδικό δοµεί την αναγκαία αλληλουχία
µεταξύ της θεολογικής εισηγήσεως και της συµπερασµατικής προτάσεως,
επιβάλλοντας την αναγκαία διάκριση µεταξύ του ουσιώδους και του επουσιώδους,
προσδίδοντας έτσι µία πρακτική προοπτική στη σύγχρονη αποστολή της ορθοδόξου
θεολογίας, προκειµένου, όπως ο ίδιος συνηθίζει να λεει, «ίνα µη το θεωρητικόν
ακοινώνητον και το πρακτικόν αφιλοσόφητον».
Εδώ, στην Γ΄ Προσυνοδιακή ∆ιάσκεψη του 1986, στην εισηγητική του
παρουσία, ο ∆αµασκηνός αναφέρεται στη «Συµβολή των κατά τόπους Ορθοδόξων
Εκκλησιών εις την επικράτησιν των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της
ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης µεταξύ των λαών, και άρσιν των
φυλετικών διακρίσεων», και οµιλεί δια την ιδιότυπη συµβολή της Ορθοδοξίας εις την
µεταξύ των λαών αλληλεγγύη και καλλιέργεια της προς αλλήλους αδελφοσύνης.
Με τη δική του πρωτοβουλία, εδώ έχει συνέλθει ο θεολογικός διάλογος µε την
Παλαιοκαθολική Εκκλησία, ο οποίος επερατώθη επιτυχώς µετά από 8 συνδιασκέψεις
και ένα πλήθος συνεδριάσεων επί επιτροπών και οµάδων εργασίας µε την οµόφωνη
αποδοχή όλων των συντακτών των θεολογικών κειµένων, µετά από µία συστηµατική
και υπεύθυνη αποδεικτική διαδικασία, µε κριτήριο πάντοτε την κοινή Πατερική
παράδοση της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων.
Ο θεολογικός διάλογος της Ορθόδοξης Εκκλησίας µε τις µη Χαλκηδόνιες
Εκκλησίες της Ανατολής, που αριθµούν στο σύνολό τους 60 εκατοµµύρια
Χριστιανών, σηµείωσε µοναδική επιτυχία.
Ύστερα από µία περίοδο 1.500 και πλέον ετών, αµοιβαίων καχυποψιών και
δογµατικών αντιπαραθέσεων, µετά τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451, οι δύο αυτές
οικογένειες των εκκλησιών, παρά την υπάρχουσα διαφορά τους ως προς τη
χριστιανική ορολογία και τη διαµετρικά αντίθετη στάση τους έναντι του όρου της
Χαλκηδόνας, έφθασαν µε το θεολογικό διάλογο στο απρόσµενο και εκπληκτικό
σηµείο, όχι µόνο να διαπιστώσουν τη δογµατική τους εγγύτητα, αλλά και να
υπογράψουν κοινά δογµατικά κείµενα, µε τα οποία διακηρύσσεται η κοινή δογµατική
πίστη και διδασκαλία τους ανά τους αιώνες.
Μετά τον επιτυχή αυτό διάλογο, αναµένεται η άρση των αναθεµάτων, η οποία
θα διατυπώνεται από κάθε πλευρά, ότι η άλλη είναι σε όλα Ορθόδοξη και η οποία θα
σηµάνει, εποµένως, την πλήρη επανένωση και κοινωνία των δύο Εκκλησιών.
Το 1980 ο ∆αµασκηνός εκλέγεται ως ένας από τους Προέδρους της
∆ιασκέψεως των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, χώρου διαλόγου και σύγχρονων
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προβληµάτων της Ευρώπης. Η Ευρώπη, άλλωστε, υπήρξε πάντοτε το ορµητήριο του
∆εσπότη. Ο χώρος που τον ανέδειξε και στον οποίο αφιέρωσε πολλά.
Η Ευρωπαϊκή προοπτική βρίσκεται πάντα στο κέντρο των ενδιαφερόντων του.
Μιλά και γράφει για την αποκατάσταση της εσωτερικής πληρότητας και
ισορροπίας των θεµελιωδών αρχών, οι οποίες συγκροτούν την Ευρώπη. Οποιαδήποτε
ανατροπή της ισορροπίας, ή της πληρότητος αυτών, δια της εκλεκτικής επιλογής
δέσµης µόνον ορισµένων αρχών προς διαµόρφωσιν αυτοτελούς θεωρητικού,
ιδεολογικού ή κοινωνικού συστήµατος, συνεπάγεται αναποφεύκτως την
παραµόρφωσιν ή και την αποσύνθεση του Ευρωπαϊκού πνεύµατος, γιατί το σύστηµα
καθ’ εαυτό είναι κλειστός κύκλος και αποκλείει ό,τι δεν περιέχει.
Πόσο, αλήθεια, θυµίζουν αυτές οι απόψεις, τις διακηρυκτικές θέσεις της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας;
Ένας άλλος χώρος στον οποίο ο ∆αµασκηνός, κατασκευαστής πνευµατικών
γεφυρών, όπως αποκλήθηκε, αφιερώνει µεγάλο µέρος της δραστηριότητάς του, είναι
και οι διάλογοι µε το Ισλάµ και τον Ιουδαϊσµό.
Με τον ∆αµασκηνό, ο διάλογος του Χριστιανισµού µε τις άλλες θρησκείες
του κόσµου, απορρέει από την παγκοσµιότητα του λυτρωτικού έργου του Χριστού
και κατανοείται ως µία ουσιαστική πτυχή της χριστιανικής διδασκαλίας για τις
σχέσεις της Εκκλησίας µε τον κόσµο.
Πραγµατοποιήθηκαν πέντε ακαδηµαϊκές συναντήσεις Ορθοδοξίας και
Ιουδαϊσµού, καρπός της συνεργασίας του Ορθόδοξου Κέντρου και της ∆ιεθνούς
Ιουδαϊκής Επιτροπής επί των διαθρησκειακών διασκέψεων.
Ο ∆αµασκηνός Παπανδρέου θα τονίσει ότι οι διαθρησκειακοί διάλογοι
αποσκοπούν στην άρση της επικίνδυνης συγχύσεως µεταξύ της θρησκείας και των
εθνικών ή πολιτικών σκοπιµοτήτων. Είναι κοινή συνείδηση των θρησκειών ότι ούτε
στο παρελθόν µπόρεσαν, ούτε σήµερα µπορούν να προκαλέσουν οι ίδιες, µόνες τους,
έναν πόλεµο µεταξύ των λαών, αν και ο θρησκευτικός παράγοντας προβάλλεται
συνήθως ως ο καθοριστικός για την ερµηνεία των εντάσεων ή της διάρκειας των
συγκρούσεων, καίτοι είναι γνωστό ότι οι θρησκείες χρησιµοποιούνται για την
εξυπηρέτηση πολιτικών ή άλλων σκοπιµοτήτων.
Αντίστοιχα, πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα 10 ακαδηµαϊκές συναντήσεις
Χριστιανών και Μουσουλµάνων, που ξεκίνησαν εδώ το 1986 µε τη συνεργασία του
Ορθόδοξου Κέντρου και της Βασιλικής Ακαδηµίας της Ιορδανίας, για την έρευνα του
Ισλαµικού πολιτισµού, µε την ουσιαστική συµβολή του τότε διαδόχου, πρίγκιπα
Χασάν.
Για το εγχείρηµα αυτό – και προσέξτε το – ο ∆αµασκηνός δηλώνει το 1996
ότι: «ο ακαδηµαϊκός διάλογος Χριστιανών και Μουσουλµάνων είναι ένα πολύ τολµηρό
όραµα, σε µία εποχή, η οποία δεν θέλγεται από τη δυναµική του ειλικρινούς διαλόγου
και δεν αφήνει περιθώρια στην ελπίδα των οραµατιστών για την υπέρβαση των
εφιαλτικών εµπειριών από τις εθνικιστικές, τις θρησκευτικές και τις κοινωνικές
συγκρούσεις της εποχής µας. Το όραµα του διαλόγου µας γεννήθηκε µέσα από την
καχύποπτη αµφισβήτηση των ιστορικών προσλήψεων και συνεχίζεται µέσα από τις
τραγικές αντιφάσεις της νέας τάξης πραγµάτων στη διεθνή σκηνή».
Ο πρίγκιπας Χασάν, µε διάφορες δηµόσιες δηλώσεις του, εκφράζει την
εκτίµησή του προς τον Σεβασµιώτατο: «Για όλες τις προσπάθειες που προσωπικά
έχετε καταβάλει για να γίνει πραγµατικότητα, ό,τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα. Για το
ρόλο σας στην προαγωγή του αγώνα για την ειρήνευση στην Κροατία, στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη. Οι προσπάθειές σας αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα στην παρακίνηση
των ενδιαφεροµένων µερών, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων για να
επιτευχθεί µια περιεκτική συµφωνία».
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Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για έναν ρηξικέλευθο εκκλησιαστικό ηγέτη, που
πάντα µε εµµονή αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, οι οποίες αντικειµενικά φαίνεται πως
υπερβαίνουν τις δυνατότητες της συγκεκριµένης χρονικής στιγµής, και εµπεριέχουν
σε µεγάλο βαθµό το ρίσκο της αποτυχίας.
Πού στηρίζεται, αλήθεια, ο ∆αµασκηνός, και από πού αντλεί αυτή την
αναστάσιµον βεβαιότητα σε όσες πρωτοβουλίες ανέλαβε;
Μα προφανώς από την προσωπική του βεβαιότητα ότι το πλαίσιο ελευθερίας
που ο Θεός παραχώρησε στον άνθρωπο, καθορίζει και το πλαίσιο ευθύνης του
ανθρώπου έναντι του Θεού, αλλά και προς την Οικουµένη.
Μελετώντας κανείς το έργο του και προσεγγίζοντας τη δραστηριότητα του
Σεβασµιωτάτου, αισθάνεται τη ζωογόνο αύρα της Θείας Χάρης σαν ελαφρό αεράκι
να χαϊδεύει και να δροσίζει όλη την Οικουµένη, αλλά αισθάνεται παράλληλα και
έντονα την παρουσία της Θείας Πρόνοιας, να παρεµβαίνει µέσα από τη
δραστηριότητα της Εκκλησίας, από τη δραστηριότητα του ∆αµασκηνού, προκειµένου
να αποκαταστήσει το ανθρώπινο, αλλά πρωτίστως το εκκλησιαστικό περιβάλλον, το
οποίο η αµετροέπειά µας και η κακή χρήση της ελεύθερης βούλησης που µας δόθηκε,
προσέβαλε και τραυµάτισε µέσα στο πέρασµα των αιώνων.
Προσεγγίζοντας ο µελετητής του έργου του Σεβασµιωτάτου, εκτιµώ πως
αντιλαµβάνεται µέσα από αυτό, πως ο Μητροπολίτης ∆αµασκηνός έχει µία καθαρή
και συνειδητή θέση απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, που επιβάρυναν, διατάραξαν ή
διέρρηξαν τις σχέσεις των χριστιανικών εκκλησιών µεταξύ τους. Τα προσεγγίζει, τα
ερµηνεύει και τα κατανοεί, ως έργα ανθρώπων, ως αποτέλεσµα γενικότερων
ιστορικών συγκυριών, πίσω από τις οποίες συγκυρίες σύρθηκαν πολλές φορές και οι
ίδιες οι Εκκλησίες.
Εµείς σήµερα, που βρισκόµαστε µπροστά σε θετικότερες συγκυρίες, είµαστε
υποχρεωµένοι να αλλάξουµε το παρόν και να σχεδιάσουµε το µέλλον, βασισµένοι
στην κοινή πορεία της Εκκλησίας των 10 πρώτων αιώνων και στην Πατερική µας
παράδοση.
Και δεν χωράει καµία έκπτωση σ’ αυτό. Αυτό που µας παρεδόθη, ως
αποκαλυφθείς Θεός, είναι το αναλλοίωτο. Τα άλλα είναι έργα ανθρώπων, που
αλλάζουν και που πρέπει να αλλάζουν προς το καλύτερο.
Εµπρός να τα αλλάξουµε όλα. Εµπρός να βρούµε τις λύσεις που απαιτούνται!
Μ’ αυτή την πεποίθηση, που εγώ επιγραµµατικά εξέφρασα, ο Σεβασµιώτατος
αµφισβητεί τελικά τη νοµιµότητα κάθε διασπαστικού γεγονότος, τα αµφισβητεί στο
σύνολό τους, αφού διατάραξαν την ενότητα του Χριστιανισµού, προχωρώντας στην
αναζήτηση νέων διατυπώσεων, που αρκετές φορές ξενίζουν και δηµιουργούν
αντιθέσεις σε όσους έχουν συνηθίσει να οριοθετούν την πίστη µε βάση τις
διαπιστώσεις του παρελθόντος, όπως ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του «Λόγος
διαλόγου».
Με τον τρόπο αυτό φέρνει στα φυσικά τους όρια, στα λογικά τους πλαίσια,
γεγονότα που χάραξαν και που τραυµάτισαν την ιστορία και που διογκώθηκαν από
τις ερχόµενες γενιές, κατά τρόπο που να µην επιτρέπουν κανένα περιθώριο
επιστροφής στην κανονική τάξη της Εκκλησίας.
Και προχωρεί περισσότερο, επισηµαίνοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν
µπορεί σήµερα να προφασιστεί ιστορικούς λόγους για να αναδείξει την οµολογιακή
της ενδοστρέφεια, ενώ έχει διακηρύξει προσυνοδικά ότι θέλει να αναζητήσει από
κοινού µε τις άλλες χριστιανικές οµολογίες, τη χαµένη χριστιανική ενότητα, µε στόχο
την κατάληξη στην ενότητα της πίστεως.
Ενότητα στα ουσιώδη, προσήλωση στο ουσιώδες, αυτό είναι και η βάση του
κόσµου. Η δύναµη του Θεού που συγκροτεί τα πάντα, χωρίς να γνωρίζει όριο. Η
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πίστη µας σ’ αυτόν που συνδέει όλους και όλα µεταξύ τους. Αυτό που ο ίδιος
ονοµάζει «ενότητα µέσα από τη νόµιµη ποικιλία». Τα σύνορα και οι διαχωρισµοί,
προσλαµβάνονται ως ευκαιρίες για την από κοινού οικοδόµηση της ενότητας των
εκκλησιών, πέρα από κάθε σύγκρουση, κάθε σύνορο.
Κοντά στο ∆εσπότη γνώρισαν το καθαρό πρόσωπο της Ορθοδοξίας και
µαθήτευσαν στο λόγο του προσωπικότητες διεθνούς κύρους.
Θα αναφερθώ, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, σε µία µικρή γιορτή, που έγινε
πριν 9 χρόνια για τη συµπλήρωση 60 χρόνων από τη γέννηση τότε του ∆αµασκηνού
Παπανδρέου, εδώ στη Γενεύη. Και προσήλθε από τη Ρώµη, για να τον τιµήσει, και ο
παλιός του φίλος, Καρδινάλιος τότε, Ζόζεφ Ράτσινγκερ, Πρόεδρος του Ποντιφικού
Συµβουλίου για τη ∆ιδασκαλία της Πίστεως της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Προσφωνώντας τον τιµώµενο Ιεράρχη, ο Καρδινάλιος, σηµερινός Πάπας
Ρώµης, και αφού τον ευχαρίστησε για τα όσα έχει κάνει για τον χριστιανικό κόσµο ως
διάκονος του Κυρίου, ως διαπρεπής εκκλησιαστικός άνδρας, ως φίλος, είχε πει τότε,
ότι µε τη γνωριµία τους - η οποία χρονολογείται από την εποχή που ήταν και οι δυο
τους γύρω στα 30 - η Ορθοδοξία έπαψε να είναι µία απούσα, κάτι το ιστορικό, και
έγινε ζώσα πραγµατικότητα, παρούσα σε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, το οποίο έγινε
αµέσως φίλος µου. «Στα πλαίσια της φιλίας µας, δηλώνει, έµαθα τελικά τη µεγάλη αυτή
πραγµατικότητα που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο κοντινή σε µας. Για το µάθηµα
αυτό, θα σας είµαι δια βίου ευγνώµων. Από τότε άρχισα να διαβάζω για την Ορθόδοξη
Εκκλησία, και έµαθα να βλέπω µε την καρδιά µου. Γιατί µόνο µε την καρδιά µπορείς να
αντιληφθείς κάτι καλά. Αυτό που κάνατε για µένα, πριν από 30 χρόνια, το κάνετε τώρα
για όλες τις Εκκλησίες στη ∆ύση. Είστε το πρόσωπο που µας βοηθεί να εύρουµε την
ενότητα, ακόµη και µέσα στο χωρισµό, να αντιληφθούµε ότι είµεθα αδελφοί, ότι είµαστε
πραγµατικά ενωµένοι µέσα στον ίδιο Κύριο».
Ο Μητροπολίτης ∆αµασκηνός, περιφερόµενος ανά τον κόσµο, στις αµέτρητες
αποστολές του, ζώντας µια ζωή πέρα από τα ανθρώπινα όρια, από αντικειµενικές
ανθρώπινες δυνατότητες, υπήρξε πάντοτε ο γνήσιος Απόστολος της αποκαλυφθείσης
προς τον κόσµο αλήθειας, του αποκαλυφθέντος λόγου και παράλληλα ο
Οικουµενικός ∆άσκαλος της Ορθοδοξίας, όπως αυτή παραδόθηκε σε µας από τους
Πατέρες της Εκκλησίας, απαλλαγµένης από τα βαρίδια εκείνα που της επέβαλαν
µέσα στους αιώνες, δύσκολες και πολυποίκιλες ιστορικές συγκυρίες.
Τα τελευταία χρόνια, ο Μητροπολίτης ∆αµασκηνός, αισθάνεται – και όπως
άλλωστε το αξίζει – τη Θεία Χάρη να τον κυκλώνει, να τον προστατεύει και να του
παρέχει µία άλλη δωρεά. Αυτήν του να διαθέσει τον αναγκαίο και απαιτούµενο
χρόνο, ώστε να αποτιµήσει το έργο που η χάρη του Θεού του έδωσε την ευκαιρία να
πραγµατοποιήσει και να επαναπροσδιορίσει τη δική του προσωπική δυνατότητα, τη
συνέχεια της διακονίας του από νέους χώρους ευθύνης, εισερχόµενος στην 7η
δηµιουργική δεκαετία της πολύτιµης ζωής του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αγαπητοί φίλοι, νοµίζω ότι θα πρέπει όλοι µας να πούµε
ένα µεγάλο ευχαριστώ προς τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη, για το ότι έχει
δηµιουργήσει ένα τόσο µοναδικό Ορθόδοξο Κέντρο, για την ανάπτυξή του, για την
ευτυχία που απολαµβάνουµε να ευρισκόµαστε σήµερα εδώ. Και διότι χάρη στις δικές
του προσπάθειες, η Ορθοδοξία ενισχύεται, ενδυναµώνεται και είµαστε πεπεισµένοι
ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω στον ευρωπαϊκό χώρο.
Σ.-Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ο λόγος δίνεται στον καθηγητή Βαλέρι Αλεξέγιεφ.
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Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Σεβασµιώτατε, πανοσιολογιώτατε, αγαπητές κυρίες και κύριοι,
αγαπητέ µας ∆έσποτα ∆αµασκηνέ. Έγινε µία λαµπρή και πολύ εµπεριστατωµένη
οµιλία για το µεγάλο έργο σας και δεν είναι πολλά αυτά που θα µπορούσα να
προσθέσω.
Σας γνωρίζουµε όµως πολύ καλά στην Ορθόδοξη Ρωσία, στην Αγία Ρους, σας
γνωρίζουν πάρα πολλοί ιερείς και αναγνωρίζουν το έργο σας και σας είναι
ευγνώµονες για τον σταυρό της µαρτυρίας, Σεβασµιώτατε, που κουβαλήσατε στη ζωή
σας, και για το ότι ενισχύετε, ενδυναµώνετε όσους σας συνοδεύουν σ’ αυτή την
µαρτυρική σας πορεία προς τη Βασιλεία των Ουρανών.
Θα ήθελα να σας µεταφέρω τους χαιρετισµούς και τις πιο θερµές ευχές του
συναδέλφου και συλλειτουργού σας, του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλέξιου, ο
οποίος ενεφανίσθη πολλές φορές στις διαφάνειες που παρουσιάστηκαν εδώ, ο οποίος
για ένα διάστηµα 24 ετών, όπως και εσείς, ήταν στην ηγεσία της διασκέψεως των
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών που εδρεύει εδώ, στο Σαµπεζύ, και σας εκτιµά ιδιαίτερα.
Εκτιµά το µέγα έργο που επιτελέσατε σ’ αυτό το διάστηµα και εύχεται
προσευχητικά σε σας, Σεβασµιώτατε, πνευµατικές και σωµατικές δυνάµεις πολλές
και πολλά έτη. Καλή υγεία και την ευλογία του Θεού.
(Χειροκρότηµα).
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Τα αναµνηστικά δώρα για τον Σεβασµιώτατο ∆αµασκηνό,
θα τα επιδώσει ο Πρόεδρος κ. Ποπόφ. Το ένα προέρχεται από την δική µας οργάνωση
και το άλλο είναι δικό τους από τη Ρωσία, είναι της Ρωσικής ∆ούµας, της Ρωσικής
Βουλής.
(Χειροκρότηµα).
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ο Πρόεδρος θα εγχειρίσει αυτό το αναµνηστικό µαζί µε
τον Γενικό Γραµµατέα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ:Αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει δεξίωση που
είναι αφιερωµένη στην έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ξεκινούµε σήµερα µε τον Σεβασµιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.
Silvano Tomasi, Μόνιµο Παρατηρητή της Αγίας Έδρας εις τα Ηνωµένα Έθνη.
Παρακαλούµε τον Σεβασµιώτατο να πάρει το λόγο.
S.TOMASI: Καλή σας µέρα, είµαι πάρα πολύ ευτυχής να είµαι σήµερα εδώ µαζί
σας, και να µοιραστώ µαζί σας µερικές σκέψεις και θα ήθελα εξ αφορµής της
προσκλήσεως που µου απευθύνατε, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και τους
καλούς φίλους.
Στόχος µου είναι να σας παρουσιάσω εν τάχει την άποψη της
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αναφορικά µε το θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της
Γενικής σας Συνέλευσης.
Θα ήθελα να αναφερθώ εν µέρει στο παρελθόν και για µας είναι σηµαντικό
σήµερα να έχουµε µία σαφή αντίληψη, σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργούν οι
θρησκευτικοί θεσµοί στο κοινωνικό πεδίο.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις επαναστάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα στο
παρελθόν.
1. Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι σηµερινές εκκλησίες και η θρησκεία γενικά
έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία, σε τρεις κρίσιµες στιγµές αλλαγής. Η πρώτη, τον
17ο αιώνα, είναι η πολιτισµική επανάσταση του ∆ιαφωτισµού και της πειραµατικής
µεθόδου που εισήγαγε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της θρησκείας στην
Ευρώπη. Η βιβλική κατανόηση του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού αντικαταστάθηκε
από µια αντίληψη του ανθρώπου ως τελείως αυτόνοµου όντος µέσα στον φυσικό του
ορίζοντα.
Πιο πρόσφατα, το 1968, η γενεά του Woodstock άρχισε τη σεξουαλική επανάσταση
και η έννοια της ελευθερίας προσέλαβε αποκλειστικά ατοµικιστική έννοια.
Μια τρίτη στιγµή αλλαγής είναι η αρχή της διάσπασης της Σοβιετικής Ένωσης το
1989, που κατέληξε στον σχηµατισµό µιας Ευρώπης που ανέπνεε και µε τους δύο της
πνεύµονες, την Ανατολή και τη ∆ύση, και έκανε δυνατές νέες µορφές συνεργασίας
µεταξύ εκκλησιών - κρατών.
Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης είναι µια µεγάλη σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη
που δείχνει ότι διεθνείς οργανισµοί και πολυεθνικές εταιρείες συµµετέχουν σε µια
εξουσία που άλλοτε ανήκε αποκλειστικά στα κράτη. Αυτό είναι ένα νέο πλαίσιο που
επιδρά και στη σχέση µεταξύ θρησκείας και πολιτικής εξουσίας, µια σχέση που
βρίσκεται στην καρδιά πολλών προβληµατικών ζητηµάτων που αφορούν ηθικές
θέσεις και θεµελιώδεις πεποιθήσεις και συζητούνται και µάλιστα αποφασίζονται σε
υπερεθνικό επίπεδο.
Από την άλλη πλευρά, η εκκοσµίκευση των κοινωνιών που προωθείται ή ακόµη και
επιβάλλεται από διεθνείς γραφειοκρατίες και από τη δηµόσια κουλτούρα που
αναπτύσσεται από αυτές, αντισταθµίζεται από τους ανθρώπους της πίστης.
Ένα πρόσφατο άρθρο για την εκκοσµίκευση στη ∆υτική Ευρώπη1 µνηµόνευε µια
έρευνα που έγινε σε 10 χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδά,
Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Μεξικό, Νότια Κορέα και Ισπανία). Σύµφωνα µε την
έρευνα αυτή, 19% των Γάλλων είναι άθεοι, ενώ στις ΗΠΑ το ποσοστό ανέρχεται
1

International Herald Tribune, June 7, 2005
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µόλις στο 2%. Οι Αυστραλοί εµφανίζονται διχασµένοι στο θέµα της σηµασίας της
πίστης, ενώ 2/3 των Νοτιοκορεάτων και των Καναδών δήλωσαν ότι η θρησκεία
κατέχει κεντρική θέση στη ζωή τους, είναι όµως αντίθετοι στην ανάµιξη θρησκείας
και πολιτικής. 80% των Ιταλών δήλωσαν ότι η θρησκεία είναι σηµαντική για αυτούς,
αλλά µόνο 3 στους 10 πιστεύουν ότι ο κλήρος θα έπρεπε να προσπαθεί να επηρεάσει
τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Ένα ακόµα µικρότερο ποσοστό στην Ισπανία, τη
Γερµανία και την Αγγλία δήλωσαν το ίδιο. Για τους Γερµανούς Χριστιανοδηµοκράτες, το χριστιανικό µέρος των χριστιανικών αξιών που συζητούν ανήκει στην
ιδιωτική σφαίρα και δεν θεωρούν παραδεκτό να αναφέρονται στις αξίες αυτές
δηµόσια. Οι Αµερικανοί είναι πολύ πιο πρόθυµοι να αναµιγνύουν την πίστη µε την
πολιτική από τους πολίτες άλλων χωρών και θεωρούν ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες
έχουν υποχρέωση να εκφράζουν απόψεις για τη δηµόσια πολιτική.
Είναι πολλά τα επιχειρήµατα που προβάλλονται από εκείνους που θέλουν να
περιορίσουν τη θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα και από εκείνους που θέλουν
αντίθετα να υποστηρίζει η θρησκεία δηµόσια τις αξίες συνύπαρξης που κάνουν
δυνατή τη δηµοκρατία. Από τον δηµόσιο τοµέα έχουµε δύο σαφή παραδείγµατα: τον
µείζονα υποστηρικτικό ρόλο της θρησκείας στις τελευταίες προεδρικές εκλογές στην
Αµερική και την αποποµπή ενός Ιταλού υπουργού που θεωρήθηκε ακατάλληλος ως
Ευρωπαίος Επίτροπος εξ αιτίας των προσωπικών θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
Ένα πράγµα είναι σαφές: η θρησκεία παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµόσια ζωή της
Ευρώπης και του κόσµου. Παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στη λύση κοινωνικών
προβληµάτων.
Η Παγκόσµια Τράπεζα δηµοσίευσε τελευταία ένα βιβλίο που εξετάζει τους ρόλους
της πνευµατικότητας στον αγώνα κατά της φτώχιας, µε τον τίτλο: Νους, καρδιά και
ψυχή στον αγώνα κατά της φτώχιας. Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας έγκειται στο
γεγονός ότι παράλληλα µε τη χρήση της διάνοιας και της δέσµευσης,
συµπεριλαµβάνεται και η πνευµατική διάσταση ως ένα χρήσιµο εργαλείο για την
επίτευξη αναπτυξιακών στόχων που αλλιώς δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθούν. Το
βιβλίο συµπεραίνει: «Όλες οι µεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις του κόσµου
περιέχουν ένα βασικό ηθικό υπόβαθρο που βεβαιώνει ότι η ζωή πρέπει να είναι
σωστή και δίκαια - ότι κάθε ανθρώπινο πλάσµα αξίζει σεβασµό και αξιοπρέπεια. Ως
προς τους στόχους αυτούς µπορεί να γίνει τεράστια πρόοδος, αλλά πρέπει να
κινητοποιηθεί στην παγκόσµια σκηνή η ενέργεια που βασίζεται στην πίστη και την
ηθική αυθεντία, αν πρόκειται να υπάρξει ελπίδα για την πραγµατοποίησή τους.»2.
2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των εκκλησιών που έχουν ως έµπνευση και κίνητρο την
πίστη αναγνωρίζονται, αλλά ο δηµόσιος ρόλος της θρησκείας στην κοινωνία δεν
αναγνωρίζεται και δεν γίνεται αποδεκτός µε την ίδια ευκολία. «Υπάρχει µια
παράξενη διχοτόµηση, όπου η σύγχρονη κοινωνία δέχεται ευχαρίστως τη συµβολή
των θρησκευτικών επιταγών, όταν αυτές είναι δηµοφιλείς, π.χ. σε θέµατα κοινωνικής
δικαιοσύνης, και απορρίπτει ακόµη και το δικαίωµα λόγου σε άλλους τοµείς, όπως
εκείνους της σεξουαλικής ή συζυγικής ηθικής, παραβλέποντας ότι οι θέσεις της
εκκλησίας σχετικά µε τη δικαιοσύνη ή σχετικά µε τη σεξουαλική ηθική µπορεί να
στηρίζονται στο ίδιο όραµα αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου προσώπου χωρίς

2

Katherine Marhall, Lucy Keough. Mind, Heart and Soul in the Fight Against Poverty. Washington,
D.C.: The World Bank, 2004, p. 276
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συµβιβασµούς µε την κοινή γνώµη.»3 Υπάρχει τόσο µια εκκοσµίκευση που είναι
ουδέτερη (Τα του Θεού τω Θεώ και τα του Καίσαρος τω Καίσαρι) όσο και µια
εκκοσµίκευση που είναι επιθετική και εχθρική προς τη νόµιµη παρουσία της
Εκκλησίας. Αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες των εκκλησιών δεν είναι δυνατό να
λειτουργήσουν χωρίς κατάλληλους θεσµούς µε νοµική υπόσταση.
Η διαδικασία του Ελσίνκι, τα νέα συντάγµατα των χωρών της Κεντρικής και της
Ανατολικής Ευρώπης αναγνωρίζουν τη θρησκευτική ελευθερία, και στην πράξη
βρίσκεται σε εξέλιξη µια διαδικασία που προβλέπει νοµοθετικά µέτρα για τη ρύθµιση
της καταγραφής και των διαδικασιών της καθηµερινής ζωής των θρησκευτικών
οµολογιών, και εκεί η θρησκευτική ελευθερία εκλαµβάνεται ως συλλογικό καθώς και
ως ατοµικό δικαίωµα. Βεβαίως, υπάρχει αρκετά µεγάλη διαφοροποίηση των
καταστάσεων από χώρα σε χώρα όσο αφορά στην υλοποίηση των κοινωνικών
δραστηριοτήτων των εκκλησιών. Αλλά ουσιαστικά σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες
υπάρχει νοµικό καθεστώς για τις θρησκευτικές οµολογίες.
Ταυτόχρονα, ιδίως στη ∆υτική Ευρώπη, η δηµόσια κουλτούρα προωθεί την
εκκοσµίκευση ή µια µορφή αδιάλλακτου λαϊκισµού που βλέπει δύο αντιµαχόµενες
ανθρωπολογίες σε σύγκρουση. Από την ιστορική τοµή του ∆ιαφωτισµού και εφεξής,
η θρησκεία απωθήθηκε προοδευτικά έξω από την ηθική, από την τέχνη, από την
πολιτική και από την επιστήµη. Μια υλιστική κουλτούρα χειραφετηµένη από τον
Θεό γίνεται κουλτούρα του ατοµικισµού, αποσπασµένη από καθετί το υπερβατικό. Η
αναβίωση ευαγγελικών κινηµάτων, του Ισλάµ, από την άλλη πλευρά, είναι ενδείξεις
µιας τάσης αντι-εκκοσµίκευσης στον κόσµο. Ο Ιωάννης-Παύλος Β’, αναφερόµενος
ίσως στη διττή εµπειρία του από την Ανατολική και τη ∆υτική Ευρώπη, έγραφε ότι
από «τη βιβλική αντίληψη του ανθρώπου η Ευρώπη άντλησε ό,τι καλύτερο είχε ο
ουµανιστικός της πολιτισµός, βρήκε έµπνευση για τα καλλιτεχνικά και διανοητικά
της δηµιουργήµατα, δηµιούργησε νοµικά συστήµατα και, το σπουδαιότερο, πρόβαλε
την αξιοπρέπεια του προσώπου ως υποκείµενου αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων»4.
Επιπλέον, υποστήριζε ο Πάπας, αυτή η κληρονοµιά είχε χαρίσει στην Ευρώπη τον
µοναδικό δηµιουργικό της ρόλο στην παγκόσµια ιστορία.
Η βασική πρόκληση, λοιπόν, που αντιµετωπίζει η Εκκλησία, είναι πώς να
αντισταθµίσει ένα πολιτισµό που µε την αποκοπή του από τις ρίζες του Ευαγγελίου,
οδηγείται σε απελπισία, σε δηµογραφικό χειµώνα, στον κίνδυνο - για να
χρησιµοποιήσουµε πάλι τα λόγια του Ιωάννη-Παύλου Β’ - «της ολοκληρωτικής
ουτοπίας της «δικαιοσύνης χωρίς ελευθερία» και της ουτοπίας «της ελευθερίας χωρίς
αλήθεια» που συµβαδίζει µε µια ψεύτικη αντίληψη της «ανεξιθρησκίας». Αντίθετα, η
καθολική κοινωνική διδασκαλία, βασισµένη στις αρχές του φυσικού νόµου και
προτείνοντας ένα όραµα ελεύθερης και ενάρετης κοινωνίας, µπορεί να γίνει δεκτή
από κάθε Ευρωπαίο. Προσφέρει µια οικουµενική και δια-θρησκειακή γραµµατική
ικανή να στηρίξει ένα γνήσιο διάλογο που θα περιλαµβάνει εξ ίσου πιστούς και µη5.
Αν τα πολιτισµικά και ιστορικά θεµέλια της Ευρώπης, όπου ο Χριστιανισµός είναι
ζωντανή ενέργεια, γίνουν σεβαστά, τότε η Ευρώπη δεν θα είναι µια γεωγραφική
έκφραση κατασκευασµένη από τη συρραφή λειτουργικών αξιών, πάντα εκτεθειµένη
στον κίνδυνο και την καταστροφή όπως έδειξε ο αιώνας που πέρασε. Θα διαθέτει και
3

Archbishop Diarmuid Martin, « The Christian’s Presence in the Pluralistic Public Square. » Origins,
Febr.10, 2005, vol, 34, n.34, pp.541-46
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George Weigel. The Cube and the Cathedral: Europe, America, and Politics Without God.New York:
Basic Books, 2005, p.123.
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τα εργαλεία και την ικανότητα να αντιµετωπίσει και να λύσει τα προβλήµατά της. Η
Εκκλησία αρχίζει τη συµβολή της στην οικοδόµηση ενός βιώσιµου µέλλοντος από
την εσωτερική της ζωή προσφέροντας µια κατανόηση του ανθρωπίνου προσώπου που
είναι ρεαλιστική και πλήρης, που το βλέπει σε σχέση µε τους άλλους και είναι
υπεύθυνη και ανοιχτή προς το υπερβατικό του πεπρωµένο.
Από αυτήν την προϋπόθεση απορρέει η κοινωνική δράση της Εκκλησίας σε
ανταπόκριση προς τις τρέχουσες ανάγκες της ανθρώπινης οικογένειας.
3. Ο κατάλογος των κοινωνικών προβληµάτων όπου δραστηριοποιείται η Εκκλησία
µε βάση την αντίληψή της για το ανθρώπινο πρόσωπο, για την ενότητα της
ανθρώπινης οικογένειας, για τον κοινό προορισµό των αγαθών της γης – απόψεις που
εξηγούνται καλά στην Επιτοµή της Κοινωνικής ∆ιδασκαλίας της Εκκλησίας (2004) –
είναι µακρύς και περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της ζωής. Η Εκκλησία δεν έχει την
πρόθεση να υποκαταστήσει το Κράτος και τις αρµοδιότητές του, αλλά να καλύψει
ένα κενό ή να προσφέρει µια θεµιτή εναλλακτική λύση. Μερικοί τοµείς µπορούν να
χρησιµέψουν σαν παραδείγµατα της πολύπλευρης δράσης της Εκκλησίας στην
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στην προώθηση µιας ανάπτυξης
επικεντρωµένης στο ανθρώπινο πρόσωπο.
α) Σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, η εκπαίδευση και η επαγγελµατική
κατάρτιση αποτελούν προϋπόθεση για την απασχόληση. Είναι επίσης κρίσιµες για τη
µετάδοση εκείνων των αξιών που κάνουν δυνατή την ειρηνική συµβίωση σε
πλουραλιστικές κοινωνίες – και η παγκοσµιοποίηση των επικοινωνιών και της
µετανάστευσης επηρεάζουν όλες τις χώρες. Η εµπλοκή της Εκκλησίας στην
εκπαίδευση έχει µακρά παράδοση. Σήµερα, υπολογίζεται ότι 40 – 50 εκατοµµύρια
παιδιά της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φοιτούν σε καθολικά
σχολεία σε όλον τον κόσµο. Περίπου 1.300 καθολικά πανεπιστήµια προσθέτουν τις
υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση των νέων και στην πρόοδο της γνώσης. Από αυτά,
220 κολέγια και πανεπιστήµια βρίσκονται στις ΗΠΑ, µε περίπου 500.000 φοιτητές.
Νέα καθολικά πανεπιστήµια ανοίγουν στην Αφρική και σε άλλες ηπείρους. Στην
Ανατολική Ευρώπη, νέα καθολικά πανεπιστήµια έχουν µόλις αρχίσει να λειτουργούν
τώρα στη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Υπάρχουν επίσης πολλά
εκκλησιαστικά πανεπιστήµια και ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης 6.
β) Το µήνυµα του Ευαγγελίου τοποθετεί τη φιλανθρωπία στην καρδιά της
χριστιανικής ταυτότητας. Η συµπόνια για την ανθρωπότητα που υποφέρει παρακινεί
την εκκλησία να δρα ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Τα τελευταία
διαθέσιµα στοιχεία του 2003 δείχνουν ότι η Εκκλησία λειτουργεί 5.236 νοσοκοµεία,
16.679 ιατρεία, 656 λεπροκοµεία, 14.794 άσυλα για ηλικιωµένους, χρονίως
πάσχοντες, αναπήρους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 9.996 ορφανοτροφεία, 10.634
νηπιαγωγεία κλπ – συνολικά 109.363 ιδρύµατα7.
Η εξυπηρέτηση προσφέρεται κατά κανόνα ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή, φύλο ή
εθνικότητα. Η Εκκλησία λειτουργεί τα ιδρύµατά της µέσω θρησκευτικών κοινοτήτων,
επισκοπών, οµάδων λαϊκών. Ανταποκρίνεται επίσης σε έκτακτες ανάγκες, π.χ. µέσω
της Caritas Internationalis που είναι συνοµοσπονδία 162 καθολικών οργανώσεων
βοήθειας, ανάπτυξης και κοινωνικών υπηρεσιών που εργάζονται για τη δηµιουργία
ενός καλύτερου κόσµου ιδίως για τους φτωχούς και τους καταπιεσµένους σε πάνω
από 200 χώρες και περιοχές. Για την καταστροφή από το τσουνάµι τον περασµένο
6
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∆εκέµβριο, η συνοµοσπονδία Caritas διέθεσε βοήθεια ύψους 70 εκατοµµυρίων
δολαρίων ΗΠΑ.
Οι πανδηµίες του HIV αποτελούν αίτιο µεγάλης ανησυχίας στον κόσµο. Το 2004
σηµειώθηκαν 4,9 εκατοµµύρια νέων µολύνσεων από HIV και υπήρχαν 39,4
εκατοµµύρια άνθρωποι που ζούσαν µε τον ιό, ενώ οι θάνατοι από AIDS έφτασαν 3,1
εκατοµµύρια. Από όλα τα κέντρα θεραπείας ανθρώπων που ζούν µε τον ιό HIV και
µε την ασθένεια AIDS σε ολόκληρο τον κόσµο, 26,7% επιχορηγούνται από την
Καθολική Εκκλησία8.
γ) Στη συζήτηση για τη δηµόσια πολιτική, η Εκκλησία συνηγορεί υπέρ του διαλόγου
ως µέσου για την επικράτηση ειρήνης µεταξύ των διαφόρων µερίδων της κοινωνίας
και µεταξύ των διαφόρων κρατών. Η έµφαση που δίνεται στον οικουµενισµό µπορεί
να αποτρέψει την περιθωριοποίηση κάποιων µειονοτικών χριστιανικών κοινοτήτων
και µπορεί να συντελέσει στη δηµιουργία κοινού µετώπου για την υπεράσπιση των
θεµελιωδών αξιών που βασίζονται στην κοινή πίστη και είναι αναγκαίες για την
ειρηνική συνύπαρξη και τον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο διάλογος ως
κοινωνική µέθοδος προσλαµβάνει µεγαλύτερη σηµασία σε µια Ευρώπη σε
δηµογραφική ύφεση όπου ή µετανάστευση αποκτά µεγαλύτερη σηµασία. Οι
µετανάστες φέρνουν µαζί τους τον πολιτισµό τους και τις θρησκείες τους. Ενώ η
οικονοµία τους ζητά, η πολιτική τους απορρίπτει. Η Εκκλησία προσεγγίζει το
σηµαντικό αυτό ζήτηµα τόσο µε τη συµβολή της στην προστασία των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων αυτών των προσώπων όσο και µε τη φροντίδα για την
κάλυψη των άµεσων αναγκών τους και µε την υποστήριξη νόµιµης και διαφανούς
διαδικασίας κατά την άφιξή τους. Ο Observer της Ε.Ε. ανέφερε τον Μάρτιο ότι
υπολογίζεται πως σήµερα ζουν στην Ευρώπη περίπου 20 εκατοµµύρια
Μουσουλµάνοι – περίπου 5% του πληθυσµού της Ε.Ε.
Οι µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις βρίσκονται στη Γαλλία (4-5 εκατοµµύρια), στη Γερµανία (πάνω από 3
εκατοµµύρια), στο Ηνωµένο Βασίλειο (πάνω από 1,5 εκατοµµύρια), στην Ισπανία
(περίπου 1 εκατοµµύριο), στην Ιταλία και την Ολλανδία (κοντά 1 εκατοµµύριο).
Μερικοί πιστεύουν ότι ο αριθµός των Μουσουλµάνων στην Ευρώπη θα διπλασιαστεί
µέχρι το 20159. Είναι φανερό ότι χρειάζεται επειγόντως εποικοδοµητικός διάλογος
για την ενσωµάτωση και τις αµοιβαίες σχέσεις. Το ίδιο ισχύει για τα βιοηθικά
ζητήµατα - τη νέα επιστηµονική έρευνα πάνω στα βλαστοκύτταρα, τους χειρισµούς
στα έµβρυα και στον εγκέφαλο, τις συγκρούσεις µε το χριστιανικό όραµα του
ανθρωπίνου προσώπου. Η διεξαγωγή διαλόγου µε την επιστήµη και η συµβολή σε
µεγαλύτερη συνειδητοποίηση από το κοινό των ενδεχόµενων συνεπειών για την
κοινωνία των ανήθικων πειραµατισµών δεν είναι µόνο θρησκευτικό καθήκον αλλά
υπηρεσία για το µέλλον της Ευρώπης.
δ) Στο µακρύ της ταξίδι, η Εκκλησία ήρθε συχνά αντιµέτωπη µε κρίσεις και αλλαγές.
Αν και µερικές φορές υπολείφθηκε από τα ίδια της τα πρότυπα και στόχους, απέδειξε
τη σταθερή προσοχή και υπηρεσία της προς την κοινωνία προσφέροντας µόνιµες
αξίες, την αίσθηση ελπίδας για το µέλλον, εκτίµηση και υπεράσπιση των
επιτευγµάτων της ανθρώπινης λογικής, στοργική φροντίδα για τους πάσχοντες και
τους φτωχούς, ηχηρό κάλεσµα για δικαιοσύνη έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν
µερίδιο στα οφέλη των σύγχρονων τεχνικών και οικονοµικών προόδων.
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ευχαριστούµε τον Σεβασµιώτατο, για όσα χρήσιµα, άκρως
διαφωτιστικά και πολύτιµα, είχε την καλοσύνη να θέσει υπόψη µας.
Και να παρακαλέσω τώρα την ∆ρα κα Aruna Gnanadason, Συντονίστρια της
Οµάδας ∆ικαιοσύνης και Ειρήνης, από τις Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες, Εκκλησία
της Νότιας Ινδίας.
Θα εισηγηθεί το θέµα «Οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες µπροστά στις
προκλήσεις της σύγχρονης εποχής».
A.GNANADASON: Σας ευχαριστώ πολύ για το προνόµιο να οµιλήσω ενώπιόν σας.
Μου ζητήθηκε να αναφερθώ στη στάση των Μεταρρυθµισµένων Εκκλησιών προς τις
προκλήσεις της νέας εποχής.
Ο ∆ιαµαρτυρόµενος Χριστιανισµός ή αλλιώς, η Μεταρρυθµισµένη παράδοση της
Εκκλησίας διαδραµάτισε κρίσιµο ρόλο στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή
του κόσµου της πολιτικής και της οικονοµίας ειδικά στην Ευρώπη και από εκεί σε
άλλα µέρη του κόσµου. Το ιστορικό αυτό µωσαϊκό πρέπει να αναγνωριστεί και να
επιβεβαιωθεί, ιδίως επειδή η µεταρρυθµισµένη παράδοση συνέβαλε σηµαντικά στις
δεοντολογικές και ηθικές αξίες που στήριξαν τη δηµόσια ζωή και τη διεθνή πολιτική.
Π.χ. τα καθεστώτα ανθρωπίνων δικαιωµάτων τόσο των κυβερνήσεων όσο και των
διακυβερνητικών θεσµών όπως ο ΟΗΕ, άντλησαν πολλά από τη Μεταρρυθµισµένη
ηθική. Βάσει του ιστορικού παρελθόντος των σχισµάτων και των εντάσεων στους
κόλπους της Μεταρρυθµισµένης οικογένειας, είναι σήµερα προφανής η προσήλωση
στον οικουµενισµό ή στην ενότητα των εκκλησιών όπως και στην ενότητα όλης της
ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτή υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η σπουδαία και
σηµαντική συµβολή των Μεταρρυθµισµένων Εκκλησιών, αφού η Μεταρρυθµισµένη
οικογένεια είναι εκείνη που στηρίζει τις σπουδαίες οικουµενικές πρωτοβουλίες σε
όλα τα µέρη του κόσµου. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι, από την
ίδια τη φύση της Μεταρρύθµισης – οι εκκλησίες αυτές υπήρξαν πάντοτε ανοιχτές
στην ανανέωση και τον µετασχηµατισµό της ίδιας τους της ζωής και της ζωής της
κοινωνίας γύρω τους. Και όµως, παρά αυτό το ιστορικό και παρά τις σηµαντικές
συνεισφορές τους, οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες αντιµετωπίζουν προκλήσεις που
αµφισβητούν την ίδια την ύπαρξή τους, και µερικές φορές απορροφήθηκαν τόσο από
τον αγώνα για την επιβίωσή τους, που έχασαν ευκαιρίες να διαδραµατίσουν
µεταρρυθµιστικό ρόλο στον δηµόσιο και πολιτικό βίο.
Μετατόπιση του πυρήνα του ∆ιαµαρτυρόµενου Χριστιανισµού:
Το κέντρο βάρους του Χριστιανισµού υφίσταται σήµερα µια δηµογραφική
µετατόπιση από το βόρειο προς το νότιο ηµισφαίριο. Πολλές προτεσταντικές
εκκλησίες στην Ευρώπη βλέπουν το ενεργό ποίµνιό τους να µειώνεται και κυρίως οι
νέοι φεύγουν από τις εκκλησίες γιατί δεν τους ενδιαφέρει η έντονα θεσµική και
δογµατική εκκλησία. Ακούµε για ναούς που πωλούνται και για κληρικούς που
απολύονται επειδή οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες δεν διαθέτουν τους οικονοµικούς
πόρους για να τους συντηρήσουν καθώς τα έσοδά τους µειώνονται. Συγχρόνως, η
φαινοµενική ανάπτυξη των εκκλησιών στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική
Αµερική µετέβαλε σηµαντικά τη µορφή του Μεταρρυθµισµένου Χριστιανισµού
µετατοπίζοντας το βάρος προς τον νότο. ∆υστυχώς αυτό καταλήγει και σε µια άλλη
συνέπεια για τον παγκόσµιο Χριστιανισµό. Οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες ήταν
κυρίως εκείνες που συντήρησαν τον κλήρο και τις υπηρεσίες των εκκλησιών στον
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νότο καθώς και το παγκόσµιο οικουµενικό κίνηµα. Καθώς µειώνονται τα µέλη τους
και, κατά συνέπεια, τα έσοδά τους, αδυνατούν πια να εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις
τους για αλληλεγγύη προς τις ασθενέστερες αδελφές τους εκκλησίες στον νότο αλλά
και προς το παγκόσµιο οικουµενικό κίνηµα συνεργασίας µεταξύ των εκκλησιών.
Επιπλέον παρατηρείται ένα άλλο φαινόµενο: Η έντονη ανάπτυξη του «άτυπου
τοµέα» του Χριστιανισµού που αντιπροσωπεύεται από µεγα-εκκλησίες και άλλες
εκφράσεις µετα-οµολογιακού Χριστιανισµού (κατάργησης των διαφόρων επί µέρους
χριστιανικών οµολογιών), όπου συµπεριλαµβάνεται και µια «πνευµατικότητα» που
δεν συνδέεται µε τους παραδοσιακούς θεσµούς. Αυτές οι νέες µορφές Χριστιανισµού
εµπεριέχουν µια υπόσχεση αλλά και µια πρόκληση. Υπόσχεση, γιατί µπορούν να
οδηγήσουν σε ανανέωση της ενίοτε πολύ ιεραρχικής και πατριαρχικής εκκλησίας.
Αλλά και πρόκληση, γιατί δεν συνδέονται πια µε την Μεταρρυθµισµένη παράδοση
και κάποιες φορές έχουν τις ρίζες τους σε ένα διαστρεβλωµένο χριστιανικό µήνυµα.
Μερικές απ’ αυτές κηρύσσουν αυτό που αποκαλείται «πίτα στον ουρανό» ή το
ευαγγέλιο της «ευηµερίας», δηλαδή υποσχέσεις για πλούτη και καλοπέραση στη
µεταθανάτια ζωή – πωρώνοντας την πολιτική και κοινωνική βούληση να εργαστούµε
προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης στον σηµερινό κόσµο. Η διδασκαλία του
«κοινωνικού ευαγγελίου» που πρόσφερε στον κόσµο και στην εκκλησία η
Μεταρρυθµισµένη θεολογία αµφισβητείται από τα νέα κύµατα «θεολογικού
φονταµενταλισµού» και του «συντηρητισµού» των νέων αυτών εκκλησιαστικών
κινηµάτων.
Θρησκευτική διαφορετικότητα –η ενότητα πέρα από τον πλουραλισµό:
Μια ακόµη πρόκληση προέρχεται από το παρελθόν µας. Η ιστορία της
Μεταρρυθµισµένης ιεραποστολής βασίστηκε σε µια υπερ-τονισµένη αντίληψη του
προσηλυτισµού του κόσµου προς το Χριστό, στα πλαίσια µιας θεολογίας των
θρησκειών που δεν έβλεπε δυνατότητα εν Θεώ ζωής µέσα από άλλες θρησκευτικές
παραδόσεις. Η επιδίωξη του να καταστεί πλειοψηφία οδήγησε στην ιµπεριαλιστική
και αποικιοκρατική ιστορία της εκκλησίας, όπου η πολιτική εξουσία πρόσφερε στον
Χριστιανισµό τη δυνατότητα να γίνει η µία και µοναδική θρησκεία του λαού10.
Συνεπώς, στην πορεία αυτής της ιστορίας, η εµπλοκή µε ανθρώπους άλλων
θρησκειών υπήρξε αµφιλεγόµενη, αφού επηρεαζόταν από αντιλήψεις της
χριστιανικής αποστολής που υπαγόρευαν προσηλυτισµούς. Υπήρχαν ανησυχίες ότι
οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων θρησκειών θα ανάγκαζαν τους Χριστιανούς να
κάνουν συµβιβασµούς. Επιπλέον, πίστευαν ότι ένα έθνος ήταν δυνατό να είναι
τελείως «κοσµικό» στη ζωή του και στον τρόπο που καλλιεργούνται οι σχέσεις.
Γίνεται όµως όλο και πιο φανερό ότι οι θρησκείες παίζουν αποφασιστικό
ρόλο στη ζωή των εθνών και των λαών και δεν µπορούν να αγνοούνται. Οι
θρησκείες άλλωστε επηρεάζουν τις σχέσεις µεταξύ εθνών όπως έδειξαν τα πρόσφατα
γεωπολιτικά γεγονότα. Η «χρήση» και «κατάχρηση» της θρησκείας κερδίζει
έδαφος. Η πρόκληση που πρέπει να δούµε εδώ συνίσταται στο γεγονός ότι και
κάποιοι διαµαρτυρόµενοι χριστιανοί ευαγγελιστές χρησιµοποίησαν βίαιη γλώσσα
και επιθετικές τακτικές για να «ευαγγελίσουν» τον κόσµο. Έτσι λοιπόν, ζούµε
σήµερα σε ένα κόσµο όπου ο θρησκευτικός πλουραλισµός και ο διάλογος µε άλλες
10

Ariarajah Wesley, Χριστιανική Αποστολή: Το τέλος ή ένα νέο ξεκίνηµα, Προεδρείο Παγκοσµίων
Υπουργείων, Ενωµένη Μεθοδιστική Εκκλησία στις ΗΠΑ. Mss.

49

θρησκείες έχει γίνει σηµαντικός και µάλιστα επιτακτικός. Αποδείχτηκε ότι αυτή
είναι µια από τις µείζονες προκλήσεις για την οικογένεια των Μεταρρυθµισµένων
εκκλησιών.
Η κατάσταση περιπλέκεται σήµερα ακόµη περισσότερο, επειδή ζούµε σε ένα
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο όπου ο πλουραλισµός και η διαφορετικότητα απειλούνται
και υπάρχει η τάση προώθησης µιας «µονο-κουλτούρας» που παράγεται από τα
κέντρα οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας κυρίως στην Ευρώπη και στη Β.
Αµερική. Ανακύπτει έτσι ένας επιθετικός ατοµικισµός και ένα είδος ανταγωνισµού
προς τα θρησκευτικά συστήµατα άλλων. Οι πράξεις βίας εναντίον όλων των
Μουσουλµάνων ή ακόµη και ανθρώπων που έµοιαζαν µε Μουσουλµάνους που
σηµειώθηκαν στις ΗΠΑ και σε µέρη της Ευρώπης µετά την 11η Σεπτεµβρίου,
αποτελούν ένα ενδεικτικό παράδειγµα. Ένας Ρωµαιοκαθολικός θεολόγος από την
Ινδία περιγράφει ως ακολούθως: «Η «δαιµονοποίηση» ακολουθείται από τη
στράτευση. Η στράτευση γίνεται βασικό µέρος της πολιτικής και περιλαµβάνει όχι
µόνο αγώνα αλλά και βία. Και η βία αναγορεύεται σε αρετή»11
Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι κάποιοι τροµοκρατούν τον κόσµο στο
όνοµα της θρησκείας. Αυτό όµως που έχει σηµασία για εµάς ως Χριστιανοί είναι ο
ρόλος µας στην επανόρθωση των αδικιών και η άντληση πόρων από την κληρονοµιά
της πίστης µας για να διδάσκουµε ανοχή και φιλοξενία. Οι νέες µεταναστευτικές
πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αποσκοπούν στον εξονυχιστικό έλεγχο και
απώθηση εκείνων που έρχονται αναζητώντας άσυλο από πολιτικές, οικονοµικές ή
κοινωνικές διακρίσεις. Αυτοί οι νόµοι είναι πολύ συχνά αντίθετοι προς την επιταγή
του Ευαγγελίου που απαιτεί από εµάς να καλωσορίζουµε τον ξένο – αυτό πρέπει να
γίνει το σύνθηµα της πολιτικής µας δέσµευσης.
Μια φωνή ηθικής στον κόσµο
Η ηθική παραµένει η λυδία λίθος της Μεταρρυθµισµένης θεολογίας και σε
διάφορες στιγµές στην ιστορία της, τα θέµατα ηθικής και δεοντολογίας έθεσαν υπό
αµφισβήτηση τη ζωή της εκκλησίας. Πρόσφατα, το θέµα της οµοφυλοφιλίας έφτασε
επικίνδυνα κοντά στο να προκαλέσει διχασµό στην εκκλησία. Οι συζητήσεις σε πολλές
εκκλησίες - στην Ενωµένη Μεθοδιστική Εκκλησία στις ΗΠΑ και στην Πρεσβυτεριανή
Εκκλησία της Αοτεαρόα Νέας Ζηλανδίας, στην Μεταρρυθµισµένη Εκκλησία της
Νότιας Αφρικής, για να αναφέρουµε µόνο µερικά παραδείγµατα – ήταν οδυνηρές και
γεµάτες ένταση. Η νεότερη γενεά των Χριστιανών, ιδίως στη Β. Αµερική και στην
Ευρώπη, δεν ενδιαφέρεται πλέον για µια εκκλησία που απασχολείται µε θέµατα της
ανθρώπινης σεξουαλικότητας – για τους νέους, όλα αυτά είναι φυσιολογικές
ανθρώπινες καταστάσεις και συνεπώς δεν αξίζουν όλες αυτές τις διχογνωµίες. Έχουµε
εδώ µια πραγµατική πρόκληση για τις βασικές Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες.
Υπάρχουν όµως και άλλες, νεοεµφανιζόµενες ηθικές προκλήσεις που προκύπτουν από
την βιο-ηθική και τη δυνατότητά της να χειραγωγεί στη ζωή.
Αλλά στην άδικη παγκόσµια τάξη σήµερα, υπάρχουν και άλλα ηθικά ζητήµατα
στα οποία οι Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες καλούνται να λάβουν θέση. Πολύ συχνά
ασχολούµαστε µε προσωπικά και ατοµικά ζητήµατα ηθικής που δεν αναγνωρίζουµε
ως αµαρτωλά και άδικα στην συλλογική και κοινοτική µας συµπεριφορά. Πώς
11
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αντιµετωπίζουν οι εκκλησίες τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά αµαρτήµατα που
αποκλείουν εκατοµµύρια ανθρώπων από τα οφέλη της ανάπτυξης; Πώς µπορούµε να
συγχωρούµε τη βία της φτώχιας και τις απάνθρωπες πολιτικές των ∆ιεθνών
Οικονοµικών Οργανισµών και των πολυεθνικών εταιρειών που καταστρέφουν
ατιµωρητί τις ζωές των ανθρώπων και τη γη; Πώς µπορούµε να σιωπούµε για αυτά τα
µεγάλα προβλήµατα και ύστερα να µιλούµε για ανηθικότητα σε εντελώς προσωπικό
επίπεδο; Ο Dr. Samuel Kobia, Γενικός Γραµµατέας του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Εκκλησιών, περιγράφει µε αυτά τα λόγια τη γενική κατάσταση που συχνά διστάζουµε
να χαρακτηρίσουµε αµαρτωλή:
Τώρα, στις αρχές του 21ου αιώνα, είµαστε µάρτυρες µιας νέας ιδεολογίας που
δεν υποκινείται ουσιαστικά από ιδέες του πώς να οργανωθεί και να διευκολυνθεί
η εποικοδοµητική αλλαγή στην κοινωνία, αλλά ενδιαφέρεται µάλλον να
αποκτήσει µεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγξει και να επιβληθεί στους
ανθρώπους όσο και να ελέγξει τους φυσικούς πόρους του κόσµου. ∆ιαιωνίζει τη
λογική της αντιπαράθεσης, του ανταγωνισµού, του πολέµου και της βίας. Η
χρήση βίας σήµερα συνοδεύεται από την εξουσία να ερµηνεύεται ο κόσµος του
άλλου µε την ονοµασία «νέοι εχθροί της ανθρωπότητας» µε τρόπο που
νοµιµοποιεί µια κουλτούρα βίας.
Σε µια εποχή που ο θρίαµβος της
εκκοσµίκευσης βρίσκεται στο απόγειό του στον κόσµο του βορρά και της δύσης,
η διαδικασία χαρακτηρισµού «εχθροί της δηµόσιας ζωής» είναι γεµάτος από τον
θρησκευτικό συµβολισµό του καλού και του κακού, όπου γίνεται επίκληση του
Θεού - αυθαίρετη επίκληση του Θεού - µε τρόπο που εξυπηρετεί συγκεκριµένες
επιθετικές προτεραιότητες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ανασφάλεια, ο φόβος και το
άγχος κυριαρχούν στη ζωή πολλών ανθρώπων σε όλες τις περιοχές.
Ο σηµερινός κόσµος εξακολουθεί να είναι απειλητικός και ταραγµένος. Αντί να
αναζητούν ειρηνικούς και δίκαιους τρόπους αντιµετώπισης αυτής της τάσης, οι
κοινωνίες εναποθέτουν την εµπιστοσύνη τους στη στρατιωτική ισχύ. Η
αναζήτηση πιο τελειοποιηµένων όπλων µαζικής καταστροφής γίνεται
προοδευτικά το µοναδικό µέσο για την εγγύηση της ασφάλειας των εθνών
κρατών στον ανεπτυγµένο κόσµο. Αλλά ακόµη και οι όχι τόσο ανεπτυγµένες
και όχι τόσο πλούσιες χώρες προσπαθούν να προστατέψουν τον εαυτό τους µε
την απόκτηση των ίδιων επικίνδυνων όπλων µαζικής καταστροφής που
χρησιµοποιούν οι πλούσιοι και ισχυροί για να εξαπλώσουν την ηγεµονία τους
στον κόσµο. Η πρόσφατα αυξανόµενη τάση είναι να υπακούουν οι οικονοµικές
πολιτικές σε πολιτικές και στρατιωτικές επιδιώξεις µάλλον παρά στις βασικές
ανάγκες για τις οποίες προορίζονται ή τις οποίες ισχυρίζονται ότι
εκπροσωπούν12.
Ποιος είναι ο ρόλος µας συνεπώς ως Χριστιανών, µεταρρυθµισµένων και άλλων
οµολογιών; Οι κύριες προκλήσεις ενώπιον του σύγχρονου κόσµου και όχι µόνο των
µεταρρυθµισµένων Χριστιανών, αλλά στο σύνολό µας, είναι να εργασθούµε προς την
κατεύθυνση µίας νέας κουλτούρας ειρήνης και δικαιοσύνης για την πρόληψη και
αντιµετώπιση όλων των µορφών αδικίας και βίας στον κόσµο µας. Είναι η στιγµή για
τις Μεταρρυθµισµένες εκκλησίες και για όλους τους Χριστιανούς να διαβάσουµε τα
σηµεία των καιρών και να ανανεωθούµε από την επιταγή του Ευαγγελίου· να µιλάµε
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ειλικρινά και καλόπιστα και να εργαστούµε για ένα δίκαιο και ειρηνικό κόσµο. Σας
ευχαριστώ.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να ευχαριστήσουµε την κα Gnanadason, για την πολύ
συγκεκριµένη και σαφέστατη ανάλυση που µας έκανε και τις επισηµάνσεις, ιδιαίτερα
χρήσιµες και σηµαντικές.
Να δώσω τώρα τον λόγο στον κ. Γκάρι Βατσικούρα, διδάκτορα της Θεολογίας
και συνεργάτη του Ιδρύµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας του
Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουµενικού Πατριαρχείου στο Σαµπεζύ.
Γ.ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ: Σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, Σεβασµιώτατε, αξιότιµοι καλεσµένοι,
Η Ορθόδοξη
Εκκλησία είναι µια παραδοσιακή Εκκλησία µε πείρα, που σηµαίνει ότι είναι
ανοιχτή στο διάλογο µε πνεύµα συνέχειας και ανανέωσης. Στην αναζήτηση της
ανανέωσης της πνευµατικής και πολιτισµικής ταυτότητας του κόσµου, είναι
καθήκον της Ορθοδοξίας να διακηρύσσει και να µεταδίδει τη χριστιανική πίστη για
τη σχέση µεταξύ Θεού, ανθρώπου και του κόσµου. ∆εδοµένου ότι ο χριστιανικός
κόσµος είναι συνεχώς αντιµέτωπος µε µια ηθική κρίση 13, η Ορθόδοξη Εκκλησία
επιτέλεσε αυτή την αποστολή σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της αναφερόµενη
«στη βίωση της χριστιανικής ζωής, στην προσπάθεια ερµηνείας µε τακτικό τρόπο
των βασικών αρχών στις οποίες αυτή στηρίζεται και στη συγκεκριµένη εφαρµογή της
Ορθόδοξης Χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας στον άνθρωπο».
Κλίση
Η εφαρµογή της ηθικής διδασκαλίας συντελεί µε ουσιώδη τρόπο στη βίωση
της χριστιανικής ζωής και στην κοινωνική συνοχή και τελικά στην παγκόσµια τάξη,
ιδίως στην ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ των λαών. Η χριστιανική ζωή είναι κατά
βάσιν η κλίση για την µεταµόρφωση του κόσµου µε την αγάπη, η πρωταρχική
εσωτερική προδιάθεση για την κατάλληλη εξωτερική συµπεριφορά της ζωής», και
η φιλανθρωπία που µεταφέρει την αγάπη του Θεού και την αγάπη του ανθρώπου
προς τον άνθρωπο. Είναι µια χριστοκεντρική προσέγγιση απέναντι στον κόσµο,
στους θεσµούς του, στα προβλήµατα και στην πραγµατικότητά του. Αυτό µπορεί
πράγµατι να συµβάλει στην τάξη, στο πρότυπο και στη δοµή του κόσµου σε
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο και να λύσει προβλήµατα – πνευµατικά,
οικονοµικά, κοινωνικά, διατροφικά, περιβαλλοντικά, και πολιτικά. Σε κάθε
περίπτωση, η πρόκλησή µας ως Χριστιανών είναι να εξασφαλίζουµε ότι η ζωή µας
είναι συµβατή µε την ουσία και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου.
∆ιότι καλούµεθα να γίνουµε «δούλοι κυρίου» και να συµµορφωθούµε µε την
επιταγή: «µη συσχηµατίζεσθαι τω αιώνι τούτω, αλλά µεταµορφούσθαι τη ανακαινώσει
του νοός υµών, εις το δοκιµάζειν υµάς τί το θέληµα του Θεού, το αγαθόν και
ευάρεστον και τέλειον» (Ρωµ. 12:2). Τελικά, η εµπειρία της Βασιλείας, η εµπειρία
µιας νέας «παγκόσµιας τάξης» κυβερνώµενης από τον Θεό, όπου το τέλος της
ανθρώπινης ύπαρξης είναι η θέωση, δηλαδή η εξοµοίωση µε τον Θεό.
Αλλά ο άνθρωπος µε το θείο δώρο της ελευθερίας, διατρέχει τον κίνδυνο
της ανυπακοής, ανεξαρτητοποίησης από τον Θεό και συνεπώς πτώσης. Ο
άνθρωπος και ο κόσµος που δεν κυβερνώνται από τον Θεό επιτρέπουν στο Κακό
να διαδραµατίζει τον τροµακτικό του ρόλο.
13
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«Οι συνέπειες αυτού του κακού είναι οι µάστιγες και οι κακίες που έχουν
γίνει τα προνόµια στην εποχή µας: εκκοσµίκευση, βία, χαλάρωση των
ηθών, αρνητικά φαινόµενα µεταξύ µερικών σηµερινών νέων, ρατσισµός,
εξοπλισµοί και πόλεµοι. Είναι πλήθος οι παράγοντες που προκαλούν τα
δεινά από τα οποία πάσχει η κοινωνία: καταπίεση των µαζών, κοινωνική
ανισότητα, περιορισµοί του ανθρώπινου δικαιώµατος ελευθερίας της
συνείδησης – ιδίως του δικαιώµατος της θρησκευτικής ελευθερίας (ενός
δικαιώµατος που σε ορισµένες γνωστές περιπτώσεις περιορίζεται σε
τέτοιο βαθµό ώστε να εκµηδενίζονται όλες οι µορφές θρησκευτικής ζωής)
– οικονοµική αθλιότητα, αδικία στην κατανοµή των καταναλωτικών
αγαθών ή ακόµη απόλυτη έλλειψή τους, υποβάθµιση των φυσικών πόρων,
λιµός εκατοµµυρίων υποσιτιζόµενων ανθρώπων, εξορίες, το οξύ
πρόβληµα των προσφύγων, η µαζική µετανάστευση, η καταστροφή του
περιβάλλοντος, τα προβλήµατα των αναπτυσσοµένων κοινωνιών σε ένα
κόσµο που είναι άνισα βιοµηχανοποιηµένος και κυριαρχείται όλο και
περισσότερο από την τεχνολογία, η εναπόθεση ελπίδων στην
µελλοντολογία – όλα αυτά τα φαινόµενα διαιωνίζουν το απέραντο άγχος
που κυριαρχεί στη ζωή της ανθρωπότητας σήµερα.» 14
Για αυτούς τους λόγους, η σηµασία του ανθρώπου ως προσώπου, που απειλείται
από την παρουσία του κακού στον κόσµο, πρέπει να τονίζεται από την Ορθόδοξη
Εκκλησία µέσα από την παρουσία της, τη θεολογία της, τη λατρεία και το
ποιµενικό έργο.
Ευθύνη
Για να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή, οι ορθόδοξοι ηγέτες πρέπει να
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής µε αίσθηµα ευθύνης, όπως
συνοψίζεται µε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ούτως ηµάς λογιζέσθω
άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόµους µυστηρίων Θεού. ό δε λοιπόν
ζητείται εν τοις οικονόµοις, ίνα πιστός τις ευρεθή.» Έτσι µερικά από τα βασικά
χαρακτηριστικά των ευθυνών ενός Ορθόδοξου ηγέτη µπορούν να οριστούν ως εξής:
Συνείδηση της προέλευσης και του ιερού χαρακτήρα της εξουσίας του Ορθόδοξου
ηγέτη, καλλιέργεια ηθικών και πνευµατικών ιδιοτήτων, υπευθυνότητα στην εκτέλεση
του λειτουργικού και ποιµαντικού έργου χωρίς η πνευµατική εξουσία να γίνεται
καταπιεστική. Να είναι ευαίσθητος δέκτης των µηνυµάτων των καιρών και έτοιµος
να ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση µε σύνεση και διάλογο, και να παραµένει πάντα
υπηρέτης του Χριστού και οικονόµος των µυστηρίων του Θεού στην υπηρεσία του
ανθρώπου, για τον οποίον πέθανε ο Χριστός. Εµείς, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
οπουδήποτε και αν υπηρετούµε στο δηµόσιο στίβο, καλούµεθα επίσης να είµαστε
κατά παρόµοιο τρόπο υπεύθυνοι ανταποκρινόµενοι στην κρίση που επικρατεί στον
κόσµο, ενθυµούµενοι ότι η Εκκλησία πρέπει να παραµείνει Εκκλησία µέσα από τη
δράση της ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο να εκκοσµικευθεί.
Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουµενικού Πατριαρχείου
Μια κυρίαρχη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και πνευµατική έκφραση της
παγκόσµιας αποστολής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή, δόθηκε
κατά την Οικουµενική Πατριαρχία του Αθηναγόρα Ι, µε τη δηµιουργία του
Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουµενικού Πατριαρχείου το 1966. Το Κέντρο είχε
τους εξής βασικούς σκοπούς: Να κάνει γνωστή στον ∆υτικό κόσµο τη
14
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διδασκαλία, την παράδοση και τη λειτουργική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Να µελετά τη θεολογία και την πνευµατική ζωή των άλλων Χριστιανικών
Εκκλησιών και άλλων θρησκειών, αποκλείοντας κάθε είδος συγκρητισµού καθώς
και κάθε απόπειρα επιβολής της θρησκείας του ενός στους άλλους, να προάγει το
οικουµενικό πνεύµα της χριστιανικής ενότητας, και να διευκολύνει τις επαφές
µεταξύ τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και τις επαφές των Ορθόδοξων
Εκκλησιών στο σύνολό τους µε άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες και οµολογίες.
Η αποστολή του Πατριαρχικού Κέντρου αντλεί έµπνευση από το όραµα του
Αποστόλου Παύλου των Εθνών, που απεικονίζεται σε µια τοιχογραφία στην
είσοδο του Ναού. Το όραµα αυτό, σύµφωνα µε την αφήγηση που περιέχεται
στις Πράξεις των Αποστόλων, υπήρξε αποφασιστικό για την ιστορική πορεία
του Χριστιανισµού στην Ευρώπη. Ο Απόστολος Παύλος αποφάσισε να
υπακούσει τον άνθρωπο από τη Μακεδονία που του παρουσιάστηκε στο όνειρό
του λέγοντάς του «Έλα στη Μακεδονία να µας βοηθήσεις» και να µη
συνεχίσει την ιεραποστολή του στην Ασία όπως επιθυµούσε. Η τοιχογραφία
προβάλλει τον σύγχρονο κόσµο, βουνά από εργοστάσια µε σωλήνες και
καµινάδες που ξερνούν καπνό, και θα µπορούσε να συµβολίζει τη ∆ύση του
σήµερα και ιδίως τα οικολογικά του προβλήµατα. Στο κάτω µέρος, από την
άλλη πλευρά της θάλασσας είναι ένας κήπος µε σπασµένες κολώνες που
υποδηλώνει το τέλος της αρχαιότητας και της ειδωλολατρίας. Ο Απόστολος
Παύλος είναι πρόθυµος να βοηθήσει κάθε εποχή, ιδιαίτερα τη δική µας: το
γεγονός είναι ότι η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν αποτελεί
αναγκαστικά εµπόδιο για το θρησκευτικό συναίσθηµα.
Το Κέντρο έκανε αρκετά για να ανοίξει την Ορθόδοξη Εκκλησία προς τη ∆ύση –
µια γέφυρα ανάµεσα σε Ανατολή και ∆ύση ή ένα παράθυρο µέσα από το οποίο η
Ανατολή µπορεί να κοιτάζει τη ∆ύση και αντίστροφα.
Το Κέντρο, ως έδρα της Γραµµατείας για την Προπαρασκευή της Μεγάλης και
Αγίας Συνόδου, ενίσχυσε πράγµατι την ενότητα της Ορθοδοξίας κατά τα τελευταία
σαράντα χρόνια και εξέφρασε την Ορθόδοξη θέση πάνω στις ειδικές προκλήσεις
της εποχής µας: το οικουµενικό κίνηµα, τον διάλογο µεταξύ των θρησκειών, την
επίτευξη της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της
αγάπης µεταξύ των λαών, την κατάργηση των φυλετικών και άλλων διακρίσεων
κλπ.
Στο τοπικό επίπεδο, ο πρόσφατος κοινωνικός και ηθικός προβληµατισµός που
λαµβάνει χώρα στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και που κατέληξε στις «Βάσεις
της Κοινωνικής Αντίληψης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» εντόπισαν
θεµελιώδεις αρχές, βάσει των οποίων η Εκκλησία µπορεί να συζητά πάνω σε ευρύ
φάσµα ζητηµάτων που άπτονται της Εκκλησίας και της Κοινωνίας: Εκκλησία και
Έθνος, Εκκλησία και Κράτος, Χριστιανική ηθική και κοσµικός νόµος, Εκκλησία
και Πολιτική, η εργασία και οι καρποί της, περιουσία, πόλεµος και ειρήνη,
έγκληµα, τιµωρία, αναµόρφωση, προβλήµατα βιοηθικής, προσωπικά και
οικογενειακά θέµατα, καθώς και δηµόσια ηθική, προσωπική και εθνική υγεία.
Στον τοµέα της βιοηθικής π.χ., αν και η Ορθόδοξη Εκκλησία διεξάγει συνεχώς
διαλόγους και συζητήσεις, είναι ουσιαστικά ανέτοιµη για να εκφράσει µια
τεκµηριωµένη και πιστευτή δική της πρόταση σε πανορθόδοξο επίπεδο. Για αυτό το
λόγο, µετά από αίτηµα πολλών τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, το Οικουµενικό
Πατριαρχείο συγκάλεσε διεθνή επιστηµονική διάσκεψη τον Σεπτέµβριο του 2002
στο Ορθόδοξο Κέντρο του, µε θέµα: Η Εκκλησία και η Βιοηθική: Ο λόγος της
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επιστήµης και ο κόσµος της θρησκείας»15.
Τα πρακτικά της διάσκεψης
δροµολόγησαν µια νέα διαδικασία σε πανορθόδοξο επίπεδο, χρησιµοποιώντας µια
διεπιστηµονική προσέγγιση για τη συνέχιση αυτού του σπουδαίου διαλόγου για την
ιερότητα της ζωής, την ελευθερία της επιστηµονικής έρευνας και τις θεµελιώδεις αρχές
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ώστε να καταλήξει σε ένα ελάχιστο κοινό κώδικα
βιοηθικών αρχών.
Με την ευκαιρία της Σύναξης των Προκαθηµένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας
τον ∆εκέµβριο του 2000 στο Φανάρι, αποφασίστηκε να συσταθεί µια
διορθόδοξη επιτροπή επί βιοηθικών θεµάτων. Στο µεταξύ οι Εκκλησίες της
Ελλάδας και της Μόσχας δηµιούργησαν Συνοδικές Επιτροπές για τη
διατύπωση µιας σειράς θέσεων σε σχέση µε τη βιοηθική. Η Εκκλησία της
Ελλάδας ίδρυσε επίσης ένα Κέντρο Βιοιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας, ένα
φόρουµ για έρευνα. Το Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι
οργανώνει ένα ετήσιο συµπόσιο βιοηθικής από το 1997. Ορθόδοξοι θεολόγοι
των Εκκλησιών-Μελών της ∆ιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών είναι
επίσης µέλη της Οµάδας Εργασίας Βιοηθικής και Βιοτεχνολογίας της
Επιτροπής Εκκλησία και Κοινωνία που παρακολουθεί τις εξελίξεις µέσα στο
Συµβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «∆ιακήρυξη των
Βασικών Αρχών Βιοηθικής µε Βάση την Ορθόδοξη Παράδοση» της
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας συνεισέφερε επίσης ένα σηµαντικό
κείµενο για συζήτηση. Τα αποτελέσµατα αυτών των πρωτοβουλιών θα συµβάλλουν
στη διαµόρφωση θέσεων πάνω στα βιοηθικά ζητήµατα και στην ανάπτυξη
κατάλληλης γλώσσας για το θέµα, µε τον όρο ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος µέσα
στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ώστε αυτή να είναι προετοιµασµένη να
συζητήσει µε επιστήµονες, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο του µονολόγου.
Στο ίδιο πνεύµα, είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτή την
κατεύθυνση ώστε να λυθούν και τα εσωτερικά ζητήµατα που έχουν προκύψει στις
τοπικές Εκκλησίες και να αποφευχθεί η εµφάνιση άλλων προβληµάτων, προς
όφελος της ενότητας της Ορθοδοξίας και για κοινή αντιµετώπιση των προκλήσεων
της σύγχρονης εποχής. Η εισαγωγή καινοτόµων µόνιµων µηχανισµών µεταξύ των
Εκκλησιών και ιδίως τα ακαδηµαϊκά µας ιδρύµατα µπορούν πραγµατικά να
συµβάλουν στην ενότητα της Ορθοδοξίας, προάγοντας τη βαθιά θεολογική σκέψη
πάνω στα κοινωνικά θέµατα που αντιµετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό
της ή στο τοπικό επίπεδο.
Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας
Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας ιδρύθηκε στο
Ορθόδοξο Κέντρο το 1997, ένα καινοτόµο, δηµιουργικό και προκλητικό για
σκέψη ίδρυµα µε µεγάλες δυνατότητες, ιδίως από την άποψη της επίγνωσης
αποστολής και ευθύνης εκ µέρους των νέων σπουδαστών που έρχονται σε µας µε
τη σύσταση των Εκκλησιών τους, όταν αυτοί επιστρέφουν στις Εκκλησίες τους για
να συνεχίσουν το όραµά τους.
Ο κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προετοιµάζει ικανούς θεολόγους από
όλες τις τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες που θα «συµµετέχουν σε διορθόδοξους
και διαχριστιανικούς διαλόγους ως ανταλλαγές µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής
Θεολογίας». Οι σπουδαστές µας, όχι µόνο παρακολουθούν µαθήµατα στη
15
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Ρωµαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Fribourg και στην Αυτόνοµη Σχολή
Προτεσταντικής Θεολογίας στη Γενεύη, αλλά και εµπλουτίζουν τις εµπειρίες
τους µε την συµβίωσή τους στο Ορθόδοξο Κέντρο. Το Ινστιτούτο µας είναι
επίσης ανοιχτό σε άλλες Χριστιανικές Οµολογίες.
Αυτή η καινοτόµος προσέγγιση δηµιουργεί βαθµηδόν ένα δίκτυο αφοσιωµένων
θεολόγων και θρησκευτικών ηγετών που θα συντελέσουν στην ενότητα της
Ορθοδοξίας και θα ξεκινήσουν ανοιχτό και εποικοδοµητικό διάλογο στις
αντίστοιχες εκκλησίες τους.
Η θεολογική αυτή εκπαίδευση και πνευµατική εµπειρία σε πανορθόδοξο περιβάλλον,
χάρη και στην παρουσία διεθνούς εκπροσώπησης (ανάµεσα στις γλώσσες που
ακούγονται είναι ελληνικά, αραβικά, ρουµανικά, γεωργιανά και γαλλικά) είναι κάτι
επιτακτικά αναγκαίο αυτή την εποχή. Παρόµοιες πρωτοβουλίες είναι καλοδεχούµενες και στις τοπικές εκκλησίες σε επίπεδο θεολογικών σπουδών.
Η πιθανότητα επαφής θεολόγων, κληρικών και λαϊκών, µε άλλες σχολές σκέψης
στην Ορθόδοξη Θεολογία, από άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, και δηµιουργίας ενός
δικτύου ανταλλαγών και αλληλεγγύης στην κοινή αντιµετώπιση κοινωνικών
ζητηµάτων, µπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη σηµερινών προβληµάτων και στην
πρόληψη δηµιουργίας νέων.
Ένα πρόγραµµα προσανατολισµού στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους επιτρέπει
στους σπουδαστές µας να γνωριστούν τόσο µε άλλες χριστιανικές και θρησκευτικές
κοινότητες και οικουµενικές οργανώσεις (Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών και
∆ιάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών) και µε διάφορους διεθνείς οργανισµούς
(Ηνωµένα Έθνη, Ύπατη Αρµοστεία Προσφύγων, ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό κλπ.), µη
κυβερνητικούς οργανισµούς, και τελικά να δηµιουργήσουν επαφές µε τους
Αντιπροσώπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς. Η
παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αυτούς τους οργανισµούς στη Γενεύη
υπήρξε, κατά τη γνώµη µου, πολύ περιορισµένη, εξ αιτίας της έλλειψης ανθρώπινου
δυναµικού ή εξ αιτίας µη συνειδητοποίησης των πολλών διεθνών προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι Εκκλησίες µας. Ακόµη δεν έχουµε ανακαλύψει τι µπορούν να
προσφέρουν αυτοί οι οργανισµοί και πώς µπορούµε να δώσουµε βαθιά µαρτυρία
της Ορθόδοξης πίστης µας ώστε να συµβάλουµε ποιµαντικά, βοηθώντας ο ένας τον
άλλον, στις µεγάλες προκλήσεις της εποχής.
Το Ινστιτούτο λειτουργεί χάρη στη γενναιοδωρία του Ελληνικού Υπουργείου
Παιδείας, το οποίο χορηγεί πλήρεις υποτροφίες σε όλους τους επιλεγόµενους
σπουδαστές. Ωστόσο, αν πρόκειται να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις όπως τις
περιγράψαµε παραπάνω, το πρώτο κατά τη γνώµη µου είναι να απευθύνουµε εµείς
πρόσκληση στις τοπικές µας Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και στο κράτος και σε
άλλους διεθνείς οργανισµούς, να βρουν νέους και πρωτότυπους τρόπους να
ανακαλύψουν αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες και να τους προσφέρουν ένα
µέλλον εξασφαλίζοντάς τους «απασχόληση» για να επιτελέσουν την αποστολή τους
στην υπηρεσία της Εκκλησίας, είτε άµεσα, είτε σε άλλα επαγγελµατικά πεδία. Οι
Ορθόδοξοι Χριστιανοί που υπηρετούν µε επίσηµη ιδιότητα στο Κράτος ή σε άλλους
κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς και συµµετέχουν στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων µπορούν πραγµατικά να παίξουν σηµαντικό ρόλο, όπως συµβαίνει
µε τα διακεκριµένα µέλη της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
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Τελικά, η εκπαίδευση αυτών των νέων ανθρώπων θα συµβάλει στην εκπαίδευση των
πιστών (και γενικότερα του λαού στο σύνολό του) µέσα από την όλη πνευµατική
τους εργασία. Αυτό θα κινητοποιήσει όλα τα µέλη της Εκκλησίας να συντελέσουν
στη βελτίωση του γενικού κλίµατος και της νοοτροπίας. Κατά την άποψή µου, οι πιο
ανησυχητικές νοοτροπίες της κοινωνίας µας είναι η άγνοια, η αδιαφορία και ο
φονταµενταλισµός που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε οι πιστοί να αποκτήσουν
συνείδηση της αληθινής αποστολής τους ως Χριστιανών και πολιτών του κόσµου.
Η σύνδεση των γενεών
Η σύνδεση των γενεών, των νέων και των ηλικιωµένων, θα εξασφαλίσει τη
συνέχεια όσων έχουν επιτευχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θα συµβάλει στην
ανανέωση των τρόπων αντιµετώπισης των διαρκώς αυξανόµενων προκλήσεων
στον κόσµο. Γιατί, σύµφωνα µε τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, «Όπως στην πορεία
της ανθρώπινης ζωής, η προχωρηµένη ηλικία είναι αδύναµη, ενώ η ανωριµότητα
είναι χωρίς πειθαρχία, και το µέσον µεταξύ των δύο είναι το καλύτερο επειδή
αποφεύγει τα ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά των δύο πλευρών, και εκεί η δύναµη
της νεότητας φανερώνεται χωρίς την απειθαρχία και η σοφία της ηλικίας είναι
αποσπασµένη από την αδυναµία, ώστε η δύναµη συνδυάζεται µε τη σοφία,
αποφεύγοντας εξ ίσου την αδυναµία του γήρατος και την απερισκεψία της
νεότητος....». Ένα εξαιρετικό παράδειγµα αυτού του πνεύµατος σύνδεσης των
γενεών ήταν η συµµετοχή νέων στις Μωαµεθανο-Χριστιανικές Ακαδηµαϊκές
∆ιαβουλεύσεις.
Μετάδοση: Πληροφόρηση, Επικοινωνία και τα ΜΜΕ
Η σύνδεση των γενεών που είναι ζωτική για τη διάδοση της πίστης, είναι εξ ίσου
σηµαντική για τη µετάδοση της πλούσιας πείρας και συνεισφοράς των Ορθόδοξων
ηγετών µας και των πιστών, πρωτοπόρων και προφητών της εποχής µας, που
αποκρίθηκαν δηµιουργικά στις νέες προκλήσεις. Χρειάζεται συνεπώς να γίνει
πολλή δουλειά στον τοµέα των ΜΜΕ, δηµοσιεύσεων κλπ.
Συµπεράσµατα
Επιτρέψτε µου να καταλήξω παραθέτοντας τα λόγια του βαθυστόχαστου
κειµένου της Τρίτης Προσυνοδικής Πανορθόδοξης ∆ιάσκεψης του 1986 στο
θέµα: «Η συµβολή των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στην πραγµάτωση της
ειρήνης, δικαιοσύνης, ελευθερίας, αδελφοσύνης και αγάπης µεταξύ των εθνών
και στην κατάργηση των φυλετικών και άλλων διακρίσεων»
Από το γεγονός και µόνο ότι έχουµε πρόσβαση στο νόηµα της σωτηρίας, εµείς
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουµε την υποχρέωση να αγωνιζόµαστε για την
ανακούφιση των ασθενειών, των θλίψεων και του φόβου. Αφού βιώσαµε την
ειρήνη, δεν µπορούµε να παραµένουµε αδιάφοροι για την απουσία της από τη
σηµερινή κοινωνία. Αφού επωφεληθήκαµε από τη δικαιοσύνη του Θεού,
αγωνιζόµαστε για περισσότερη δικαιοσύνη στον κόσµο και για την εξάλειψη
όλων των µορφών καταπίεσης. Αφού καθηµερινά ζούµε τη θεία επιείκεια,
καταπολεµούµε όλες τις µορφές φανατισµού και µισαλλοδοξίας ανάµεσα στους
ανθρώπους και τα έθνη. Αφού αδιάκοπα διακηρύσσουµε την ενσάρκωση του
Θεού και τη θεοποίηση του ανθρώπου, υπερασπιζόµαστε τα ανθρώπινα
δικαιώµατα για όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη. Αφού, µε το έλεος των
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σωτήριων ενεργειών του Χριστού απολαµβάνουµε το θείο δώρο της ελευθερίας,
µπορούµε να διακηρύξουµε την παγκόσµια αξία της για όλους τους ανθρώπους
και όλα τα έθνη µε πληρέστερο τρόπο. Αφού, έχοντας τραφεί µε το Σώµα και
το Αίµα του Κυρίου στη Θεία Ευχαριστία αισθανόµαστε την ανάγκη να
µοιραστούµε τα αγαθά του Θεού µε τους γείτονές µας, καταλαβαίνουµε
καλύτερα την πείνα και τη στέρηση και αγωνιζόµαστε για την κατάργησή τους.
Αφού προσδοκούµε νέο ουρανό και νέα γη όπου θα βασιλεύει απόλυτη
δικαιοσύνη, αγωνιζόµαστε εδώ και τώρα για την αναγέννηση και την ανανέωση
του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Αυτή η διακήρυξη που εκφράζει την Ορθόδοξη συνείδηση και καλεί σε
δράση, προσφέρει πραγµατικά στον σύγχρονο άνθρωπο ένα οδηγό χριστιανικής
ηθικής που κατευθύνει αυτόν και τον κόσµο προς τη Βασιλεία που έχει ήδη
εγκαινιαστεί εδώ στη γη και που έχει προπάντων πνευµατικό χαρακτήρα: µαρτυρία
αγάπης και την ελπίδα που είναι µέσα µας, σύµφωνα µε την Αγία Γραφή και την
Παράδοση.
Σας ευχαριστώ.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να ευχαριστήσουµε τον κ. Γκάρι Βατσικούρα, για την
πολύ διαφωτιστική εισήγησή του.
Να πούµε ότι εδώ κάνουµε τώρα ένα διάλειµµα για καφέ, αλλά πριν πιούµε
τον καφέ µας, να κάνουµε µία φωτογράφηση έξω, που δεν εκάναµε χθες; Να
φωτογραφηθούµε λοιπόν, εις ανάµνησιν αυτής της συναντήσεώς µας.
Ακολουθεί ολιγόλεπτο διάλειµµα για καφέ
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Επιτρέψτε µου τώρα να δώσω το λόγο στον κ. Alexander
Belopopsky, Συντονιστή των ∆ηµοσίων Θεµάτων του Παγκοσµίου Συµβουλίου
Εκκλησιών για να οµιλήσει µε θέµα «Η συµβολή του Παγκοσµίου Συµβουλίου
Εκκλησιών στην κατανόηση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής». Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
Α.BELOPOPSKY: Καλή σας µέρα. Σεβασµιώτατε, Εξοχότατοι, αξιότιµα µέλη των
Κοινοβουλίων,
1.

Είναι τιµή µου να σας απευθύνω χαιρετισµό εκ µέρους του Παγκοσµίου
Συµβουλίου Εκκλησιών, του µεγαλύτερου οργανισµού εκκλησιών, που σήµερα
αριθµεί µεταξύ των µελών του σχεδόν όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες

2.

Η πόλη της Γενεύης όπου συναντώµεθα, επιδεικνύει µε υπερηφάνεια το σύνθηµά
της «Post Tenebrus Lux” – “Μετά το σκότος, το φως». Αυτές οι λέξεις µπορούν
να θυµίσουν σε όλους µας ότι η σύγχρονη εποχή µας υπήρξε πραγµατικά
σκοτεινή και ότι δεν επεκράτησε πάντοτε το φως.

3.

Ο περασµένος αιώνας υπήρξε ένας αιώνας βίαιος, χωρίς προηγούµενο στην
ανθρώπινη ιστορία. Ήταν ο αιώνας κατά τον οποίο η ειδωλολατρία στη
φασιστική και κοµουνιστική της µορφή, τραυµάτισε βαθιά τους ανθρώπους και
τις δοµές ολόκληρων κοινωνιών, στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
Εκατοµµύρια χάθηκαν στις συγκρούσεις, στο ολοκαύτωµα και στα Γκούλαγκ.
Πολλοί προστέθηκαν στον κατάλογο των Χριστιανών µαρτύρων.

4.

Το σύγχρονο όραµα µιας διεθνούς παγκόσµιας τάξης και µιας ευρωπαϊκής
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ενότητας γεννήθηκε από αυτήν την εµπειρία του σκότους. Οι ιδρυτές της
Ευρώπης εµπνεύσθηκαν από την ελπίδα µιας εναλλακτικής, δίκαιης ανθρώπινης
κοινωνίας.
5.

Το οικουµενικό κίνηµα, και µαζί του το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών,
διαµορφώθηκαν από το ίδιο όραµα ενός «νέου κόσµου» όπως εκείνου των ιδρυτών
της σύγχρονης Ευρώπης, δεν θα γινόταν «ποτέ πια» πόλεµος, στο οποίο θα
θριάµβευαν η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αλληλεγγύη.

6.

Τα κοσµοϊστορικά γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, ιδίως στις περιοχές όπου
υπερισχύουν ορθόδοξοι πολιτισµοί και λαοί, σηµάδεψαν το τέρµα της
διχοτοµηµένης Ευρώπης της Γιάλτας και πρόσφεραν πραγµατική ελπίδα για µια
νέα κοινωνία για όλους από την Ισλανδία ως την Κασπία – και πιο πέρα.

7.

Καθώς όµως µπαίνουµε στη νέα χιλιετία, οι ελπίδες για ένα ειρηνικό και δίκαιο
κόσµο φαίνεται να διακυβεύονται και πάλι. Νέες προκλήσεις ορθώνονται
µπροστά στην ανθρώπινη κοινότητα παντού. Η µεταπολεµική παγκόσµια τάξη
κλονίζεται βαθιά αυτή την ώρα που µιλούµε, και η οικονοµική και πολιτισµική
παγκοσµιοποίηση συνοδεύεται από νέες µορφές αδικίας και φτώχιας. Νέες
απειλές οικολογικής καταστροφής και βιοηθικής χειραγώγησης αµφισβητούν την
ίδια την αντίληψή µας για τη ζωή.

8. Καθώς ερχόµαστε αντιµέτωποι µε αυτές τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, θα
έλεγα ότι οι εκκλησίες και το οικουµενικό κίνηµα καλούνται ειδικότερα να
προσφέρουν τολµηρές και δηµιουργικές απαντήσεις, τρεις από τις οποίες
παρατίθενται στη συνέχεια,
9. Πρώτον, είναι ανάγκη να πάρουµε στα σοβαρά το έργο οικοδόµησης της ειρήνης.
Η διάσπαση του κόσµου σήµερα αντανακλά πόσο οι άνθρωποι χάνουν την
ικανότητά τους να σχετιστούν ο ένας µε τον άλλον σαν καλοί γείτονες. Οι
εκκλησίες και το ΠΣΕ µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη δηµιουργία µιας
ειρηνικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα, µε ένα τρόπο που δεν θα χρησιµοποιεί τη
θρησκεία απλά σαν εργαλείο αλλά θα έχει αυθεντικό θεραπευτικό αποτέλεσµα. Η
∆εκαετία Κατά Της Βίας του ΠΣΕ µας δίνει το πλαίσιο για να κινηθούµε προς
αυτόν τον σκοπό.
10. ∆εύτερον, θα ήθελα να υπογραµµίσω την ανάγκη για νέες µορφές διαλόγου. Σε
σύγκριση µε τις προσδοκίες των ανθρώπων πριν από 50 χρόνια, η θρησκεία στις
αρχές του 21ου αιώνα έχει επιστρέψει στη δηµόσια σφαίρα. Η θρησκεία φέρεται να
κατέχει κεντρική θέση στην κοινωνία και για πολλούς σε πολλά µέρη η θρησκεία
είναι βασικό στοιχείο ταυτότητας.
Ο διάλογος µεταξύ θρησκειών είναι
απαραίτητος προκειµένου να αποφύγουµε το να γίνουν οι διαφορές πηγή
συγκρούσεων ή «σύγκρουση πολιτισµών» και να γίνουν αντίθετα πηγή αµοιβαίας
κατανόησης και εµπλουτισµού.
11. Τρίτον, και σε ενίσχυση των παραπάνω, πρέπει να αποκαταστήσουµε τις αξίες
στην καρδιά του κοινωνικού και πολιτικού µας βίου. Η σύγχρονη ιστορία µας
διδάσκει ότι η πολιτική τάξη και ο κοινωνικός µετασχηµατισµός δεν µπορούν να
στηριχτούν µόνο στην οικονοµία της αγοράς.
Άνθρωποι και κοινωνίες
µετασχηµατίζονται τόσο από πεποιθήσεις και ιδέες όσο και από τις συναλλαγές
και το εµπόριο. Είµαστε πεπεισµένοι ότι οι εκκλησίες οφείλουν να µετάσχουν
στην αναζήτηση µιας νέας ηθικής και πνευµατικότητας του δηµόσιου χώρου και
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πρέπει να βρουν µια αυθεντική και νέα φωνή που θα λειτουργεί σαν πυξίδα για τον
προσανατολισµό της δηµόσιας ζωής και της κοινωνίας.
12. Σε καθένα από αυτούς τους τρεις τοµείς, πιστεύουµε ότι χρειάζονται νέες
συνέργειες µεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας, µεταξύ των εκκλησιών και των
πολιτικών και της κοινωνίας των πολιτών για να δοθεί ώθηση στο δυναµικό της
κοινής µας πνευµατικής κληρονοµιάς.
13. Κατά την περίοδο αυτή της Πεντηκοστής, βιώνουµε µαζί την απελευθερωτική
παρουσία του Αγίου Πνεύµατος, του «παρακλήτου, του πνεύµατος της Αληθείας»,
που φέρνει ζωή, φως, απελευθέρωση και συµφιλίωση σε έναν κόσµο που
ταλανίζεται από τις δυνάµεις του θανάτου, του σκότους και των συγκρούσεων.
14. Η Πεντηκοστή είναι εκείνη που θεµελιώνει την εκκλησία και επιβεβαιώνει την
αποστολή µας ως Χριστιανών να επιζητούµε συνεχώς να βιώνουµε την ζωοδότρια
αλήθεια της πίστης µας, µε ταπεινότητα και ελευθερία, µε τέτοιο τρόπο ώστε να
φανερώνεται σαν τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής, για να φέρνει έµπνευση
και φως στον κόσµο. «Post Tenebrus Lux”. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Αλέξανδρο για την ενδιαφέρουσα
οµιλία του.
Τώρα, επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο, για την οµιλία επί του θέµατος
«Φαινόµενα της σύγχρονης εποχής», του Αιδεσιµολογιωτάτου ∆ρα Keith Clements,
Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.
K.CLEMENTS: Κύριε Πρόεδρε, Σεβασµιώτατοι, είναι ευχάριστο να βρίσκοµαι για
άλλη µία φορά µαζί σας σήµερα το πρωί. Μου ζήτησαν να µιλήσω απλά επί των
φαινοµένων της συγχρόνου εποχής. Προσεγγίζω το θέµα υπό την επίδραση σειράς
εµποδίων. Πρώτον, έχω µόνο δεκαπέντε λεπτά! ∆εύτερον, όπως και κάθε άλλος,
δεν µπορώ να το προσεγγίσω παρά µόνο από την περιορισµένη προοπτική που έχω
από την εµπειρία µου, τα µέχρι τώρα βιώµατά µου και τα ενδιαφέροντά µου. Μιλώ
ως ∆ιαµαρτυρόµενος Χριστιανός, αναθραµένος στη ∆υτική Ευρώπη αλλά, ελπίζω,
επηρεασµένος σε σηµαντικό βαθµό από την ανάµιξή µου στην οικουµενική
δραστηριότητα, που µου εξασφαλίζει το πλεονέκτηµα ενός ευρύτερου ορίζοντα από
εκείνον που θα είχα σε άλλη περίπτωση – ειδικότερα µάλιστα από την επαφή µου µε
τον κόσµο της Ορθοδοξίας. Μεγάλο µέρος από τα ενδιαφέροντά µου επικεντρώνεται
στην εκκλησιαστική ιστορία και τη χριστιανική θεολογία στη σύγχρονη εποχή, και
ελπίζω ότι αυτό µε αποτρέπει από εύκολες γενικεύσεις.
Τα φαινόµενα της σύγχρονης εποχής, ιδίως στην Ευρώπη, συνοψίζονται συχνά κάτω
από τον τίτλο «εκκοσµίκευση». Εδώ τολµώ πράγµατι να κάνω κάποια γενίκευση
σχετικά µε ένα περίπλοκο θέµα, αλλά θα περιέγραφα συνοπτικά την «εκκοσµίκευση»
ως τη στάση που επιδιώκει να εξηγήσει τον κόσµο και να καθοδηγήσει την
ανθρώπινη συµπεριφορά χωρίς αναφορά στον Θεό ή σε οποιαδήποτε υπερβατική
«υπερ-φυσική» πραγµατικότητα: Αυτός ο κόσµος όπως τον γνωρίζουµε µέσα από τις
αισθήσεις µας είναι ο µόνος που υπάρχει, και η συµπεριφορά µας δεν µπορεί να έχει
άλλον οδηγό από τα ίδια µας άµεσα ένστικτα και τους χρησιµοθηρικούς µας στόχους.
Ποια απάντηση να δοθεί στην «εκκοσµίκευση», είναι όντως µια από τις µεγάλες
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο Χριστιανισµός στην εποχή µας, αν ο Χριστιανισµός
βασίζεται αλήθεια στην πίστη στον Θεό ως πηγή, οδηγό και στόχο όλων όσα
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υπάρχουν, και ότι η ζωή του ανθρώπου εκπληρώνει τον πραγµατικό της σκοπό όταν
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη θεία βούληση και σκοπό.
Η εκκοσµίκευση µπορεί να χαρακτηριστεί ως εχθρός του Χριστιανισµού. Αν όµως
είναι έτσι, πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί; Απλά µε µια κατά µέτωπο επίθεση, που θα
διακηρύξει ότι η εκκοσµίκευση είναι πλάνη; Απλά µε βοµβαρδισµό µε βιβλικά
κείµενα ή µε αποσπάσµατα από τη δογµατική παράδοση; Αν κάναµε κάτι τέτοιο, θα
ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής:
ότι τα λόγια µόνο δεν είναι τα καλύτερα όπλα σε οποιαδήποτε διένεξη. Το ζήτηµα
είναι µάλλον να ανοίξουν τα µάτια των ανθρώπων ώστε να δουν αυτό που ίσως δεν
βλέπουν αλλιώς, και το να απευθυνθεί κανείς σε πτυχές της εµπειρίας τους που ίσως
µέχρι τώρα δεν έχουν παρατηρήσει ή δεν έχουν πάρει σοβαρά. Με λίγα λόγια, θα
έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιµετωπίσει κανείς εκκοσµικευµένους ανθρώπους
είναι να τους ρωτήσει: «Άραγε είσαι πράγµατι τόσο εκκοσµικευµένος όσο νοµίζεις;
Πού σε οδηγούν στην πραγµατικότητα τα εκκοσµικευµένα σου ένστικτα; Στην
αξιέπαινη επιθυµία σου να είσαι δίκαιος προς την ανθρωπότητα, µήπως άγεσαι σε
βαρύτατες αντιφάσεις;» Ένας Σκωτσέζος θεολόγος προηγούµενης γενιάς, ο Ronald
Gregor Smith (πέθανε το 1968), έκανε µια βαθιά µελέτη της εκκοσµίκευσης και
µίλησε για «το ερώτηµα που περίµενε στο τέλος του εκκοσµικευµένου δρόµου.»
Αυτό µας λέει ότι µια µορφή χριστιανικής µαρτυρίας σε ένα κοσµικό πολιτισµό,
είναι να µην καταδικάσουµε πρώτα την εκκοσµίκευση αλλά να συµπορευθούµε µε
τους κοσµικούς ανθρώπους πάνω στο δικό τους δρόµο µέχρι το σηµείο όπου το
ερώτηµα που περιµένει ανακύψει µόνο του.
Υπάρχουν στην πραγµατικότητα αρκετοί δρόµοι που παίρνει η εκκοσµίκευση
στην εποχή µας. Η, αν προτιµάτε, υπάρχουν στην εποχή µας τρία φαινόµενα που
τελικά οδηγούν σε ένα ερώτηµα στο οποίο η εκκοσµίκευση δεν µπορεί να
απαντήσει µόνη της.
Το πρώτο είναι το φαινόµενο της παγκόσµιας κοινότητας. Είναι κοινός τόπος ότι
σήµερα ζούµε όσο ποτέ άλλοτε σε µια διαπλεκόµενη παγκόσµια κοινότητα. Σε ένα
κόσµο ολοένα πιο στενά αλληλένδετο µέσα σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και
παγκοσµιοποιηµένα µέσα επικοινωνίας. Σε ένα κόσµο γρήγορων µετακινήσεων και
άµεσων επικοινωνιών χάρη στη δορυφορική τηλεόραση και το διαδίκτυο. Ένα
κόσµο όπου ένα τσουνάµι στην Ασία ή µια ανθρωπιστική καταστροφή στο
Νταρφούρ, «εν µία νυκτί» γίνονται θέµα συζήτησης την ώρα που παίρνοµε το
πρωινό µας. Με τη βοήθεια της επιστήµης και της τεχνολογίας, δηµιουργήθηκε ένα
δίκτυο ανθρωπότητας όπου, όπως ποτέ στο παρελθόν, όταν λέµε «εµείς» µπορούµε
πράγµατι να εννοούµε όλους εµάς που βρισκόµαστε στον πλανήτη γη. Παραδόξως
όµως, αντί αυτό να καταλήξει στην αίσθηση µιας ενωµένης ανθρώπινης οικογένειας,
µας άφησε µια αίσθηση ενός ολοένα βαθύτερου διχασµού, και για πολλούς, ριζικού
αποκλεισµού. Μας θύµισαν ήδη σε αυτή τη συνάντηση, ότι από τα βιώµατα
αλλοτρίωσης και απελπισίας ξεπηδούν οι βίαιοι πολιτικοί φανατισµοί,
τροφοδοτούµενοι από τον θρησκευτικό φονταµενταλισµό. Τι παράξενο που το
κοσµικό όραµα οδήγησε σε ένα τέτοιο θρησκευτικό εφιάλτη! Αυτό συµβαίνει
ασφαλώς γιατί το κοσµικό όραµα δεν µπορεί από µόνο του να αντιµετωπίσει τόσο
την παγκοσµιότητα όσο και τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. ∆ιακηρύσσοντας
την υπεροχή του φυσικού, δεν µπορεί να ατενίσει τη φύση της ανθρωπότητας όπως
δηµιουργήθηκε, µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της που δεν µπορούν να συµπιεστούν σε
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µια µονόχρωµη, αφηρηµένη οµοιοµορφία. Η αληθινά συνολική κατανόηση της
ανθρωπότητας παραµένει άπιαστη για την εκκοσµίκευση.
∆εύτερον, υπάρχει το φαινόµενο της αυξανόµενης εξειδίκευσης της γνώσης. Εδώ στη
Γενεύη είµαστε υπερήφανοι για το CERN, το διεθνές ερευνητικό κέντρο που
ειδικεύεται στην υπο-ατοµική φυσική. Λαµπερά πνεύµατα έκαναν συναρπαστικές
ανακαλύψεις για τη συµπεριφορά των απειροελάχιστων µικροσκοπικών µορίων που
απαρτίζουν το σύµπαν. Αλλά ενίοτε έχουµε την εντύπωση ότι αυτή η έρευνα έχει
γίνει τόσο εξειδικευµένη, ώστε ακόµη και µέσα στον ίδιο κλάδο της επιστήµης, οι
ειδικοί δυσκολεύονται να καταλάβουν για ποιο πράγµα µιλούν οι συνάδελφοί τους!
Ίσως αυτή είναι µια παραβολή της εποχής µας: λέγεται συχνά ότι γνωρίζουµε όλο
περισσότερα για όλο λιγότερα πράγµατα. Όπως έλεγε ο ποιητής T.S. Eliot:
Όλη µας η γνώση µας φέρνει πιο κοντά στην άγνοιά µας,
Όλη µας η άγνοια µας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο,
Αλλά κοντά στο θάνατο, όχι πιο κοντά στο Θεό.
Πού πήγε η ζωή που χάσαµε ζώντας;
Πού πήγε η σοφία που χάσαµε µέσα στη γνώση;
Πού πήγε η γνώση που χάσαµε µέσα στην πληροφορία;
Είµαστε τώρα παραφορτωµένοι µε πληροφορίες µέσα στην «κοινωνία της
πληροφορίας», όπως ξέρει καθένας που ασχολείται µε το διαδίκτυο. Έχουµε τώρα
τη δυνατότητα να γνωρίζουµε τόσο πολλά – από τα µικρόβια µέχρι τις µαύρες
τρύπες του σύµπαντος, από τις εκλογικές συνήθειες διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων µέχρι την πιθανή τιµή του πετρελαίου σε δύο χρόνια, από τη
συµπεριφορά των νευρώνων στον εγκέφαλο µέχρι τον αριθµό των ανθρώπων που
περνούν τις διακοπές τους στη Φλόριντα ή στην Ισπανία. Αυτό που δεν είµαστε
τόσο σίγουροι ότι ξέρουµε, είναι αυτό που είναι σηµαντικό να ξέρουµε, κι’ ακόµη
λιγότερο αυτό που είναι αναγκαίο να ξέρουµε.
Η εκκοσµίκευση µας λέει ότι µπορούµε να µάθουµε τόσο πολλά. Το ερώτηµα που
περιµένει είναι, «Τι χρειαζόµαστε προπάντων να ξέρουµε, και γιατί;»
Τρίτον, υπάρχει το φαινόµενο της προβληµατικής της ανθρώπινης ευθύνης. Η
κοσµική στάση εκφράζεται µε την πεποίθηση ότι η ευηµερία και το µέλλον της
ανθρωπότητας, είναι ευθύνη της ίδιας της ανθρωπότητας: είτε µας αρέσει είτε όχι, οι
άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους σ’ αυτόν τον κόσµο, χωρίς ούτε να
φοβούνται ή να επαναπαύονται στους θεούς. Αν τα πράγµατα πάνε στραβά, θα
πρέπει να κατηγορούµε µόνο τον εαυτό µας και αν υπάρχει ευηµερία και ευζωία,
δικαιωµατικά ανήκει σε εµάς. Μεγαλώσαµε πια, ενηλικιωθήκαµε, και έχουµε
ξεπεράσει την παιδιάστικη εξάρτηση από τη θεϊκή βοήθεια και τη θεϊκή τιµωρία.
Πριν αντιδράσουµε πολύ αρνητικά σε αυτή τη θέση, ας είµαστε ειλικρινείς και ας
παραδεχτούµε ότι η πρόοδος της ανθρώπινης γνώσης µας έφερε ανυπολόγιστα
οφέλη και ότι τώρα δεν αναζητούµε πρώτα θρησκευτικές απαντήσεις σε
επιστηµονικά ερωτήµατα, όπως έκαναν συχνά οι πρόγονοί µας. Όταν
αρρωσταίνουµε, ζητούµε ιατρική γνώµη και συµβουλή αντί να πάµε πρώτα στον
παπά και να ρωτήσουµε «τι αµαρτία έκανα;». Στις αρχές του 19 ου αιώνα, ξέσπασε
στην Αγγλία µια επιδηµία αφθώδους πυρετού στα βοοειδή. Σε πολλές εκκλησίες
αναπέµφθηκαν ειδικές προσευχές για να αποτραπεί η οργή του Θεού που πίστευαν
ότι είχε προκαλέσει την καταστροφή. Όταν πριν από τέσσερα χρόνια ξέσπασε
παρόµοια επιδηµία στην Αγγλία, η συζήτηση δεν περιστράφηκε στη θρησκεία αλλά
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στην κτηνιατρική επιστήµη και στα πολιτικά µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης.
Αµφιβάλλει κανείς ανάµεσά µας ότι αυτή ήταν η σωστή και υπεύθυνη στάση;
Αλλά έννοια της ανθρώπινης ευθύνης δεν είναι απλά ζήτηµα γνώσης και δύναµης,
όπως υποστηρίζει η κοσµική θέση. Το να είναι κανείς υπεύθυνος δεν είναι απλά
ζήτηµα του να είναι υπεύθυνος για κάποιον ή για τον εαυτό του. Η ευθύνη είναι
πάντα ευθύνη προς ένα πρόσωπο ή αρχή. Μπορούµε να δεχτούµε ότι η
ανθρωπότητα είναι τώρα αναγκασµένη να αναλαµβάνει την ευθύνη για τον εαυτό της
µε τρόπους που ήταν άγνωστοι σε προηγούµενες εποχές. Αλλά το ερώτηµα είναι,
«Προς ποιον ή προς τι είµαστε υπεύθυνοι µε αυτήν ακριβώς την ισχυρή, πολύξερη,
ενήλικη υπευθυνότητά µας;». Αν ο κοσµικός άνθρωπος απαντήσει, «προς τον εαυτό
µας», τότε ακόµη πιο επιτακτικά, εγείρεται το ερώτηµα «προς ποιον από τους
πολλούς εαυτούς µας; Πού είναι η αυθεντική ανθρωπότητα προς την οποία είµαστε
υπόλογοι; Αυτό είναι το ερώτηµα που περιµένει στο τέλος του κοσµικού δρόµου. Σε
αυτό το σηµείο η πίστη θέτει την πρόκληση της πραγµατικής ανθρωπότητας που
αποκαλύφθηκε µε την ενανθρώπιση του Λόγου, τον Ιησού Χριστό.
∆εν πρέπει να φοβόµαστε την εκκοσµίκευση. Πρέπει υποµονετικά να την βλέπουµε
ως φέρουσα µέσα της τα σπέρµατα της ίδιας της αυτο-αντίφασης, σχεδόν σαν ένα
είδος preparatio evangelica, µια προετοιµασία για το Ευαγγέλιο. Γιατί θα έπρεπε
επίσης να µην παραβλέπουµε ότι ένας από τους παράγοντες που έθρεψαν την
εκκοσµίκευση είναι εκείνες οι παρερµηνείες του Ευαγγελίου που έκαναν την
εµφάνισή τους στη διάρκεια της ιστορίας, όπου οι εκκλησίες και οι Χριστιανοί
έδωσαν την εντύπωση ότι η πίστη περιφρονεί την ανθρώπινη γνώση και τις
προσπάθειες για βελτίωση του ανθρώπου.
Η αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων στον σύγχρονο κόσµο είναι οικουµενικό
καθήκον για όλες τις εκκλησίες και τους Χριστιανούς, στην ανατολή και στη δύση:
Ορθοδόξους, Καθολικούς και Προτεστάντες. Είναι φαινόµενα που υπάρχουν σε όλο
τον σύγχρονο κόσµο, και σίγουρα στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουµε διάλογο για
αυτά, και πάνω από όλα να αποφύγουµε να χρησιµοποιούµε λαθεµένα στερεότυπα οι
µεν για τους δε. Πιστεύω π.χ. ότι είναι χονδροειδής υπεραπλούστευση να λέµε ότι ο
δυτικός Χριστιανισµός υπέκυψε στον ανθρωποκεντρικό ανθρώπινο ατοµικισµό ενώ
η ανατολική Χριστιανοσύνη δίνει έµφαση στη θεοκεντρική συλλογική σκέψη. Η πιο
δηµιουργική δυτική θεολογία στον 20ό αιώνα, τόσο Προτεσταντική όσο και
Καθολική, αναζήτησε µια νέα κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης ως ουσιαστικά
κοινοτικής στη φύση της, διατηρώντας σε ισορροπία τις διαστάσεις της προσωπικής
ελευθερίας και της συλλογικής ευθύνης – ενώ µεγάλο µέρος της ανατολικής
πνευµατικότητας παρήγαγε ζωές έξοχης ατοµικής αγιότητας. Ο καλύτερος τρόπος
να αντιδράσουµε στην εκκοσµίκευση είναι µε τη µαρτυρία της κοινής µας πίστης,
ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ήρθε για να φέρει ζωή σε όλη την
πληρότητά της, πραγµατοποιούνται τα όνειρα της ανθρωπότητας. Όπως είπε ο
Άγιος Ειρηναίος τον δεύτερο αιώνα, η δόξα του Θεού είναι ο ζων άνθρωπος, ενώ η
ζωή των ανθρώπων είναι να δοξάζουν τον Θεό. Εδώ είναι που τα όνειρα µιας
παγκόσµιας ανθρωπότητας, στην ακµή της δύναµης και της ελευθερίας της αλλά
συνενωµένης µε τα δεσµά της γνήσιας κοινότητας, θα βρουν την πραγµάτωσή τους:
αντανάκλαση της τριαδικής κοινότητας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύµατος την οποία λατρεύουµε και στην οποία «πρέπει πάσα δόξα τιµή και
προσκύνησις νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων».
Σας ευχαριστώ.

63

Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον κ. Clements. Θεωρώ ότι έχουµε
αποκοµίσει από την οµιλία του πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες αναµφιβόλως θα
ληφθούν υπόψη και από τους µετέπειτα οµιλητές.
Έχουµε ολοκληρώσει το µέρος των κεντρικών εισηγήσεων. Θα ήθελα, εξ
ονόµατος όλων ηµών, να ευχαριστήσω τους κεντρικούς οµιλητές για τις πολύ
περιεκτικές και ενδιαφέρουσες οµιλίες τους. Φρονώ ότι αποτελούν µία πολύ καλή
τροφή για σκέψη για την Γενική µας Συνέλευση. Θα παρακαλέσω όλους τους
κεντρικούς οµιλητές να παραµείνουν εδώ, µαζί µας, ούτως ώστε και αργότερα να
έχουµε µε αυτούς µία περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων, γνωµών κλπ.
Τώρα θα προχωρήσουµε µε την συζήτηση των θεµάτων που έθεσαν οι
εισηγητές. Απευθύνοµαι σε όλους, µε την παράκληση όσοι επιθυµούν να
λάβουν το λόγο, να αποστείλουν στο Προεδρείο γραπτό αίτηµα για οµιλία.
Επιτρέψτε µου τώρα, µε βάση τις αιτήσεις που έχουµε ήδη λάβει, να δώσω το
λόγο για οµιλία στον Κοινοβουλευτικό, µέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στον κ.
Νικόλαο Νικολόπουλο.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Σε όλους σας έχει µοιραστεί ένα ερωτηµατολόγιο. Είναι µία
έρευνα την οποία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε διάφορα
Πανεπιστήµια της Ευρώπης. Θα ήθελαν τη δική σας γνώµη, µέσω απαντήσεων στο
ερωτηµατολόγιο, παρακαλώ πολύ όσοι θέλουν ας το συµπληρώσουν.
Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβασµιώτατοι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι,
Ο κόσµος των αρχών του 21ου αιώνα, ο κόσµος που ζούµε, είναι στην ουσία
το δηµιούργηµα, το αποτέλεσµα µιας µεγάλης επανάστασης και δύο µεγάλων
κρίσεων, που οι ρίζες τους βρίσκονται στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα.
Αναφέροµαι στη µεγάλη επανάσταση των νέων τεχνολογιών, οι πολυποίκιλες
εφαρµογές της οποίας άλλαξαν συθέµελα όχι µόνο τις βασικές ορίζουσες της
λειτουργίας των οικονοµικών συστηµάτων, αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα της
σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας. Και αναφέροµαι επίσης, στις κρίσεις που
συγκλόνισαν το κράτος πρόνοιας στη ∆ύση και τα καθεστώτα του λεγόµενου
«Υπαρκτού Σοσιαλισµού», στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Οδηγώντας, στην πρώτη περίπτωση, στην αµφισβήτηση των παροχών του, και
στην αµφιβολία για την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητά του, και στη
δεύτερη περίπτωση στην κατάρρευση και στην αποσύνθεσή τους, µε όλες τις
συνεπακόλουθες και για τις δύο περιπτώσεις πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και
ψυχολογικές παρενέργειες.
Κυρίες και κύριοι, το στοιχείο αυτό είναι – νοµίζω – το κλειδί για να
κατανοήσουµε χωρίς παραµορφωτικές απλουστεύσεις, αλλά και χωρίς
αποπροσανατολιστικές προϊδεάσεις, την εποχή µας και τις προκλήσεις της. Ως
ερµηνευτικό, καθοδηγητικό νήµα, µας παρέχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουµε επιπροσθέτως, το βαθύτερο χαρακτηριστικό της εποχής µας, την
µεταβατικότητα. Η επίγνωση αυτής της µεταβατικής φύσης της εποχής µας είναι,
κατά την εκτίµησή µου, πολυσήµαντη. Γιατί πρώτα-πρώτα, µας προστατεύει από το
να υποπέσουµε στο σφάλµα να εκλάβουµε συγκυριακές τάσεις και προσωρινές
διακυµάνσεις, ως µόνιµες αποκρυσταλλώσεις και δήθεν διαχρονικά δεδοµένα.
Γιατί κατά δεύτερον, µας διευκολύνει να κατανοήσουµε ότι όσα σήµερα
προβάλλονται από κάποιες πλευρές, περίπου ως µονοδροµικές λύσεις για το µέλλον
µας, αν δεν υποκρύπτουν αµέλεια, αποτελούν έκφραση ιδιοτελούς αγωνίας κάποιων,
να αιχµαλωτίσουν το αύριο στις εφήµερες σηµερινές σκοπιµότητές τους.
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Γιατί, τέλος, και τρίτον, µας παρέχεται η δυνατότητα να καταλάβουµε πως το
στοίχηµα του µέλλοντος είναι ανοιχτό µπροστά µας. Αρκεί εµείς να είµαστε έτοιµοι
να αναδεχθούµε την ευθύνη και πρόθυµοι να αποδεχθούµε τα ρίσκα.
Κυρίες και κύριοι, µ’ αυτές τις διασαφηνίσεις υπόψιν, νοµίζω ότι µπορούµε
να δούµε υπό ένα διαφορετικό πρίσµα, το πελώριο ζήτηµα της θέσης του
Χριστιανισµού µπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και ταυτόχρονα το
ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο Χριστιανισµός στην αρχιτεκτονική της νέας
κοινωνίας του µέλλοντος.
Εκτίµησή µου είναι, πως το κυρίαρχο πρόβληµα των σύγχρονων
µεταβιοµηχανικών κοινωνιών, σ’ αυτό το µεταβατικό σταυροδρόµι ανάµεσα στο χθες
και το αύριο, από το οποίο πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα προβλήµατα, συνίσταται στην
απονοηµατοδότηση της ζωής, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Και είναι µέσα σ’
αυτό το κενό νόηµα της ζωής, που βρίσκουν πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης
αποσυνθετικά φαινόµενα, όπως η έκρηξη των ναρκωτικών, η ροπή – ιδίως των νέων
ανθρώπων – σε παραβατικές συµπεριφορές, οι περιθωριακές δράσεις, η δυσαρµονία
στις φυλετικές σχέσεις, η δυσανεξία απέναντι σε κάθε πολιτιστικά ή φυλετικά
διαφορετικό κλπ.
Προπάντων όµως, είναι µέσα σ’ αυτό το κενό νήµατος ζωής, που
εµφιλοχωρεί και αναπτύσσεται η άρνηση του άλλου. Αυτή που βρίσκεται στον
πυρήνα της µεγάλης αντίφασης των καιρών µας. Που ενώ υπαγορεύουν συνεργασία
και αλληλοκατανόηση σε κάθε έκφανση της εσωτερικής, κοινωνικής και διεθνούς
ζωής, ταυτόχρονα παράγουν συγκρούσεις, τυφλά ατοµιστικά πρότυπα, µονοδιάστατες
προσεγγίσεις και µονοµερείς θεσµικές διευθετήσεις.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, ο Χριστιανισµός, µε πυλώνες του την ελευθερία
και την αγάπη, αποτελεί τη µόνη ουσιαστικά δύναµη που µπορεί σήµερα να εγγυηθεί
την άµβλυνση των συνεπειών και την εξισορρόπηση των ανισοµερειών που γεννάει η
µεγάλη αντίφαση της µεταβατικής εποχής µας. Και συνιστά ταυτόχρονα τη µόνη
βάσιµη ελπίδα, πως η νέα κοινωνία του αύριο θα µπορεί πράγµατι να είναι
απαλλαγµένη από τις µονοδιάστατες ροπές των ατοµιστικών ή των κολεκτιβιστικών
θεωριών, που τις αυτάρεσκες βεβαιότητές τους και τους ολέθριους πειραµατισµούς
τους, πλήρωσε επανειληµµένα ακριβά η ανθρωπότητα, στην πυρακτωµένη πορεία της
τον προηγούµενο αιώνα.
Γιατί, ο Χριστιανισµός ειδικά, µάλιστα µέσα από το ορθόδοξο υπόδειγµά του,
θεµελιωµένος πάνω στην απερίγραπτη αξία και την ιερότητα του ανθρώπινου
προσώπου, είναι εκείνος που κάνει πράξη τη διπλή υπέρβαση που έχουν ανάγκη οι
καιροί µας, και επιτακτικά απαιτεί το αύριο. Υπερβαίνει δηλαδή τη σύγκρουση
ατόµου και κοινωνίας, και εγκαθιδρύει µία νέα σχέση συνευθύνης, συναλληλίας και
αλληλεγγύης του ενός προσώπου µε το άλλο, αναγνωρίζοντας στον άλλον όχι την
κόλαση, που έλεγε ο Σαρτρ, αλλά τον συνοδοιπόρο στη γοητευτική περιπέτεια της
δηµιουργίας και στον κοινό αγώνα της προόδου.
Αυτή η επανασυµφιλίωση του ανθρώπου µε τον άλλο, η νέα σχέση µε τον
εαυτό µας και το φυσικό µας περιβάλλον, η καινούργια προσέγγιση των
επιτευγµάτων της τεχνολογίας, ως εργαλείων για την προώθηση υψηλότερων
σκοπών, και όχι ως αυτοσκοπού και δυνάστη, είναι η νέα πρόταση – νοµίζω – του
Χριστιανισµού, στον άνθρωπο του σήµερα και του αύριο. Είναι η δική µας απάντηση
στις προκλήσεις των καιρών µας, και η δική µας συνεισφορά για την συντρίβουσα
αντίφαση της εποχής µας.
Με πυξίδα αυτές τις διαχρονικές αρχές και τις ανόλεθρες αξίες, έχουµε
διανοητικό καθήκον και ηθικό χρέος, προπάντων όµως ως πολιτικοί, κοινωνική και
πολιτική υποχρέωση, να σταθούµε στις ρωγµές των καιρών µας, όπως αυτές
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αναφαίνονται, µέσα από τα σύνθετα και πολύµορφα οικονοµικά, πολιτικά και
κοινωνικά προβλήµατα που απασχολούν τους λαούς µας, και να συµβάλουµε ώστε να
χτιστούν οι γέφυρες της εξόδου από τα συσσωρευµένα αδιέξοδα.
Μπορούµε να εµπλουτίσουµε τον δηµόσιο και κοινωνικό διάλογο, µε
προτάσεις που θα συνθέτουν αντί να διαιρούν, θα ενώνουν αντί να διασπούν, θα
διατηρούν ανοιχτούς τους δρόµους της ελευθερίας και της δικαιοσύνης αντί να τους
φράξουν. Μπορούµε να απευθυνθούµε ιδιαίτερα στη νέα γενιά που χάνεται µέσα
στην καταιγίδα σκοπιµοτήτων που δεν την αγγίζουν και υστεροβουλιών που δεν την
αφορούν, και να της δείξουµε έναν άλλο δρόµο προς το όνειρο. Να την πείσουµε µε
το έµπρακτο παράδειγµα των θέσεών µας και τη στάση ζωής µας, για το διαχρονικά
ανακαινιστικό µήνυµα του Χριστιανισµού και να την καλέσουµε να αγωνιστεί µαζί
µας, για την ευηµερία της κοινωνίας µέσα από την ελευθερία του προσώπου.
Κυρίες και κύριοι,
Μπροστά στις προκλήσεις της εποχής µας, ο Χριστιανισµός έχει τη δική του
απάντηση. Γι’ αυτό µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον. Ας αφήσουµε την
αµηχανία και το φόβο για το άγνωστο, σε κείνους που δηµιούργησαν τη σηµερινή
πολύµορφη κρίση και σαν σύγχρονοι µαθητευόµενοι µάγοι, αδυνατώντας να την
ελέγξουν, περιορίζονται απλώς στη διαχείρισή της. Η υπέρβαση αυτής της κρίσης
είναι δική µας τιµή και ευθύνη, αρκεί να φανούµε αντάξιοι των αξιών µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα.)
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε. Τώρα ο λόγος δίνεται στον
αντιπρόσωπο της Παλαιστινιακής Αρχής Γκάζι Χανανία.
Γ.ΧΑΝΑΝΙΑ: Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε και κ. Γενικέ Γραµµατέα.
Πριν ξεκινήσω την οµιλία µου, σχετικά µε την Χριστιανική παρουσία στους
Αγίους Τόπους, θα πρέπει να επιστήσω στην προσοχή σας σε ό,τι συνέβη τους
τελευταίους δύο µήνες. Όλοι σας γνωρίζετε για τα ύποπτα συµβόλαια του
Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων του Πατριάρχου Ειρηναίου, ο οποίος
πούλησε δύο από τα καλύτερα ξενοδοχεία που είχαµε στην Παλαιά πόλη των
Ιεροσολύµων.
Οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί επαναστάτησαν στους Αγίους Τόπους, εναντίον
αυτής της αποφάσεως, αυτό το συµβόλαιο αποτελεί ένα από τα 12 κύρια συµβόλαια
τα οποία χρησιµοποίησε η Ισραηλινή Κυβέρνηση για να αναπτύξει τους εποίκους σε
διάφορες περιοχές των Αγίων Τόπων. Πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό θα καταδικάσει
αυτές τις πράξεις, όπως έχουν κάνει όλες οι διασκέψεις των χριστιανών.
Ας µιλήσω λοιπόν σχετικά µε την χριστιανική παρουσία των Παλαιστινιακών
Εκκλησιών. Με σκοπό τη διατήρηση της Χριστιανικής παρουσίας και ζωής, οι
Εκκλησίες των Αγίων Τόπων καλούνται να εργαστούν στενά από κοινού. Οι
θρησκευτικοί ηγέτες θα πρέπει να ενωθούν για να αναπτύξουν µία κοινή ηµερήσια
διάταξη, µε σκοπό τη διατήρηση των πιστών στη γη, και να εξασφαλίσουν τη
συνέχιση της λειτουργίας των µακραίωνων κοινοτήτων. Η ζωή των χριστιανικών
κοινοτήτων δεν µπορεί να είναι ένα εγωιστικό εγχείρηµα µε κέντρο τη θρησκεία,
µάλλον είναι µια επιχείρηση που θα εξασφαλίσει την καλειδοσκοπική φύση της
κοινωνικής και θρησκευτικής φυσιογνωµίας της χώρας. Επίσης θα εξασφαλίσει το ότι
οι γηγενείς Παλαιστίνιοι χριστιανοί δεν θα αρχίσουν να δηµιουργούν εκτός
Πατριαρχείου κοινότητες µεταναστών σε τόσο µακρινές περιοχές, όπως είναι, µεταξύ
άλλων, η Αυστραλία, η Χιλή, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Είναι πράγµατι λυπηρό όταν
υπάρχουν περισσότεροι Παλαιστίνιοι χριστιανοί από τα Ιεροσόλυµα που γιορτάζουν
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το Πάσχα στο Σίντνεϊ της Αυστραλίας παρά µέσα στα Ιεροσόλυµα. Η διάλυση αυτή
προµηνύει ένα ενδεχόµενο τέλος της κοινοτικής ζωής, όπως ήταν γνωστή και
βιώθηκε στους Αγίους Τόπους από γενεές ολόκληρες.
Αλλά η βιωσιµότητα της χριστιανικής κοινότητας δεν είναι η µοναδική
ευθύνη των εκκλησιών και των ηγετών τους. Οι λαϊκοί θα πρέπει να δράσουν και να
αναλάβουν τις ευθύνες τους, για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των κοινοτήτων τους.
Η έµφαση στην αφοσίωση και στη διακονία, η οποία θα εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα
της κοινότητας, µπορεί να φέρει καρπούς µόνο όταν εργαζόµεθα και είµαστε
αφοσιωµένοι στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η
Παλαιστινιακή κοινωνία εν γένει. Οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί δεν είναι ένα
αποµονωµένο νησί, είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας τους και εποµένως
η βιωσιµότητα των κοινοτήτων τους µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε το µοίρασµα των
ανησυχιών και ασχολιών των συµπατριωτών τους. Οπότε δεν πρέπει να υπάρξει µια
επιλεκτική εξέταση των δεινών των Παλαιστίνιων χριστιανών, αλλά η εξέτασή τους
µόνο ως µέρος της ευρύτερης παλαιστινιακής τραγωδίας..
Βεβαίως, οι εκκλησίες και οι άλλοι εταίροι στη ∆ύση, µπορούν να βοηθήσουν
τους Παλαιστίνιους χριστιανούς για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των
κοινοτήτων τους, ως τµήµα εξασφάλισης της υγιούς αναπτύξεως της παλαιστινιακής
κοινωνίας. Όµως, η συνεργασία µε τις δυτικές Εκκλησίες και χριστιανούς, δεν θα
πρέπει να εξελιχθεί σε σχέση επιείκειας, σε σχέση µεταξύ του αφεντικού και πελάτη.
Θα πρέπει να δίνει έµφαση σε ένα κοινό όραµα, που στηρίζεται στην χριστιανική
συµπόνια και στο άνοιγµα του ενός προς τον άλλον και προς όλους τους άλλους.
Το πρωταρχικό µας µέληµα στη συνεργασία µε τις δυτικές εκκλησίες θα
πρέπει να είναι πώς να ενδυναµώσουµε τους Παλαιστίνιους, συµπεριλαµβανοµένων
των χριστιανών, για να οικοδοµήσουν τη δική τους κοινωνία και να θέσουν σε µια
σειρά τις προτεραιότητές τους ανάλογα µε τους περιορισµούς και τους πενιχρούς τους
πόρους.
Η πρακτική ηµερήσια διάταξη που πρέπει να αναπτύξουν οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί
και οι Εκκλησίες τους, θα πρέπει να αναφέρεται στο πώς να κρατήσουµε τους νέους
ανθρώπους στη χώρα, προπαντός εκείνοι που ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 2029 ετών αντιµετωπίζουν το υψηλότερο ρίσκο της µετανάστευσης.
Η δραστηριοποίηση των µελών των Εκκλησιών και η ενασχόλησή τους µε τις
υποθέσεις της κοινότητας, είναι µία άλλη προσέγγιση η οποία θα πρέπει να στηριχθεί
οικουµενικώς. Προσφορά της ποιοτικής παιδείας και επαγγελµατικής κατάρτισης, θα
πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
που διαχειρίζονται διάφορες Εκκλησίες. Το πώς δηλαδή θα απευθυνθούµε στο νου
των ανθρώπων, συνδεδεµένων µε τον κόσµο µέσω των ηλεκτρονικών και
οπτικοακουστικών τεχνολογιών, θα πρέπει να αποτελεί επίσης και φροντίδα της
Εκκλησίας και των µελών της. Η παρουσία και η βιωσιµότητα µπορεί να
εξασφαλιστεί µόνο αν εµείς ως Παλαιστίνιοι χριστιανοί είµαστε πρόθυµοι να
αποδεχθούµε την πρόκληση της σύγχρονης εποχής, µαζί µε την πρόκληση να είµαστε
πιστοί στην κληρονοµιά και τις ρίζες µας. ∆εν είναι εύκολο εγχείρηµα και υπάρχουν
αµφιβολίες ότι θα λειτουργήσει ποτέ. Αλλά αν µπορούµε να βοηθήσουµε τον εαυτό
µας και την κοινωνία µας να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση, µάλλον µπορούµε να
συµβάλουµε στη σύναψη καινούριων δεσµών που θα µας βοηθήσουν όλους να
προσδιορίσουµε σε τι είδους παλαιστινιακή κοινωνία θα θέλαµε όλοι να ζήσουµε.
Οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους, πολύ συχνά υπόκεινται σε διώξεις.
Μετά την εξέγερση της Ιντιφάντα, οι Παλαιστινιακές Χριστιανικές Κοινότητες
συναντούν τις εξής δυσκολίες:
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1) η δήµευση της ιδιοκτησίας και της ακινήτου περιουσίας των µονών εξαιτίας του
επεκτατικού τείχους που έχτισαν οι ισραηλινές αρχές,
2) το δωµάτιο του Μυστικού ∆είπνου κατελήφθη από τους Ισραηλινούς,
3) ο Ναός της Γεννήσεως για 39 ηµέρες είχε καταληφθεί και µερικοί Χριστιανοί
είχαν πέσει θύµατα,
4) η απαγόρευση στους χριστιανούς πολίτες της ∆υτικής Όχθης να προσεγγίζουν το
Ναό της Αναστάσεως,
5) η απαγόρευση στους χριστιανούς που ζουν στη λωρίδα της Γάζας να
προσεγγίζουν τους Αγίους Τόπους, τα Ιεροσόλυµα και την Βηθλεέµ,
6) η απαγόρευση στους χριστιανούς να επισκευάζουν τα σπίτια τους στην Παλαιά
Πόλη,
7) οι οικονοµικοί περιορισµοί σύµφωνα µε το σχέδιο για να αναγκάσουν τους
χριστιανούς να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους και να µεταναστεύσουν,
8) θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η χριστιανική µετανάστευση από την Παλαιστίνη
µεγάλωσε µετά την Ισραηλινή κατοχή του 1967. Οι Χριστιανικές Εκκλησίες και οι
χριστιανοί γενικώς, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, για να βοηθήσουν τους
Παλαιστίνιους χριστιανούς να παραµείνουν στην πατρίδα τους και να ακολουθήσουν
τα βήµατα του Ιησού Χριστού, ούτως ώστε να προφυλάξουν την χριστιανική
κληρονοµιά και το χριστιανικό πνεύµα στους Αγίους Τόπους. ∆εν θα πρέπει να
κλείσουν τους οφθαλµούς τους και να παραµείνουν σιωπηροί ενώπιον των
εγκληµάτων που διαπράττονται εις βάρος των χριστιανικών κοινοτήτων και των
χριστιανικών ιερών τόπων. Οι Παλαιστίνιοι χριστιανοί θα πρέπει να έχουν εγγυηµένη
ελεύθερη προσέγγιση των Εκκλησιών τους, ιδιαίτερα στα Ιεροσόλυµα και στη
Βηθλεέµ.
Σας ευχαριστώ και σας προσκαλώ να έρθετε να επισκεφθείτε την Παλαιστίνη
και να διοργανώσετε την επόµενη Συνέλευσή σας στην Παλαιστίνη.
(Χειροκρότηµα.)
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε και δίνουµε το λόγο τώρα στο µέλος
του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας τον κ. Ίγκορ Κοτλιαρόφ.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΟΦ: Σεβασµιώτατε, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ
Γραµµατέα, σεβαστοί αρχιποιµένες, εντιµότατοι πατέρες, αξιότιµοι συνάδελφοι,
κυρίες και κύριοι, αδελφοί και αδελφές,
Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε µου εξ ονόµατος του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
της Λευκορωσίας, του κ. Αλεξάντρ Λουκασένκο, να σας χαιρετίσω όλους και να σας
ευχηθώ κάθε επιτυχία σ’ αυτό το ιερό έργο σας, που υπηρετεί την υπόθεση της
ειρήνης και της Ορθοδοξίας.
Εµείς στη Λευκορωσία, καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι ο Χριστιανισµός είναι µία
από τις σηµαντικότερες θρησκείες του κόσµου, ο οποίος καταλαµβάνει µία ιδιαίτερη
ιστορική θέση στην πνευµατική διάσταση του παγκόσµιου πολιτισµού, ο οποίος
πρόσφερε τεράστια συµβολή στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας.
Για πάρα πολλές χώρες και έθνη ο Χριστιανισµός δεν είναι µία απλή
θρησκεία, αλλά µία επιλογή τρόπου ανάπτυξης. Κεντρικό παράδειγµα αποτελεί ο
εκχριστιανισµός της Ρωσίας, κάτι που επηρέασε τις τύχες και τις προοπτικές
εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Για πολλούς λαούς ο Χριστιανισµός αποτέλεσε έναν πνευµατικό και ηθικό πυρήνα.
∆ιαµορφώνει την κοσµοαντίληψη και το χαρακτήρα τους, τις πολιτιστικές
παραδόσεις και τον τρόπο ζωής, τους ηθικούς κανόνες και τα αισθητικά τους ιδεώδη.
Η χριστιανική ηθική στη διάρκεια των αιώνων ρυθµίζει τις ανθρώπινες σχέσεις µέσα
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στην οικογένεια, στον καθηµερινό βίο, στην παραγωγή, στους δηµόσιους χώρους
καθορίζοντας τη στάση των ανθρώπων απέναντι στο κράτος, την κοινωνία και τη
φύση. Η νοµοθεσία και οι διεθνείς σχέσεις αναπτύσσονται επίσης υπό την ισχυρή
επίδραση της χριστιανικής Εκκλησίας. Η χριστιανική θεµατολογία τροφοδοτεί την
καλλιτεχνική δηµιουργία µε εικόνες, ιδεώδη και ιδέες. Η τέχνη, η λογοτεχνία, η
φιλοσοφία κάνουν χρήση των θρησκευτικών εννοιών και συµβόλων, επανέρχονται
τακτικά στις χριστιανικές αξίες, τις µελετούν και τις επαναδιερµηνεύουν.
∆υστυχώς, όµως, όπως επανειληµµένως ανέφεραν οι εισηγητές µας σήµερα, σε
πολλές χώρες βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι που θα επιθυµούσαν να αποκλείσουν τον
Χριστιανισµό από τη ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας, να τον εκτοπίσουν στο
περιθώριο της ανθρώπινης ζωής. Εκτός τούτου, πρέπει να παραδεχτούµε ότι στις
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας η πρακτική διάσταση του
Χριστιανισµού αναπτύσσεται πολύ λίγο. Παρ’ όλα αυτά όµως η χριστιανική πίστη
είναι η «ψυχή» της Ευρώπης. ∆εν µπορούµε να κάνουµε λόγο για ενιαία Ευρώπη
«αφήνοντας απ’ έξω» τον Χριστιανισµό. Ο γνωστός Άγγλος ιστορικός φιλόσοφος
Κρίστοφερ Ντόυσον έγραφε: «Αν η Ευρώπη οφείλει την πολιτική της ύπαρξη στη
Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, την πνευµατική της ουσία την οφείλει στον Χριστιανισµό.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα µπορούσε να υπάρχει η ενιαία ευρωπαϊκή
συνείδηση εν γένει µε όλα τα έθνη και τις φυλές της, µε όλες τις γλώσσες και τα
έθιµα, αν δεν ήταν η µόνιµη παρουσία της Χριστιανικής εκκλησίας». Η απροθυµία
ενός σηµαντικού αριθµού των Ευρωπαίων πολιτικών να συµπεριληφθεί η αναφορά
στον Χριστιανισµό στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα και η αποφασιστική αντίδραση και
αντίσταση ορισµένων κοινωνικών παραγόντων της Ευρώπης εναντίον της κάθε
ανοιχτής προβολής της θρησκευτικής πίστης, καθώς και άλλα παρόµοια φαινόµενα
που παρατηρούνται σε πολλά µέρη της Ευρώπης, αποτελούν µόνο την κορυφή του
παγόβουνου. Πίσω απ’ όλα παρόµοια φαινόµενα παρακολουθείται µια συνεπής,
συστηµατική και σκόπιµη επέλαση της µαχόµενης εκκοσµίκευσης κατά των
υπολειµµάτων του ευρωπαϊκού χριστιανικού πολιτισµού, η επιθυµία να τεθεί τέρµα
σ’ αυτόν. Αµφισβητείται το βασικότερο δικαίωµα του ανθρώπου – να διακηρύττει
ανοιχτά την πίστη του στο Θεό, απειλείται το δικαίωµα της ανθρώπινης κοινότητας
να οικοδοµεί τη ζωή της στη βάση της θρησκευτικής κοσµοαντίληψης.
Η τάση αυτή είναι ολέθρια για τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Ζούµε σε φρικτούς
καιρούς. Κάθε µέρα σκάνε οι βόµβες, ακούγονται οι πυροβολισµοί, σκοτώνονται
γέροι και γυναικόπαιδα. Στον κόσµο υπάρχουν εκατοµµύρια άρρωστα και
αναλφάβητα παιδιά. Ο πληθυσµός των ανεπτυγµένων χωρών ζει τριάντα χρόνια
περισσότερο από τον πληθυσµό των αφρικανικών χωρών νότια της Σαχάρας. Η
έσχατη αθλιότητα στα κράτη του τρίτου κόσµου αγκαλιάζει πλέον 1,2 δισεκ. άτοµα,
11 εκ. παιδιά ηλικίας µέχρι 5 ετών κάθε χρόνο πεθαίνουν από τις αρρώστιες που
ουσιαστικά δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τις άλλες
ανεπτυγµένες χώρες. Κάποτε ο Ιωάννης Θεολόγος περιέγραψε περίπου την ίδια
κατάσταση µε τα εξής λόγια: «Όλος ο κόσµος κείται εν κακό».
Σήµερα η κοινωνία µας βρέθηκε αντιµέτωπη µε την επερχόµενη καταστροφή. Τα
συµπτώµατά της είναι η πτώση των ηθών, η ραγδαία αύξηση της εγκληµατικότητας,
ο αλκοολισµός, η ναρκοµανία. Οι αιτίες των δεινών αυτών που καταστρέφουν την
ψυχή και το σώµα, την καθεαυτό προσωπικότητα του ανθρώπου, έχουν πνευµατική
φύση. Κατά τα λόγια της «Αποκάλυψης» του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή
Ιωάννου Θεολόγου, «κατέβη ο διάβολος προς υµάς έχων θυµόν µέγαν, ειδών ότι
ολίγον καιρόν έχει»(Απ., ιβ΄, 12) και τις νουθεσίες του αποστόλου Πέτρου «Νήψατε,
γρηγορήσατε, ο αντίδικος υµών διάβολος ως λέων ωρυόµενος περιπατεί ζητών τίνα
καταπίη»(1 Πτ., ε, 8).
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Φρίττουµε βλέποντας τα όσα συµβαίνουν στον κόσµο – ανθίζει η ναρκοµανία,
εµφανίζονται οι θανατηφόρες ασθένειες που µεταδίδονται στους άλλους µέσω
διαφόρων σαρκικών αµαρτιών. Εντελώς νόµιµα διαδίδονται οι εκδόσεις και το
βιντεοσκοπηµένο υλικό που διαφθείρουν ηθικά τους ανθρώπους. Η ανηθικότητα
καθίσταται κανόνας της ζωής. Έχουν καταργηθεί πολλές ανθρώπινες αξίες και
ιδεώδη. Το ψέµα έχει διεισδύσει σε όλους τους τοµείς της ζωής. Να πώς κάποτε
χαρακτήρισε ο Ιερεµίας µια παρόµοια εποχή: «ως ψευδή εκτήσαντο οι πατέρες ηµών
είδωλα, και ουκ έστιν εν αυτοίς ωφέληµα»(Ιερ., ιστ΄, 19).
Είναι µια φρικτή τιµωρία για την αποδοχή της ιδεολογίας του καταναλωτισµού, για
την περιφρόνηση των πνευµατικών και ηθικών αξιών, για την κακώς νοούµενη
ελευθερία. Τι οδηγεί τους συγχρόνους µας, πριν απ’ όλα τους νέους, να ψάχνουν για
καταφύγιο στο βασίλειο των καταστρεπτικών παθών και των ναρκωτικών
ψευδαισθήσεων; Όχι µόνο η κοινωνική αστάθεια. Συχνά πρόκειται για φυγή από τη
µία ψευδαίσθηση, από ορισµένα είδωλα σε άλλα, αφού µόνο ο άνθρωπος που
πιστεύει στις χριστιανικές αξίες µπορεί να βιώσει την υπαρκτή πραγµατικότητα.
Μπορούµε να αντισταθούµε σε όλα αυτά µόνο χάρη στην πίστη και τον χριστιανικό
τρόπο ζωής. Μόνο η χριστιανική πίστη είναι σε θέση να βγάλει τον άνθρωπο από την
άβυσσο της αµαρτίας και του κακού, θεραπεύοντας τις πληγές της ανθρώπινης ψυχής,
θεραπεύουµε όλη τη σύγχρονη κοινωνία. Η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου ως
χριστιανού είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους ειρήνευσης της κοινωνίας,
κατάσβεσης των χαµερπών παθών. Στον χριστιανισµό βρίσκει κανείς την
αλληλοκατανόηση µεταξύ των ανθρώπων και την ανεκτικότητα που είναι τόσο
απαραίτητη στη σύγχρονη κοινωνία. Η ικανοποίηση των πνευµατικών αναγκών
φέρνει την ειρήνη στις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, την οποία
απολαµβάνουν και όλοι οι γύρω τους. Σήµερα ακριβώς ο χριστιανισµός, όπως και σε
όλες τις δύσκολες εποχές της ιστορίας, δίνει το χέρι βοηθείας προς τον πάσχοντα
άνθρωπο και την εξασθενηµένη κοινωνία. Ο κύριος µας διέταξε να µην φύγουµε από
τον κόσµο, να µην κρυφτούµε απ’ αυτόν, αλλά να νικήσουµε τον κόσµο µε την πίστη
µας, να πορευτούµε σε όλο τον κόσµο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο(Μκ, ιστ΄, 15), να
είµαστε το φως του κόσµου και το άλας της γης(Μτ, ε΄, 13-16).
Ο Χριστιανισµός στη χώρα µου – τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας - εκπροσωπείται
από πολλές οµολογίες, οι οποίες έχουν ιστορικές ρίζες στην πατρίδα µου, έχουµε µία
διοµολογιακή συνεργασία, πολύ καλές διοµολογιακές σχέσεις, κάτι που αποτελεί
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες της ζωής της κοινωνίας µας. Παρ’ όλα
αυτά όµως, η δεσπόζουσα οµολογία στη Λευκορωσία είναι η Ορθοδοξία, η οποία
είναι µια έκφραση της χριστιανικής πίστεως στην πλέον αληθινή και την πληρέστερη
µορφή της. Το 85% των πολιτών της Λευκορωσίας είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Ο Πρόεδρος της χώρας µου, επανειληµµένως υπογράµµισε ότι η θέση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Λευκορωσίας, βοήθησε στο να αποτραπεί η διοµολογιακή και
διεθνική σύγκρουση, στο να µη χυθεί ούτε µια ρανίδα αίµατος. Η θέση της
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα µου, είναι θέση αρχής που υπερασπίζεται τις αξίες
και τα ιδεώδη όλων των κατοίκων της χώρας µας και ταυτόχρονα είναι ευέλικτη και
λαµβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντα όλων των πολιτών, κάτι που
συµβάλλει τα µέγιστα στην υπόθεση της κοινωνικής συναίνεσης και τη σταθερότητα.
Αυτή τη στιγµή η Λευκορωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 1290 ενορίες. Πέρυσι οι
πιστοί δηµιούργησαν ακόµη 25 καινούριες ενορίες. Λειτουργούν 1040 ορθόδοξοι
ναοί, οι 144 βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης. Μέσα στην τελευταία δεκαετία
στη Λευκορωσική Ορθόδοξη Εκκλησία παραχωρήθηκαν περίπου οκτακόσια
λατρευτικά και άλλα κτίρια.
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Στις εκκλησιαστικές επαρχίες λειτουργούν 21 µοναστήρια, 17 αντρικά και 9
γυναικεία. Οι ιερωµένοι καταρτίζονται σε πέντε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µεταξύ των
οποίων είναι η Εκκλησιαστική ακαδηµία και η ιερατική σχολή του Μινσκ.
Η νέα νοµοθεσία της Λευκορωσίας, που αφορά σε ζητήµατα ελευθερίας της
συνειδήσεως και της πίστεως, επιτρέπει στις ορθόδοξες δοµές να ενισχύσουν τις
δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολύµορφης κοινωνικής τους διακονίας. Είναι
αρκετά σηµαντικός ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην καθιέρωση ενός
αυθεντικού συστήµατος των πνευµατικών αξιών, το οποίο δεν έχει θέση για τις ιδέες
της προτεραιότητας της ατοµικής ευηµερίας, της συσσώρευσης χρηµάτων, της
λατρείας του καταναλωτισµού και της υλικής επιτυχίας, όπου προτεραιότητα έχουν οι
ιδέες της δικαιοσύνης, της αγάπης προς τον πλησίον, της ετοιµότητας να βοηθήσεις
τον αδύναµο, της κατίσχυσης των ηθικών κανόνων. Επίσης, είναι δύσκολο να
υπερεκτιµηθεί η πολύ σηµαντική
σύγχρονη κοινωνική δραστηριότητα της
Ορθοδόξου εκκλησίας της Λευκορωσίας, για την προάσπιση της ηθικής, η οποία,
φυσικά, στρέφεται κατά της προώθησης δια µέσου των ΜΜΕ του άτιµου και
ανήθικου τρόπου ζωής που είναι καταστρεπτικός για την προσωπικότητα, την
οικογένεια και την κοινωνία.
Στη δεκαετία του 1990-2000 είχαµε και εµείς στη Λευκορωσία κάποια
οµολογιακά προβλήµατα. Ωστόσο ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας
Α.Λουκασένκο βρήκε τη µόνη σωστή λύση των θρησκευτικών προβληµάτων. Έχει
δηλώσει επανειληµµένα ότι η Λευκορωσία είναι µία ορθόδοξη χώρα και έτσι λοιπόν,
θα είµαστε πάντα πιστοί στην Ορθοδοξία. Τα λόγια αυτά δεν ήταν απλώς ένας φόρος
τιµής στην παράδοση ή τυπική ρητορεία, αλλά σκόπιµη στρατηγική που συνδέεται
άµεσα µε την πολιτική γραµµή της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας. Οι εχθροί της
Ορθοδοξίας και του Χριστιανισµού στη χώρα µου, αφού στερήθηκαν την κρατική
στήριξη, υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν επ’ αόριστον από τους µακροπρόθεσµους
στόχους τους - να σπείρουν διχόνοια ανάµεσα στους κατοίκους της Λευκορωσίας, να
διασπάσουν τη χώρα µε βάση το οµολογιακό και εθνικό γνώρισµα.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογραµµίσω ιδιαίτερα ότι προασπιζόµενος την
Ορθοδοξία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας ταυτόχρονα διαµορφώνει
τις απαραίτητες συνθήκες για την πλήρη εφαρµογή των συνταγµατικών ελευθεριών
και των δικαιωµάτων των θρησκευτικών οµολογιών. Οι εκπρόσωποι όλων των
θρησκειών το βλέπουν, αισθάνονται την φροντίδα του Προέδρου και του κράτους γι’
αυτούς και καταβάλλουν όλες τις προσπάθειές τους για την ευηµερία της πατρίδας
τους της Λευκορωσίας, κάνουν το παν ούτως ώστε να δυναµώνει και να
αναπτύσσεται το νεαρό λευκορωσικό κράτος.
Το λευκορωσικό κράτος πάντα ικανοποιεί τα αιτήµατα της Εκκλησίας, στο
πρόσφατο παρελθόν υπεγράφη µια συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ορθοδόξου
Εκκλησίας και του κράτους της Λευκορωσίας. Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό,
διότι το κράτος αναγνώρισε δηµοσίως το ρόλο και τη σηµασία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, στην πνευµατική και ηθική ανάπτυξη της σύγχρονης λευκορωσικής
κοινωνίας. Και όχι απλώς τη σηµασία, αλλά την πρωταρχική σηµασία της Ορθοδόξου
εκκλησίας.
Η ηγεσία της χώρας µου και το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας, καταλαβαίνει
πολύ καλά ότι η µόνιµη συνεργασία µε την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τεράστια
σηµασία και είναι ιδιαίτερα επωφελής για την κοινωνία και το κράτος. Τα κρατικά
όργανα της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας προτείνουν στην Εκκλησία να εργαστούν
από κοινού, να συνάψουν συµφωνίες, ούτως ώστε να επιλύουν πιο εύκολα όλα τα
προβλήµατα της συνεργασίας. Ειδική πρωτοβουλία ανέλαβε η Επιτροπή που αφορά
στην εκτέλεση των ποινών. Σε κάθε φυλακή στη Λευκορωσία υπάρχει ιερέας, αν δεν
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υπάρχει εκκλησία εκεί, υπάρχει ένας ειδικός χώρος, ένα δωµάτιο, όπου µπορεί να σας
µιλήσει ο πνευµατικός, όπου µπορεί να εισέλθει ο καθένας και να διαβάσει την Αγία
Γραφή και να προσευχηθεί. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας σε µία από τις
επισκέψεις του, επεσκέφθη έναν ναό που έχτισαν οι έγκλειστοι. Ο ∆εσπότης
εµπνεύστηκε από την επιθυµία των ίδιων των εγκλείστων να έχουν ένα πνευµατικό
έρεισµα στη ζωή τους και είπε: «Ας κάνουµε έτσι ώστε στην κοινωνία µας να
υπάρξουν περισσότεροι ναοί και λιγότερες φυλακές.»
Αυτή τη στιγµή έχουν ήδη συναφθεί συµφωνίες µεταξύ της Ορθοδόξου
εκκλησίας και των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισµού, Εθνικής Αµύνης, Κοινωνικής
Πρόνοιας και άλλων Υπουργείων της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας.
Οι Λευκορώσοι βουλευτές στο βασικό νόµο που αναφέρεται στην ελευθερία της
συνείδησης κατέγραψαν την πραγµατικότητα της παρουσίας των παραδοσιακών
θρησκειών στη χώρα µας. Με τεράστια δυσκολία οι βουλευτές στο κοινοβούλιο της
Λευκορωσίας στήριξαν την ιδέα ύπαρξης των παραδοσιακών θρησκειών. Και αυτό
είναι πολύ σωστό. Ας πάρουµε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό σύνταγµα, τις βασικές του
θέσεις αναφορικά µε την παραδοσιακή θρησκεία. Σ’ αυτά υπάρχουν άρθρα που
αναγνωρίζουν ως κρατική µία Εκκλησία, π.χ., την Ευαγγελική λουθηρανική
εκκλησία. Οι υπόλοιπες οµολογίες µπορούν να λειτουργούν, δεν µπορούν όµως να
έχουν ούτε προνόµια, ούτε καν τα συνηθισµένα δικαιώµατα και τις δυνατότητες να
ασκούν το ιεραποστολικό τους έργο. Οπωσδήποτε κάποτε θα φτάσουµε σ’ αυτό και
στη λευκορωσική νοµοθεσία.
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευσης Ορθοδοξίας επιτελεί πολύ σηµαντικό έργο για
την επίλυση πολλών κοινωνικών προβληµάτων.
Επιτρέψτε µου εξ ονόµατος του Προέδρου της Λευκορωσίας και µε την
ευλογία του Μητροπολίτη του Μινσκ και Σλουτσκ Φιλάρετου, πατριαρχικού εξάρχου
πάσης Λευκορωσίας, εξ ονόµατος όλου του λαού της Λευκορωσίας, να σας εκφράσω,
αξιότιµοι κύριοι βουλευτές, την τεράστια µας ευγνωµοσύνη και να καλέσω όλους
τους Ορθόδοξους κοινοβουλευτικούς, µετά από ένα έτος, το καλοκαίρι του 2006, στη
γενέτειρά µου τη γαλανοµάτα Λευκορωσία, τη χώρα της ειρήνης και της γαλήνης, τη
χώρα των φιλόξενων και φιλικών ανθρώπων.
Θα σας δείξουµε τα ορθόδοξα ιερά µας, τους χιλιετείς ορθόδοξους ναούς µας,
το ναό της Αγίας Σοφίας που είναι γνωστός σε όλο τον κόσµο, θα σας υποδεχτεί η
περιφορά του σταυρού της οσίας Ευφροσύνης του Πόλοτσκ. Θα δείτε µια γνήσια
ορθόδοξη χώρα – τη ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας, όπου πράγµατι βασιλεύει η
ειρήνη, η γαλήνη, η φιλία και η συνεργασία µεταξύ όλων των οµολογιών και
θρησκειών, µεταξύ όλων των εθνοτήτων. Θα γνωρίσετε την εµπειρία µας αναφορικά
µε τη συνεργασία µεταξύ του κράτους και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η χώρα µου
και ο λευκορωσικός λαός σας περιµένουν.
Μόνο έχοντας ενωθεί στο όνοµα της ορθοδοξίας και έχοντας εξοπλιστεί µε
την αιώνια αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, µπορούµε να αντισταθούµε στην
αντιχριστιανική πολιτική των ισχυρών του κόσµου τούτου. Ο δρόµος µας είναι
στενός και ακανθώδης. Ο δρόµος προς την ενότητα, παρά τις προσπάθειες να
σπείρουν τη διχόνοια στον κόσµο, δεν µπορεί να είναι εύκολος.
∆ια στόµατος του αγίου αποστόλου Παύλου ο Κύριος µας καλεί να ζήσουµε
εν αγάπη(Εφ., ε΄, 2), και όχι σε µίσος(Γαλ., ε΄, 21), να είµαστε υποµονετικοί στη
θλίψη µας (Ρωµ., ιβ΄, 12), να κάνουµε όσο γίνεται περισσότερο καλό στους
ανθρώπους, (2η Κορ., ιγ΄, 7), να παρηγορούµαστε µε την ελπίδα(Ρωµ., ιβ΄, 12) και να
είµαστε ακλόνητοι στην πίστη µας(Κορ., α΄, 23).
Σας ευχαριστώ όλους, εύχοµαι κάθε ευτυχία και ειρήνη σ’ εσάς και τους
λαούς σας.

72

Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, κύριε Κοτλιαρόφ. Ο λόγος δίνεται
στον Βουλευτή του Κοινοβουλίου της Αλβανίας Γκάγκο Αποστόλι.
Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα,
Σεβασµιώτατοι, εξοχότατοι, φίλες και φίλοι,
Η 12η Συνέλευση της ∆.Σ.Ο. είναι σηµαντική για την οργάνωσή µας, διότι θα
ανταλλάξουµε απόψεις και θα συζητήσουµε τις προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει
η παγκόσµια κοινότητα στη σύγχρονη εποχή, που είναι γνωστή στις ηµέρες µας, ως η
εποχή της παγκοσµιοποιήσεως. Υπήρξαν αυξανόµενοι διάλογοι σχετικά µε την
εκκοσµίκευση, σ’ έναν κόσµο ο οποίος έχει να αντιµετωπίσει πολλά προβλήµατα.
Άλλοι θεωρούν ότι η παγκοσµιοποίηση είναι λάθος, άλλοι θεωρούν ότι είναι σωστή.
Εµείς όµως, παρ’ όλα αυτά, πιστεύουµε ότι η ανάπτυξη και οι εξελίξεις και τα
επιτεύγµατα των κοινωνιών, προσφέρουν στον άνθρωπο πολλά καλά, όπως και πολλά
κακά.
∆εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι στην εποχή µας όχι µόνο τα επιτεύγµατα,
αλλά επίσης και τα προβλήµατα, έγιναν παγκόσµια. Οι κοινωνικές διακρίσεις, η
περιθωριοποίηση, η τροµοκρατία, τα ναρκωτικά, οι οικονοµικές κρίσεις, όπως επίσης
και η καταστροφή του περιβάλλοντος, όλα αυτά είναι φαινόµενα τα οποία µπορούµε
να τα δούµε παγκοσµίως. Αυτή η παγκόσµια ανάπτυξη, αποτέλεσε ζήτηµα ανησυχίας
των θεολογικών κύκλων σε όλο τον κόσµο. Πράγµατι, στην οµιλία µου σχολίασα τις
πιο σηµαντικές ιδέες του βιβλίου «Παγκοσµιότητα και Ορθοδοξία», το οποίο
συνέγραψε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας
Αναστάσιος.
Η θρησκεία δεν µπορεί να παρασυρθεί στη λογική και στο µεσσιανισµό της
εκκοσµικεύσεως, ούτε είναι υποχρέωση της θρησκείας να εµποδίσει την προσέγγιση
µεταξύ των ανθρώπων. Καθήκον της θρησκείας είναι να υπογραµµίσει τον κίνδυνο
µιας αδιάφορης κοινωνίας, και ταυτόχρονα να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για την
επίτευξη µιας ποιοτικά νέας κοινωνίας. Λαµβάνοντας αυτά τα ιδανικά ως αφετηρία,
το πρόβληµα είναι πώς µπορούµε να µετατραπούµε σε µία κοινωνία της αγάπης, η
οποία θα µας ενώνει µε τους άλλους συνανθρώπους µας.
Αυτό που µπορεί να προσφέρει η θρησκεία σήµερα, είναι κάτι ριζικά
αντίθετο σε όλα όσα µπορούν να µας προτείνουν ή να µας προσφέρουν οι
εκκοσµικευµένες δυνάµεις.
Η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκκαλιά όλων αυτών, είναι η κοινωνία της
αγάπης, που σηµαίνει µία οργανική ολότητα των ανθρώπων, που είναι ακέραιες
προσωπικότητες, των οποίων οι σχέσεις στηρίζονται στην αγάπη και όχι σε µία απλή
συµβίωση. Οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από τον παγκόσµιο τεχνολογικό µας
πολιτισµό, δηµιούργησαν τροµερές κρίσεις στο νου των ανθρώπων. Πρόκειται για
µία κρίση ταυτότητας.
Αν οι θρησκείες θα πρέπει να αντιδράσουν σε αυτή την κρίση, θα πρέπει να
απαντήσουν στο ερώτηµα «Τι εστί ο άνθρωπος;» µε έναν τρόπο που ξεπερνά τη
µηχανιστική βιολογική περιγραφή. Ο Χριστιανισµός συµβάλλει σε αυτό το κρίσιµο
θέµα, διότι παρουσιάζει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα, που βρίσκεται στην
κοινωνία της αγάπης. Είναι γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση παράγει ριζικές αλλαγές
στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό περιλαµβάνει τόσο θετικές, όσο, βεβαίως, και
αρνητικές αλλαγές.
Αναλογιζόµενος τις ιδέες του βιβλίου του Μακαριωτάτου, οφείλω να σας πω
ότι η σηµερινή ανάπτυξη έχει πολλές αντιφάσεις. Η κυριότερη αντίφαση είναι ότι από
τη µία πλευρά έχουµε τη µόνιµη ανάπτυξη της παγκοσµιοποιήσεως της οικονοµίας,

73

ενώ από την άλλη πλευρά καθυστερείται η παγκοσµιοποίηση των δικαιωµάτων και
της δηµοκρατίας. Αυτές οι δύο διαδικασίες δεν αναπτύσσονται µε τον ίδιο ρυθµό. Και
αυτό αποτελεί µία ανθρώπινη αντίφαση, η οποία είναι εµφανής ακόµα και στην
ήπειρό µας, στην Ευρώπη. Και αποτελεί µία κρίσιµη φάση της ενσωµατώσεως.
Τίθεται ένα σηµαντικό ερώτηµα. Πώς εµείς, οι χριστιανοί, µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε και να ξεπεράσουµε τα εµπόδια των συγκρούσεων και όλες τις
προκλήσεις της νέας εποχής της παγκοσµιοποιήσεως.
Η Αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος γράφει: «Οι Χριστιανοί
εν γένει, και συγκεκριµένα εµείς οι Ορθόδοξοι, δεν ανησυχούµε από τη διαδικασία της
παγκοσµιοποιήσεως. Η διατήρηση των οικουµενικών προοπτικών σε θέµατα
πραγµατικά, ήταν πάντα αυτονόητη για µας. Αυτή η παγκόσµια διάσταση αποτελεί το
βασικό στοιχείο της Ορθοδοξίας. Ολόκληρη η ζωή της Ορθοδόξου λατρείας,
επικεντρώνεται σε αυτό το πλαίσιο του οικουµενικού οράµατος. Γεννηθήτω το θέληµά
Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης».
Όλες οι µεγάλες ορθόδοξες εορτές ανοίγουν ένα παγκόσµιο όραµα στις ψυχές
µας. Αυτή η ατµόσφαιρα της οικουµενικότητας, είναι ιδιαίτερα αισθητή την
Πασχάλια περίοδο και την περίοδο της Πεντηκοστής. Και παραµένει µία
δυναµική προοπτική της ορθοδόξου διδασκαλίας και λατρείας.
Βεβαίως, εξ ορθοδόξου απόψεως, η ανακάλυψη της ορθής οδού για την
αντιµετώπιση των φαινοµένων της παγκοσµιοποιήσεως, αποτελεί µία υπευθυνότητα
όλων ηµών και χρειάζεται να βρισκόµαστε σε δηµιουργική εγρήγορση για να
προσφέρουµε τη βοήθειά µας σε όλους τους τοµείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Ως πολιτικοί, ως βουλευτές, και πάνω απ’ όλα ως χριστιανοί ορθόδοξοι, έχουµε όλες
τις δυνατότητες να εργαστούµε για την υπέρβαση των προκλήσεων της νέας εποχής
της παγκοσµιοποιήσεως.
Το υπογραµµίζω αυτό, διότι υπό αυτήν την παγκόσµια προοπτική, ο
οικουµενισµός βρίσκεται στο αίµα των χριστιανών ανθρώπων. Το Αίµα, το οποίο
λαµβάνουµε στην Ευχαριστία, δηλαδή το Αίµα του Θεού, του Σωτήρα του κόσµου.
Η Ορθοδοξία προσφέρει το σηµαντικότερο, καλλιεργεί τη συνειδητότητα και
διαµορφώνει την προσωπικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι βιούµενοι βίους
υπευθύνους, ανανεώνουν το ανοσοποιητικό σύστηµα της κοινωνίας.
Αυτό που χρειαζόµαστε περισσότερο στη σύγχρονη εποχή της
παγκοσµιοποιήσεως, είναι άνθρωποι µε χαρακτήρες, µε οράµατα. Άνθρωποι µε
αγάπη η οποία δεν είναι υποκριτική, άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στον εγωισµό,
είτε είναι προσωπικός, φυλετικός ή κρατικός, και στην υπεροψία.
Η δίψα για εξουσία δεν είναι µόνο χαρακτηριστική για τα µεγάλα έθνη, αλλά
κρύβεται στις καρδιές όλων µας.
Αντί για την παγκοσµιοποίηση που µετατρέπει τους ανθρώπους σε µία
άµορφη µάζα, εύπλαστη για την ανώνυµη οικονοµική ολιγαρχία, η ορθόδοξη
θρησκευτική εµπειρία προτείνει την κοινωνία της αγάπης και καλεί τους κοινούς
ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να
οικοδοµήσουν την κοινωνία της αγάπης.
Το σηµαντικότερο είναι να συνεχίσουµε να πιστεύουµε εκεί όπου φαίνεται ότι
δεν υπάρχει καµία ελπίδα. Πρέπει να ζούµε µε τη βεβαιότητα ότι η οικουµενική
κοινότητα της αγάπης είναι ένα ιδανικό για το οποίο αξίζει να αγωνιστούµε. Ότι η
αλήθεια των πραγµάτων είναι να είµαστε παραγωγικοί και ενεργοί, ώστε να
διατηρήσουµε την οικουµενική προοπτική και να εκπληρώσουµε τις υπευθυνότητές
µας, προσανατολιζόµενοι προς το αέναο, δηλαδή προς την αγάπη του Θεού.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε. ∆ίνεται τώρα ο λόγος στο µέλος της
Κρατικής ∆ούµας της Ρωσικής Οµοσπονδίας κ. Αλεξάντρ Κρούτοφ.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Σεβασµιώτατε, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατεύ,
αξιότιµοι καλεσµένοι και συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι,
Είναι συµβολικής σηµασίας το γεγονός ότι η Γενική µας Συνέλευση συνέπεσε
µε εκείνη την ηµεροµηνία όπου το 325, τις ίδιες περίπου µέρες, είχαµε τη Σύνοδο της
Νίκαιας, στην οποία και υιοθετήθηκε το Σύµβολο της Πίστεως. Σε όλο αυτό το
διάστηµα των 1680 ετών, η Ορθόδοξη Εκκλησία µε αυστηρότητα τηρεί τη
διδασκαλία που εκτίθεται στο Σύµβολο της Πίστεως. Η ενότητα της Αγίας Τριάδος, η
οποία εκφράζεται στην κοινωνία των τριών θείων προσώπων – του Πατέρα, του Υιού
και του Αγίου Πνεύµατος, δηµιουργεί ένα πρότυπο ενότητας των ανθρώπων. Είναι
µία πρωταρχική µορφή αυτού, το οποίο θα πρέπει να επιδιώκει το κάθε έλλογο
πλάσµα, δηλαδή η κάθε προσωπικότητα.
∆υστυχώς, σήµερα γινόµαστε µάρτυρες του εγωισµού και της αυταρέσκειας
που αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο. Όλος ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σ’ αυτή
την περιβόητη εποχή της παγκοσµιοποίησης προδιαθέτει τον άνθρωπο για την
αποξένωση και την πνευµατική κατάπτωση. Μπορούµε να πούµε ότι η αποξένωση
κυριαρχεί στη σύγχρονη πολιτισµένη κοινωνία.
Όπως επισηµαίνει ο Αρχιµανδρίτης Ραφαήλ(Καρέλιν), «ο πολιτισµός διασπά
τους ανθρώπους, τους αποξενώνει. Έτσι, λοιπόν, οι µεγάλες πόλεις δεν γίνονται απλά
µυρµηγκοφωλιές από γυαλί και µπετόν, αλλά µία πραγµατική έρηµος για το
ανθρώπινο πνεύµα. Ο άνθρωπος αλλοτριώνεται από τους άλλους ανθρώπους όχι ως
συνέπεια της αποστάσεως, αλλά ως συνέπεια της απουσίας πνευµατικής επαφής, δεν
έχει ανάγκη από ζωντανούς ανθρώπους, είναι πολύ πιο εύκολο και βολικό να έχει
επαφή µε τις µηχανές».
Πρόσφατα, γίναµε µάρτυρες του θανάτου ενός αγοριού, ως συνέπεια
δεκάωρου παιχνιδιού µε έναν υπολογιστή. Ο όσιος Ιουστίν Ποπόβιτς όρισε τον
σύγχρονο πολιτισµό, ως µία οργανωµένη εξέγερση κατά της ανθρώπινης
προσωπικότητας. Σήµερα βλέπουµε ότι η νέα αντιχριστιανική τάξη πραγµάτων δεν
είναι απλά µία εξέγερση, αλλά ένας πόλεµος κατά της προσωπικότητας, κατά της
ανθρώπινης φύσης, ένας πόλεµος για την καταστροφή.
Η παγκοσµιοποίηση οδηγεί στην εξάλειψη των εθνικών κρατών και των
πρωτότυπων πολιτισµών, στη σύγχυση των θρησκειών, στην καταστροφή της
οικογένειας. Οµοιογενοποιεί την ανθρώπινη συµπεριφορά και τη συνείδηση και
µετατρέπει τους ανθρώπους σε κατευθυνόµενη αγέλη, σε µια άµορφη µάζα. Η
κτηνώδης ιδεολογία του καινούριου αιώνα επιβάλλει στη µαζική συνείδηση την
αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ένα διεφθαρµένο ζώο. Ακριβώς γι’ αυτό παντού
καλλιεργείται ο εκφυλιστικός µαζικός πολιτισµός.
Ο διάσηµος Έλληνας Θεολόγος, ο κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης, θεωρεί ότι η
αυθεντική χριστιανική κοινότητα είναι η παγκοσµιότητα, και η παγκοσµιοποίηση,
κατά τα λεγόµενά του, είναι µια ψεύτικη χιµαιρική παγκοσµιότητα. Εχθές, ο Γενικός
Γραµµατέας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας στην εισήγησή του
έδωσε µία σαφή και ξεκάθαρη εικόνα του σύγχρονου παγκοσµιοποιηµένου κόσµου.
Ο Ρώσος στοχαστής Ιβάν Αξάκοφ, προ εκατονταετίας και πλέον είπε: «Η
πρόοδος περί της οποίας γίνεται σήµερα λόγος, η πρόοδος που αρνείται τον Χριστό
και τον Θεό, συνιστά οπισθοδρόµηση. Ο πολιτισµός αντικαθίσταται από την
εξαγρίωση. Ο άνθρωπος αν απωλέσει την εικόνα του Θεού, θα απωλέσει και την
ανθρώπινη όψη του και θα γίνει θηρίο».
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Αυτό συµβαίνει σήµερα στο ∆υτικό πολιτισµό, ο οποίος αρχικά θεµελιώθηκε
στις χριστιανικές αξίες τις οποίες όµως απαρνείται ακόµη και στο Σύνταγµά του και
ακολούθησε το δρόµο του επονοµαζόµενο ανθρωπιστικού φιλελευθερισµού. Χάνει
όλο και περισσότερο τη σχέση του µε την παράδοση της Αγίας Εκκλησίας και την
αλλάζει ανάλογα µε το πνεύµα της εποχής. Αυτές, λοιπόν, οι συζητήσεις για το
πνεύµα της εποχής, για τη µεταρρύθµιση, για τη µετάλλαξη οδηγούν στο ότι κάτω
από τη µάσκα της ανεκτικότητας, της προόδου του ενιαίου Θεού συντελείται µια
φανερή υποκατάσταση των αξιών. Η αρετή παρουσιάζεται σήµερα ως κάτι το ανιαρό,
χαζό και παλιοµοδίτικο και το κακό – απεναντίας, σαν κάτι το χαρούµενο, γοητευτικό
και ελκυστικό. Κοντολογίς, σούπερ! ∆εν σταµατούν οι ροές των πληροφοριών που
χύνονται µέσα στις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, όταν είναι αδύνατο να
διαχωρίσεις το λευκό από το µαύρο, την αλήθεια από το ψέµα, η ηθική χλευάζεται
και απορρίπτεται. ∆ικαιολογούνται οι δολοφονίες των παιδιών – ενθαρρύνονται οι
εκτρώσεις και η ευθανασία και σε ορισµένα µέρη δια µέσου του νόµου θεσπίζονται οι
οµοφυλοφιλικοί γάµοι.
Η κάθε ηθική αξία εδράζεται στη θρησκεία. Κατά συνέπεια, σήµερα
χλευάζονται και απορρίπτονται οι χριστιανικές εντολές, η πίστη µας. Και πιθανώς,
αυτό να είναι αποτέλεσµα αυτού που αναγνωρίζουν οι καθολικοί ειδικοί, ότι σήµερα
η Εκκλησία τους βρίσκει ολοένα και λιγότερους θιασώτες στην Ευρώπη. Όπως λένε,
έχουµε να κάνουµε µε µία γεωγραφική µεταστροφή των πιστών της Καθολικής
Εκκλησίας προς το νότο, τη Λατινική Αµερική, προς την Ασία και την Αφρική. Είναι
αποτέλεσµα του ότι κάποτε η Καθολική εκκλησία αποφάσισε να συµµορφωθεί µε το
πνεύµα της εποχής και µπήκε στον επικίνδυνο δρόµο της ανανέωσης.
Κατά τη γνώµη µου, όµως, και ένα µεγάλο µέρος των Προτεσταντών έθεσε τον
εαυτό του στην υπηρεσία του σύγχρονου κόσµου, της καλοπέρασης και των
πολιτικών σκοπιµοτήτων αλλάζοντας τους κανόνες ηθικής και δογµατικής
διδασκαλίας που είχαν θεσπιστεί από τον Κύριο. Σήµερα µόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία
παραµένει η µοναδική κιβωτός της σωτηρίας ως στύλος και επιβεβαίωση της
αλήθειας, δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Brzezinski, πρώην Υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, έλεγε ότι µετά τη νίκη επί του κοµµουνισµού ο κύριος εχθρός θα είναι η
Ορθοδοξία.
Αν εµείς θεωρούµε τον εαυτό µας ορθόδοξο, τότε καλούµαστε να
υπερασπιστούµε την Ορθοδοξία, να είµαστε στρατιώτες του Χριστού. ∆εν θα πρέπει
να συγκαλύπτουµε και να θολώνουµε τις υπαρκτές διαφορές µεταξύ της Ορθοδοξίας
και των άλλων οµολογιών. Για τον πιστό η πίστη του, η θρησκεία του, είναι το
θεµέλιο της κοσµοαντίληψής του και της αξιολόγησης όλων των γεγονότων.
Είµαι ορθόδοξος, εκκινώντας από την πίστη µου η Ορθοδοξία είναι αλήθεια
και είµαι υποχρεωµένος ως πιστό τέκνο της ορθόδοξης παράδοσης, να υπερασπίζοµαι
την ορθόδοξη αλήθεια και να υποστηρίζω ότι είναι η µοναδική αλήθεια που µπορεί
µε τον πλέον ουσιώδη τρόπο να ικανοποιήσει τον σύγχρονο άνθρωπο, να
αποκαταστήσει την ολότητα της υπάρξεως, την αληθινή ζωή σε αντίθεση µε το
θανατηφόρο σύστηµα της νέας διεθνούς τάξης πραγµάτων.
Σήµερα συµφέρει µερικούς να παρουσιάζουν την Ορθοδοξία ως µια
κοσµοαντίληψη που συγχωρεί τα πάντα, που µπορεί να συµβιβαστεί µε οτιδήποτε
συµβαίνει στον κόσµο. Αφού λέγεται ότι πρέπει να αγαπάµε τον εχθρό µας και να
µην αντιστεκόµαστε στο κακό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Χριστιανισµός ποτέ δεν
καλούσε να συµβιβαστούµε µε το κακό. Βεβαίως, ο Χριστιανισµός και η Ορθοδοξία
είναι µία θρησκεία της ειρήνης και της αγάπης, και όχι µία θρησκεία του µίσους και
της εχθρότητας. Αλλά πρόκειται περί αγάπης προς τον Θεό, προς τον δηµιουργό της
αγάπης και του κάλλους και προς τον πλησίον ως δηµιούργηµα του Θεού. Και
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οτιδήποτε εµποδίζει τον άνθρωπο να εκπληρώσει αυτές τις εντολές - το κακό, οι
αµαρτίες και τα πάθη -θα πρέπει να ξεριζωθούν. Ο κόσµος είναι ασυµβίβαστος µε το
κακό.
Γι’ αυτό το λόγο, για να πολεµήσουµε το κακό, ο Κύριος µας έφερε στον
κόσµο το πνευµατικό ξίφος της Ορθοδοξίας. Και το πεδίο της µάχης είναι η ζωή µας
πάνω στη γη. Θα πρέπει να δηλώνουµε ευθαρσώς αυτή την αλήθεια. Σήµερα στη
Ρωσία συντελείται µία έντονη διαδικασία αναγέννησης της ορθόδοξης ψυχής των
πολιτών µας. Θα έλεγα ότι πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία, και δεν µπορείτε να φανταστείτε ποιες επιθέσεις αντιµετωπίζει σήµερα,
όταν βλέπουµε πως ανοίγουν νέοι ναοί, αναπαλαιώνονται τα µοναστήρια και όλο και
περισσότεροι νέοι άνθρωποι – το υπογραµµίζω – προσέρχονται στην εκκλησία,
στον Οίκο του Θεού.
Πολλά κάνουν σήµερα τα ΜΜΕ, τα οποία ανήκουν σε αντιχριστιανικές
δυνάµεις, σε αθεϊστικές δυνάµεις, για να µην αφήσουν τους ανθρώπους να
διαχωρίσουν την αλήθεια από το ψεύδος, το καλό από το κακό. Καταβάλλουν
προσπάθειες, ούτως ώστε να στρεβλώσουν τη ρωσική ψυχή, να ξεριζώσουν την
ευσυνειδησία και την αίσθηση της αµαρτίας. Και αυτό καταµαρτυρεί και η
χονδροειδέστατη άρνηση να διδαχθούν στα σχολεία της Ρωσίας, όπου πάνω από το
80% του πληθυσµού θεωρούνται Ρώσοι, ορθόδοξοι, οι βάσεις, τα θεµέλια του
ορθόδοξου πολιτισµού, του πολιτισµού του Πούσκιν και του Ντοστογιέφσκι. Αυτή η
ενέργεια συνιστά διάκριση εις βάρος των ορθοδόξων πολιτών της Ρωσίας.
Προσφάτως, στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Κρατικής ∆ούµας, γίναµε
µάρτυρες της επιβεβαίωσης του γεγονότος ότι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών
συνεχίζει αυτή την πολιτική διακρίσεων εις βάρος της Ορθοδοξίας. Επικαλούµενο το
διαχωρισµό µεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας , το Υπουργείο αρνείται στους
πολίτες το δικαίωµα να γνωρίσουν τις βασικές αξίες του εθνικού τους πολιτισµού,
πάνω στον οποίο στηρίζεται η εκπαίδευση. Ο λόγος γίνεται για τα θεµέλια του
ορθόδοξου πολιτισµού.
Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι το προαιρετικό, υπογραµµίζω, αυτό
µάθηµα πρέπει να υποκατασταθεί από ένα µάθηµα ιστορίας των παγκόσµιων
θρησκειών. Τι είναι η ιστορία των παγκόσµιων θρησκειών; Έτσι, λοιπόν, προτείνεται
στο µαθητή µία αποσπασµατική θεώρηση των θρησκειών, µε αποτέλεσµα οι
απόφοιτοι να µη γνωρίζουν ούτε τα θεµέλια της δικής τους εθνικής κουλτούρας, ούτε
της πίστης τους, ούτε εκείνες τις πνευµατικές αξίες, πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το
ρωσικό κράτος, δηµιουργήθηκε ο ρωσικός πολιτισµός. Οι νέοι δεν θα γνωρίζουν
καµία θρησκεία, καµία θρησκευτική παράδοση.
Έτσι λοιπόν, οι σηµερινοί ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας δεν µπορούν
να κατανοήσουν το γεγονός ότι η σύγχρονη κοσµική παιδεία δεν µπορεί να είναι
ποιοτική αν δεν εδράζεται στις θεµελιώδεις αξίες του εθνικού πολιτισµού. Και στη
Ρωσία ο πολιτισµός αυτός είναι ο Ορθοδοξία, που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει
έστω και στοιχειώδεις γνώσεις της.
∆υστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας και σ’ αυτή τη συνεδρίαση του
Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε την απροθυµία του να δώσει κρατική διαπίστευση στα
θρησκευτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Μπορείτε να φανταστείτε, λοιπόν, ότι χωρίς
αυτή την κρατική διαπίστευση, τα εκπαιδευτικά εκκλησιαστικά ιδρύµατα δεν
µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να κάνουν µεταπτυχιακές
σπουδές και να γίνουν συνεργάτες των επιστηµονικών ιδρυµάτων. Οι απόφοιτοι των
σχολών ψαλτικής και αγιογραφίας δεν µπορούν να διοριστούν ως συνεργάτες σε
ερευνητικά κέντρα και ιδρύµατα επειδή τυπικά δεν έχουν ανώτατη παιδεία. Όλα αυτά
µας δείχνουν ότι το σηµερινό Υπουργείο Παιδείας εφαρµόζει µία συνεπή πολιτική
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της ανοιχτής παραβίασης των δικαιωµάτων των ορθόδοξων πολιτών. Θεωρούµε ότι η
εκκλησιαστική και θρησκευτική παιδεία θα πρέπει να θεωρείται οργανικό στοιχείο
του ενιαίου εκπαιδευτικού συστήµατος. Τόσο η κοσµική όσο και η θρησκευτική
παιδεία θα πρέπει να είναι ισότιµες στη ρωσική κοινωνία.
Φρονώ ότι η ∆ιακοινοβουλευτική µας Συνέλευση θα πρέπει σήµερα, αν
θεωρούµε τον εαυτό µας ορθόδοξους ανθρώπους, ορθόδοξους κοινοβουλευτικούς να
επιβεβαιώσει ότι:
Πρώτον, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επιµένουν ότι έχουν το δικαίωµα να
διακηρύττουν ελεύθερα την πίστη τους στην Ορθόδοξη εκκλησία ως Μία, Αγία,
Συνοδική και Αποστολική Εκκλησία, χωρίς παραχωρήσεις προς τη λεγόµενη θεωρία
των κλαδιών και απορρίπτουν αποφασιστικά τις διάφορες προσπάθειες να αλλοιωθεί
η Χριστιανική εκκλησιολογία.
∆εύτερον, θεωρούµε ότι προϋπόθεση συµµετοχής των Ορθοδόξων Εκκλησιών
σε διοµολογιακούς οργανισµούς είναι ο αποκλεισµός του θρησκευτικού
συγκριτισµού, δηλαδή της σύγχυσης των διαφόρων λατρειών και θρησκειών.
Συµφωνούµε µε την άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία άποψη
απορρίπτει κάθε δυνατότητα λειτουργικής επικοινωνίας µε τους µη ορθόδοξους,
ειδικότερα στις λειτουργικές ενέργειες που έχουν σχέση µε τα λεγόµενα οικουµενικά
ή διοµολογιακά συλλείτουργα.
Υποστηρίζουµε τη συνεργασία των Ορθόδοξων εκκλησιών µε τους
ετερόδοξους σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς τους αδικηµένους, την προστασία των
αθώων, την από κοινού αντιµετώπιση των φαινοµένων ανηθικότητας και βίας. Επίσης
στηρίζουµε αποφασιστικά την πρόταση διδασκαλίας στα ρωσικά σχολεία, των
«Θεµελίων του ορθοδόξου πολιτισµού» ως µιας σηµαντικής συνισταµένης του
παγκόσµιου πολιτισµού, καθώς επίσης και την ισοτιµία της κοσµικής και
θρησκευτικής παιδείας στη Ρωσία.
Ο Κύριος ηµών είπε «να λέτε ναι, ναι και όχι, όχι. Όλα τα άλλα είναι εκ του
πονηρού». Έτσι, νοµίζω, θα πρέπει να πράττουµε κι εµείς.
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, κ. Κρούτοφ. Το λόγο έχει ο κ. Νίκος
Κότσιρας, Βουλευτής από την Αυστραλία.
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, κυρίες και
κύριοι,
Σας φέρνω χαιρετισµούς από την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι µία από τις
πλέον ετερογενείς θρησκευτικώς χώρες, η οποία πρέπει να χειρίζεται τη θρησκευτική
αυτή πολυµορφία. Έχουµε όµως αγκαλιάσει ανθρώπους κάθε καταγωγής, από όλες
τις θρησκείες και όλους τους πολιτισµούς. Η Αυστραλία είναι ένα σχετικά νέο έθνος
που οικοδοµήθηκε χάρη στην εργασία και την αποφασιστικότητα των µεταναστών. Η
Αυστραλία είναι πατρίδα για πολλές διαφορετικές πίστεις και δεν έχουµε µία
επικρατούσα θρησκεία. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ του
κράτους και της θρησκείας. Εποµένως, όχι µόνο προωθούµε όλες τις θρησκείες, αλλά
αποδεχόµαστε και σεβόµαστε όλες τις θρησκείες. Οι θρησκευτικοί ηγέτες
αναφέρονται περιστασιακά σε κοινωνικά ζητήµατα, ωστόσο στις περισσότερες
περιπτώσεις αποφεύγουν να κάνουν οποιαδήποτε πολιτικά σχόλια.
Οι Εκκλησίες στην Αυστραλία εντάσσονται στις πολυάριθµες έγκυρες κοινοτικές
οµάδες που έχουν δική τους άποψη πάνω σε έναν µεγάλο αριθµό κοινωνικών
ζητηµάτων. Οι τοπικές κυβερνήσεις ακούνε τις απόψεις τους, τους παρέχουν
χρηµατική υποστήριξη στα προγράµµατα που διαχειρίζονται οι εκκλησίες, στηρίζουν
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την ύπαρξή τους, αλλά δεν είναι αιχµάλωτες της α΄ ή β΄ θρησκευτικής οµάδας. Παρ’
όλο το διαχωρισµό, οι Εκκλησίες διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στα
κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η κοινωνία. ∆ιότι µπορούν να κάνουν
lobbies και να ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις πάνω σε εθνικά και τοπικά ζητήµατακλειδιά, όσο και σε οικουµενικά ζητήµατα. Αν και η θρησκεία σε πολλά µέρη του
κόσµου αντιµετωπίζεται από το κοινό ως µια αρνητική και διασπαστική δύναµη,
πολλοί Αυστραλοί πιστεύουν ότι η πίστη οικοδοµεί µία κοινότητα. Η θρησκεία
παραµένει αγαθό και πόρος. Το πρόβληµα των αυτοκτονιών και του εθισµού στα
ναρκωτικά θα µπορούσε να επιλυθεί, αν οι νέοι µας πίστευαν σε κάτι πέρα από τον
επιφανειακό µηδενισµό του λαϊκού πολιτισµού µε το γρήγορο φαγητό, τη δυνατή
µουσική, τα τηλεριάλιτι και τους αστέρες της ποπ.
Η θρησκεία µας υπενθυµίζει πως οι υπολογιστές δεν σηµαίνουν απαραιτήτως
επικοινωνία, οι πληροφορίες δεν σηµαίνουν απαραιτήτως σοφία και η σιωπή δεν είναι
απαραιτήτως ο διαλογισµός. Η θρησκεία µας υπενθυµίζει ότι η ζωή είναι κάτι
περισσότερο από το να καθόµαστε µπροστά στα µηχανήµατα πόκας ή γύρω από το
τραπέζι όπου παίζουν black jack. Η θρησκεία µας υπενθυµίζει ότι οι διαχρονικές
αξίες είναι η καρδιά της εθνικής ακεραιότητας. Η θρησκεία µπορεί επίσης να µας
βοηθήσει να αναπτύξουµε έναν ηθικό χαρακτήρα, περιλαµβανοµένης της τιµιότητας,
και να δώσουµε µία διέξοδο στην ανήθικη και αυτοκαταστρεπτική συµπεριφορά. Η
θρησκευτική πίστη αποτελεί ή βρίσκεται κοντά στον πυρήνα της αυστραλιανής
κοινωνικής και πολιτικής ζωής από την άφιξη των Ευρωπαίων. Οι περισσότερες
θρησκευτικές οµάδες έχουν προσφέρει µία θετική συµβολή στην οικοδόµηση της
πολυπολιτισµικής κοινωνίας στην Αυστραλία. Ωστόσο, όπως είπα προηγουµένως, η
αυστραλιανή κοινωνία είναι εκκοσµικευµένη και ενώ οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν
τον λόγο τους πάνω σε τέτοια κοινωνικά ζητήµατα, όπως ο τζόγος, η έλλειψη στέγης
και η χρήση ναρκωτικών, οι Κυβερνήσεις δεν δεσµεύονται από τις πολιτικές τους.
H Καθολική, Αγγλικανική, η Ουνιτική και, φυσικά, και οι Ορθόδοξες
Εκκλησίες διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των σηµαντικών
κοινωνικών προβληµάτων της κοινότητάς µας. Στην Αυστραλία υπάρχουν χιλιάδες
θρησκευτικοί οίκοι, µοναστήρια, τόποι λατρείας, εκκλησίες, τζαµιά, τεµένη και
συναγωγές, όπου οι Αυστραλοί µπορούν να προσέλθουν ζητώντας βοήθεια και
καθοδήγηση σε πολλά κοινωνικά προβλήµατα της ζωής τους. Πολλά νοσοκοµεία,
οίκοι ευγηρίας και εταιρείες κοινωνικής πρόνοιας ιδρύθηκαν από τις βασικές
χριστιανικές οµολογίες σε όλα τα µέρη της Αυστραλίας. Χάρη στο δίκτυο που έχουν,
οι εκκλησίες µας λειτουργούν ως αλεξικέραυνο για τα κοινωνικά προβλήµατα που
παρουσιάζονται. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα τα οποία υπογραµµίζουν ότι οι
θρησκευτικοί µας παράγοντες διαδραµατίζουν έναν ενεργό ρόλο καλύπτοντας τις
ανάγκες των µελών της κοινωνίας.
Η Αγγλικανική εκκλησία έχει χτίσει αρκετά πτωχοκοµεία και άσυλα για τα
λιγότερα ευνοούµενα µέλη της κοινωνίας.
Η Λουθηρανική κοινότητα ίδρυσε ένα δικό της σχολείο, ενώ η Αγγλικανική
Εκκλησία βοήθησε τους µετανάστες να εγκατασταθούν και να ταυτιστούν µε την
Αυστραλία. Οι Αγγλικανοί οργάνωσαν γιορτές τζαζ για τους νέους και φιλοξενούν
άτοµα που βοηθούν και φροντίζουν για τους ανθρώπους µε διανοητική καθυστέρηση.
Οι εβραϊκές συναγωγές παρέχουν χώρο στα µέλη των κοινοτήτων τους, για να
συνέλθουν από το τραύµα του Ολοκαυτώµατος.
Η Εκκλησία του Χριστού έχει οµάδα για µητέρες µε παιδιά προσχολικής
ηλικίας και οµάδα νέων και οργανώνει δηµόσια σεµινάρια πάνω σε τέτοια θέµατα,
όπως η διαχείριση της θλίψης και ο διαβήτης.
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Η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Αυστραλία,
όπως η στήριξη της οικογένειας, περιλαµβανοµένης της οικογενειακής δια βίου
εκπαίδευσης.
Η µουσουλµανική κοινότητα βοηθάει τα µέλη της να ενταχθούν, να
αποκτήσουν την ταυτότητά τους ως Μουσουλµάνοι και ως µέλη µιας διακριτής
θρησκευτικής κοινότητας και να ζουν σε φιλία και αρµονία µε τις άλλες
θρησκευτικές οµάδες.
Η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είναι πάρα πολύ
δραστήρια στο να βοηθάει τους Έλληνες της Αυστραλίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία µε
τη βοήθεια της Αυστραλιανής κυβέρνησης έχει ιδρύσει αρκετούς οίκους ευγηρίας σε
όλη την Αυστραλία. Αυτοί οι οίκοι ευγηρίας προσφέρουν τη φροντίδα τους στα
µέλη της κοινότητάς µας, άτοµα τρίτης ηλικίας. Οι τρόφιµοι έχουν τη δυνατότητα να
λαµβάνουν µέρος σε πολυάριθµες δραστηριότητες ή να αποσύρονται σε ένα ήσυχο
και γαλήνιο µέρος, όπως είναι το παρεκκλήσι. Αυτοί οι οίκοι ευγηρίας προσφέρουν
τις υπηρεσίες ενός ελληνορθόδοξου ιερέα µε πλήρη απασχόληση, ο οποίος φροντίζει
για τις πνευµατικές και τις ποιµαντικές ανάγκες των τροφίµων. Οι τρόφιµοι µπορούν
να κάνουν κοινές προσευχές και να παρακολουθούν τις τακτικές λειτουργίες στο
παρεκκλήσι ή να ακούσουν τις προσευχές που µεταδίδονται από ένα ηχητικό
σύστηµα. Μπορούν επίσης να έχουν εξοµολόγηση και να λαµβάνουν τη Θεία
Ευχαριστία είτε στο παρεκκλήσι είτε στα δωµάτια τους. Οι τρόφιµοι µπορούν να
επιλέξουν να λάβουν µέρος σε ένα από τα τακτικά ελληνικά
γλέντια
απολαµβάνοντας ψητό αρνί και σαλάτες µε ζωντανή µουσική ή να κάνουν ένα πικνίκ
στην ύπαιθρο, να πάνε στο θέατρο ή απλώς να δουν τα αξιοθέατα. Το µενού
περιλαµβάνει τακτικές εκπλήξεις, όπως, π.χ., οι λουκουµάδες. Οι χορωδίες και άλλοι
καλλιτέχνες είναι επίσης συχνοί επισκέπτες, ενώ τα ελληνικά και τα αυστραλιανά
τηλεοπτικά κανάλια υπάρχουν στα δωµάτια των τροφίµων ή σε κοινόχρηστους
χώρους. Ο σκοπός των ιδρυµάτων αυτών είναι να γίνουν σπίτι µακριά από το σπίτι.
Τα κέντρα αυτά επιδοτούνται από την κυβέρνηση και στις περισσότερες περιπτώσεις
από τους τροφίµους.
Αναλόγως, πολλοί ηλικιωµένοι επιθυµούν να παραµείνουν στα σπίτια τους,
αλλά χρειάζονται υποστήριξη και η Αρχιεπισκοπή τους παρέχει αυτή τη στήριξη
µέσω των πακέτων φροντίδας των ηλικιωµένων της κοινότητας. Τα πακέτα αυτά
προβλέπουν τη βοήθεια στο µαγείρεµα, στο µπάνιο, στην καθαριότητα, στην
µπουγάδα και στα ραντεβού µε γιατρούς.
Η Εκκλησία έχει επίσης ιδρύσει ελληνικά κέντρα κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την
Αυστραλία, τα οποία παρέχουν κατάλληλες πολιτισµικές και γλωσσικές υπηρεσίες,
φροντίδα, νοµική προστασία και στήριξη στην κοινότητα.
Τα ελληνικά κέντρα κοινωνικής πρόνοιας:
έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των πολιτικών κοινωνικής
πρόνοιας, της στρατηγικής, των προγραµµάτων και των υπηρεσιών που
εξασφαλίζουν την οικονοµική, κοινωνική, ψυχολογική και πνευµατική ευηµερία της
κοινότητας,
παρέχουν απευθείας ειδικές υπηρεσίες, περιλαµβανοµένης της επέµβασης σε
περίπτωση κρίσης, που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτισµικά ποικίλων
κοινοτήτων,
παρέχει εκπαίδευση σε άτοµα όλων των ηλικιών, αναφορικά µε θέµατα
υγείας, σχέσεων, ζητηµάτων της καθηµερινής ζωής και της οικογένειας, καθώς και
των τυχερών παιχνιδιών και της χρήσης των ουσιών,
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φροντίζει να τηρούνται οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και να
προστατεύονται τα µέλη τους από τη ζηµιά εξασφαλίζοντας σε όλους τις µέγιστες
δυνατές παροχές,
συµβουλεύουν τις κυβερνήσεις και τους άλλους κοινοτικούς φορείς σχετικά
µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των ελληναυστραλιανών κοινοτήτων και
ενθαρρύνουν την εφαρµογή της παροχής των ιδιαίτερων εθνικών υπηρεσιών.
Στο παρελθόν τα κέντρα αυτά πρόσφεραν βοήθεια σε τρεις τοµείς.
Κοινωνική πρόνοια: το σχήµα παροχής υπηρεσιών στις εθνικές κοινότητες
που χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση. Πάνω από 2.100 Ελληνοαυστραλοί έχουν
πρόσβαση σε κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι τους παρέχουν:
*ατοµικές και οικογενειακές συµβουλές,
*πρακτική βοήθεια µε την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες,
*διαβουλεύσεις µε προµηθευτές των υπηρεσιών από τις οργανώσεις της
εθνικής πλειοψηφίας και τις µεταναστευτικές οργανώσεις
*ενηµερωτικές συνεδρίες πάνω σε διάφορα ζητήµατα, κοινοτικές υπηρεσίες,
επιδόµατα και ειδικά δικαιώµατα,
*διαπολιτισµική εκπαίδευση,
*δουλειά σε οµάδες – κοινωνική στήριξη και εξειδικευµένες οµάδες µέσα στις
κοινοτικές οµάδες,
*πληροφορίες και ενηµερωτικές υπηρεσίες,
*ανάπτυξη των προγραµµάτων στήριξης σε απάντηση στις κοινοτικές
ανάγκες,
*παροχή πληροφοριών και πρακτικής βοήθειας σε κοινοτικές οµάδες,
*βοήθεια και σύµπραξη σε περίπτωση δυσκολιών µε την πρόσβαση στις
υπηρεσίες και τη λήψη βοήθειας
Απασχόληση: το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την κυβέρνηση. Οι
άνεργοι εκπαιδεύονται στη διοίκηση γραφείων, στην πληροφορική, στη συντήρηση
των κτιρίων, στις υπηρεσίες ακινήτων, στην κηπουρική και σε άλλους τοµείς και
διορίζονται σε διάφορες κοινοτικές µη κερδοσκοπικές οργανώσεις µέσα στη
Μελβούρνη. Έχοντας συµπληρώσει 6 µήνες δουλειάς, εκπαιδεύονται περαιτέρω για
να προετοιµαστούν για την πλήρη απασχόληση.
Τρίτη ηλικία: οι οµάδες πολιτών τρίτης ηλικίας της Ελληνορθόδοξης
αρχιεπισκοπής της Αυστραλίας συντονίζονται από τα ελληνικά κέντρα κοινωνικής
πρόνοιας, πέρα από την παροχή διοικητικής στήριξης, το κέντρο παρέχει επίσης
κοινωνική στήριξη και επισκέψεις. Οι οµάδες βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα των
Ενωµένων Λεσχών των πολιτών τρίτης ηλικίας των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων και
των ενοριών της Μελβούρνης και της Βικτώρια. Η Ένωση οργανώνει τακτικές
συναντήσεις στα γραφεία του κέντρου και κοινές κοινωνικές δραστηριότητες,
περιλαµβανοµένων των ετήσιων γεγονότων. Το κέντρο, πέρα απ’ αυτό, οργανώνει
τακτικές ενηµερωτικές συνεδρίες για την κάθε οµάδα.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας κάθε 3-4 χρόνια οργανώνει
επίσης την εθνική συνδιάσκεψη νεολαίας. Ενώ οι συνδιασκέψεις έχουν µεγάλο
αριθµό συµµετεχόντων και είναι καλά οργανωµένες, πιστεύω ότι απ’ αυτές
απουσιάζουν οι νέοι που έπρεπε να τις παρακολουθήσουν και να λάβουν µέρος.
Πιστεύω ότι η θρησκεία είναι κάπου στα µυαλά των νέων, αλλά δεν είναι σε θέση να
ταυτιστούν µ’ αυτήν. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες θρησκείες. Πιστεύω ότι οι
εκκλησίες πρέπει να σφυρηλατήσουν καινούριες συνεργασίες µε τις οργανώσειςκλειδιά ούτως ώστε να παρέχουν ερευνητικό έργο, συµβουλευτικές υπηρεσίες επί
µονίµου βάσεως και προγράµµατα που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τους νέους.
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Οι νέοι µας έχουν µοναδικές δεξιότητες, πείρα και εµπειρίες και οι
εκκλησιαστικοί µας ηγέτες έχουν την ευθύνη να δαµάσουν και να αξιοποιήσουν
αυτές τις δεξιότητες.
Οι νέοι θα ανταποκριθούν καλύτερα αν δουν τη µαρτυρία του ότι οι απόψεις
τους λαµβάνονται σοβαρά υπόψη.
Συµπέρασµα:
Όλες οι θρησκείες στην Αυστραλία εµπλέκονται στην ευηµερία των µελών
τους παρέχοντας υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους, εκπαίδευση για τους νέους τους ή
ειδικές υπηρεσίες ούτως ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητάς
τους.
Σ’ ό,τι αφορά όµως το ερώτηµα αν έχουµε βρει την πανάκεια για όλα τα
κοινωνικά µας προβλήµατα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Για µας η πρόκληση
είναι να είµαστε σε θέση να µοιραζόµαστε τις ιδέες και να παρέχουµε πληροφορίες
σχετικά µε τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα που µπορούν να υλοποιηθούν σε
άλλες χώρες.
Σύσταση:
Πιστεύω, λοιπόν, ότι για να το κάνουµε θα πρέπει να συγκροτήσουµε ένα
διακοινοβουλευτικό πολυθρησκειακό συµβουλευτικό σώµα, µε µέλη από την ∆.Σ.Ο.,
το Πολυθρησκειακό Συµβούλιο της Κοινοπολιτείας, την Κοινοβουλευτική Ένωση
του Οργανισµού Ισλαµικής Συνδιασκέψεως, τις χώρες-µέλη, καθώς και άλλα
κορυφαία θρησκευτικά σώµατα. Σκοπός θα είναι να διερευνήσουµε και να
εξετάσουµε τις πολιτικές και τα προγράµµατα που εκπονούν οι θρησκευτικές οµάδες
για να επιλύσουν ορισµένα κοινωνικά προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι
κοινωνίες µας. Να οικοδοµήσουµε µία δικαιότερη κοινωνία και, βεβαίως, να
παρουσιάσουµε ένα προσχέδιο που θα συνταχθεί από τους ανθρώπους εκείνους οι
οποίοι έχουν εµπειρία στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. Η οµάδα
αυτή θα µπορούσε να απευθύνεται επίσης και σε άλλες χώρες.
Θα µπορούσαµε λοιπόν να οικοδοµήσουµε µία θρησκευτική πολυµορφία µε
µέλη που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Να βοηθήσουµε να εξαλειφθούν τα
προβλήµατα του εθνοφυλετισµού και της µισαλλοδοξίας.
Όλα αυτά µπορούν να συµβούν σε κοινοτικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολείου και
θα πρέπει να υπογραµµίσουµε και να τονίσουµε επανειληµµένως όλες αυτές τις αξίες
τις οποίες µας παρέχουν οι διάφορες θρησκείες. Η θέση κλειδί είναι η παιδεία. Η
παιδεία λοιπόν µπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο για την εξάλειψη της
µισαλλοδοξίας και του εθνοφυλετισµού.
Νοµίζω πως όλοι µας έχουµε παραδείγµατα που µπορούµε να µοιραστούµε.
Και αν παρατηρήσουµε και αν σκεφθούµε το θέµα το οποίο έχουµε έρθει εδώ να
συζητήσουµε, είναι πράγµατι βασικό το ότι οι χριστιανοί µπορούν να βοηθήσουν στη
βελτίωση της ζωής των νέων, των ηλικιωµένων κλπ. Αλλά ίσως να µην αρκεί µόνο
αυτό. Θα πρέπει να ανταλλάξουµε απόψεις και εγώ πιστεύω ότι εάν δηµιουργήσουµε
µία υποεπιτροπή για την εξέταση των προγραµµάτων των άλλων θρησκειών, αυτό θα
µας βοηθούσε πάρα πολύ στην ανταλλαγή εµπειριών. Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον κοινοβουλευτικό
από το Κοινοβούλιο της Συρίας Νεµέρ Χουνέιν.
Ν.ΧΟΥΝΕΙΝ: Κύριε Πρόεδρε, αξιότιµοι σύνεδροι, θα ήθελα να σας εκφράσω τις
ευχαριστίες των Σύριων Ορθοδόξων για την πρόσκλησή σας και να ευχηθώ κάθε
επιτυχία σε αυτή τη συνάντηση.
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Πιστεύω ότι οι µεγάλες τεχνολογικές και επιστηµονικές επαναστάσεις και τα
επιτεύγµατά τους, έχουν βοηθήσει σηµαντικά την ανθρωπότητα και έχουν αλλάξει
τον τρόπο ζωής πάνω στη γη. Αλλά δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την τραγωδία
που έχουν επιφέρει σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε πολλές χώρες, οι οποίοι
υποφέρουν από την πείνα, από τις παλιές και τις νέες ασθένειες, τα παιδιά που δεν
έχουν πρόσβαση στα σχολεία και στη µόρφωση. Οι φυσικές καταστροφές
αυξάνονται, εκατοµµύρια άνθρωποι διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας, τη
στιγµή που πολύ λίγοι άνθρωποι εκµεταλλεύονται τον πλούτο.
Η αποικιοκρατία έχει εξαπλωθεί, τώρα έχουµε µία δεύτερη εκδοχή της
αποικιοκρατίας, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στο Ιράκ. Αυτή η δεύτερη εκδοχή
της αποικιοκρατίας, έχει καταστρέψει την σηµαντική ιστορική αυτή χώρα.
Το ίδιο συνέβη στην περίπτωση της επίθεσης κατά της Γιουγκοσλαβίας.
Την ίδια στιγµή, χιλιάδες Παλαιστίνιοι υποφέρουν από την ισραηλινή
καταπίεση και κατοχή. Έχει τις απαρχές της προ πεντηκονταετίας, όταν ένα µέρος της
χώρας µου, τα υψίπεδα του Γκολάν, το 1967 βρέθηκαν υπό Ισραηλινή κατοχή.
Είµαστε µάρτυρες των νέων εκρήξεων στη Μέση Ανατολή, θα γίνουµε
µάρτυρες νέων εκρήξεων αν αυτή η κατάσταση διατηρηθεί. Οι τοπικές εντάσεις
µπορεί να οδηγήσουν σε διεθνείς συρράξεις αν ο κόσµος συνεχίσει να κυβερνάται
µόνο από µία δύναµη.
Ο κόσµος έχει πολλά κέντρα ισχύος. Ο κόσµος έχει πολλά κέντρα εξουσίας.
Είναι η Ευρώπη, η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και άλλα. Αυτά τα κέντρα θα πρέπει να
συνεργαστούν µε τις αποκαλούµενες «χώρες του Τρίτου Κόσµου» και να
αναζητήσουν λύσεις σε µακροχρόνια προβλήµατα.
Έτσι, για παράδειγµα, θα πρέπει να δούµε πώς θα λύσουµε το ζήτηµα της
µετανάστευσης στην Ευρώπη. Πώς θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί αυτό το
πρόβληµα χωρίς µια συνεργασία αυτού του τύπου, χωρίς την αναβάθµιση των
αναπτυσσόµενων χωρών και πώς θα µπορούσε να περιοριστεί ο αριθµός των
µεταναστών;
Ο θρησκευτικός εξτρεµισµός στη Μέση Ανατολή είναι µία από τις συνέπειες
της ξένης στρατιωτικής επέµβασης στις χώρες της περιοχής και επίσης µία συνέπεια
της παραγνώρισης των συµφερόντων και αναγκών των ανθρώπων. ∆εν υπάρχει άλλος
τρόπος να αντιµετωπιστεί ο εξτρεµισµός και η τροµοκρατία αν δεν σταµατήσει η
κατοχή, δεν αποκτηθεί η ανεξαρτησία και δεν επικρατήσουν τα δηµοκρατικά
καθεστώτα. Θα πρέπει να κάνουµε µία διάκριση µεταξύ της τροµοκρατίας, η οποία
θα πρέπει να καταδικαστεί αυστηρώς, και του νόµιµου δικαιώµατος της αντίστασης
σε κάθε ξένη κατοχή.
Ο κόσµος έχει ανάγκη από το διάλογο µεταξύ των πολιτισµών. Οι δύο
µεγάλοι πολιτισµοί, και εννοώ τον χριστιανικό πολιτισµό και τον ισλαµικό πολιτισµό
έχουν πολλά κοινά µεταξύ τους, σε ό,τι αφορά τις αφετηρίες και τους στόχους τους.
Αλλά αυτό το γεγονός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε µία άρνηση της
διαφορετικότητας.
Πιστεύουµε ότι η πολυπολιτισµική πολυµορφία είναι σαν ένας ενιαίος κήπος
µε πολλά τριαντάφυλλα, µε πολλές οσµές και χρώµατα. Η δηµοκρατία, ο σεβασµός
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο πολιτισµός και η θρησκευτική ανεκτικότητα, το
δικαίωµα όλων των εθνών να διαβιούν χωρίς επιθετικότητα και χωρίς ξένες
επεµβάσεις, όλες αυτές οι αξίες, λοιπόν, είναι το φως της γης, το φως της
ανθρωπότητας. Συνεπώς, δεν νοείται καµία πρόοδος χωρίς αυτές τις αξίες.
Ας ζήσουµε σε έναν κόσµο µε ισορροπία, διότι χωρίς ισορροπία ο
κόσµος θα καταντήσει ζούγκλα. Ας αρχίσουµε την προσπάθεια υλοποίησης των
αρχών του διαλόγου και της ανεκτικότητας σε σχέση µε τις άλλες θρησκείες και
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πολιτισµούς. Και φρονώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο καλύτερος θεσµός που θα
µπορούσε να επιτελέσει αυτό το έργο και να προσφέρει στον κόσµο αυτήν την
προοπτική, αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, αγαπητέ συνάδελφε, τώρα θα κάνουµε
διάλειµµα για το γεύµα. Τα λεωφορεία µας περιµένουν ήδη και θα παρακαλούσα να
έχετε όλοι υπόψη ότι η απογευµατινή συνεδρία θα αρχίσει µία ώρα αργότερα, στις
5.30, σ’ αυτό το χώρο. Καλή όρεξη.
Ακολουθεί το γεύµα.
Μετά το διάλειµµα.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Από µέρους της Γραµµατείας να σας πω τα εξής: αυτό τον καιρό
στη Γενεύη υπάρχουν πολλά ιατρικά συνέδρια και υπήρξε ένα σοβαρό πρόβληµα και
για ξενοδοχεία και για τις µετακινήσεις µας, τα λεωφορεία. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο
κάναµε το πρόγραµµα όπως το κάναµε.
Μετά από σκέψη του κ. Προέδρου και του κ. Γενικού Γραµµατέα, είπαµε να
προσπαθήσουµε να τελειώσουµε η ώρα 6, να υπάρξει µία µετακίνηση στο ξενοδοχείο
µέχρι τις 7.30 για να µπορέσετε να ξεκουραστείτε λίγο, και στις 7.30 να σας πάρουν
τα λεωφορεία για το δείπνο. Αυτό νοµίζω ότι το κατορθώσαµε. Θα το δούµε όµως
την επόµενη µισή ώρα.
Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει τα όσα έχουµε να πούµε πάνω στο κεντρικό θέµα,
να τελειώσουν σήµερα το απόγευµα. Γιατί αύριο, η πρωινή συνεδρίαση είναι
απολογιστικού χαρακτήρα για τη δραστηριότητα που έκανε η Γραµµατεία και έχουµε
και τα ψηφίσµατα. Για να τελειώσουµε αύριο το µεσηµέρι, ώστε να σας δοθεί η
δυνατότητα το απόγευµα να γίνει µία περιήγηση στην πόλη, να κάνετε ψώνια όσοι
θέλετε, για να τελειώσουµε το βράδυ επίσης, µε κάποιο δείπνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστώ τον Κώστα. Έχει κάποιος ερωτήµατα;
Συµφωνούµε όλοι µε αυτή την πρόταση; Έτσι, λοιπόν, θα έχουµε µετά τη δυνατότητα
να επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο, να αλλάξουµε, να ξεκουραστούµε λίγο και µετά να
πάµε για την κρουαζιέρα.
B.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Αυτοί που για κάποιους λόγους δεν µπορούν να οµιλήσουν αύριο,
θα λάβουν το λόγο σήµερα, εν πάση περιπτώσει όσοι δεν θα µπορέσουν να µιλήσουν
σήµερα ή αύριο, µπορούν να καταθέσουν στη Γραµµατεία τα κείµενα των οµιλιών
τους, τα οποία θα δηµοσιευθούν στα πλαίσια των πρακτικών.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Συνεχίζουµε τις εργασίες µας. Παρακαλώ όλους να
ρυθµίσουν τα κανάλια τους. ∆ίνω το λόγο στον κ. Μιχαήλ Μπάουερ, από την
Ουκρανία, από το Ουκρανικό Κοινοβούλιο.
Μ.ΜΠΑΟΥΕΡ: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµες κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου εν
είδει θέσεων να εστιάσω την προσοχή σας στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
σήµερα το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Φρονώ ότι θα συµφωνήσετε µε την
άποψη ότι ο σηµερινός φτωχός άνθρωπος δεν θα µπορεί αύριο να βγάζει τίµια το
ψωµί του, όπως και ο νέος που είναι αιχµάλωτος των ναρκωτικών, δεν θα µπορέσει
ποτέ να γίνει πλήρες µέλος της κοινωνίας. Είναι νοµοτελές και φυσιολογικό, λοιπόν,
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το γεγονός ότι τα ζητήµατα της κοινωνικής και νοµικής προστασίας των ανηλίκων, η
πρόληψη ανάµεσα στα παιδιά και η φροντίδα για τις οικογένειες που αντιµετωπίζουν
κοινωνικά προβλήµατα θα πρέπει να αποτελεί διαρκώς το αντικείµενο της προσοχής
εκ µέρους της κοινής γνώµης. Και, βεβαίως, µεγάλη είναι η ευθύνη των οργάνων
δηµόσιας διοίκησης για την κατάσταση πραγµάτων στον τοµέα αυτό.
Κάνοντας µία ανάλυση της σύγχρονης κατάστασης, σε ό,τι αφορά τα παιδιά
και τους εφήβους, θα πρέπει να διαπιστώσουµε ότι η κλίµακα των κοινωνικά
επικίνδυνων φαινοµένων στο χώρο των εφήβων, όχι µόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά,
αντιθέτως, έχει αυξηθεί ουσιωδώς.
∆ιευρύνεται επίσης η γεωγραφική διάσταση των αρνητικών φαινοµένων. Αν προ
ολίγων ετών φαινόµενα, όπως τα ναρκωτικά, η χρήση των τοξικών ουσιών, τα
εγκαταλελειµµένα και τα απροστάτευτα παιδιά, καθώς και τα σοβαρά εγκλήµατα
ήταν προβλήµατα που παρατηρούνταν µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα, σήµερα όλο
και πιο συχνά εµφανίζονται και σε αγροτικές περιοχές.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το επίπεδο της µόρφωσης αυτών των παιδιών. Μεταξύ των
άστεγων παιδιών το 30,8% δεν γνωρίζουν γραφή και περίπου το 40% έχουν µόνο
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά έχουν υποστεί ηθική, φυσική ή
σεξουαλική βία. Έχουν εµπειρία από κάπνισµα, κατανάλωση οινοπνευµατωδών
ποτών και ναρκωτικών.
Τι θα πρέπει να γίνει, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου;
Πρώτον, αν δεν αναζωογονήσουµε την οικογένεια, αν δεν αναβαθµίσουµε την
κοινωνική θέση της οικογένειας και δεν την ενισχύσουµε οικονοµικά, δεν θα συµβεί
κανένα θαύµα. Η οικογένεια στην Ουκρανία σήµερα διανύει µία δυσµενή περίοδο.
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες άτεκνες οικογένειες και οικογένειες µε ένα παιδί,
τα 2/3 των οικογενειών έχουν µόνο ένα παιδί. Και βεβαίως, από το 1989 δεν έχει
αυξηθεί ο µέσος όρος των µελών της οικογένειας, που βρίσκεται στα 3,2 άτοµα. Είναι
χαµηλός ο αριθµός των γεννήσεων και εξασφαλίζει µόνο το µισό πληθυσµό που είναι
απαραίτητος για να διατηρηθεί το υφιστάµενο επίπεδο. Ως συνέπεια κυρίως της
υπογεννητικότητας η Ουκρανία έχει απολέσει πάνω από 4 εκατοµµύρια µελλοντικούς
πολίτες.
∆εύτερο, σηµαντική πτυχή της δουλειάς µε τα παιδιά αυτής της κατηγορίας
πρέπει να γίνει η ανάπτυξη των εναλλακτικών ιδρυµάτων κοινωνικής προστασίας των
ανηλίκων. Έχω υπ’ όψιν µου τα ιδρύµατα οικογενειακού τύπου και τις ανάδοχες
οικογένειες που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν την ατµόσφαιρα οικογενειακής
ανατροφής. Και ακόµη καλύτερα να υπάρξουν οικογένειες- σχολεία, όπου σε µικρά
οικήµατα θα µπορούσαν να διαβιούν και να µορφώνονται παιδιά διαφορετικής
ηλικίας.
Σε αστικά κέντρα µε πληθυσµό 100.000 και άνω, θα µπορούσαν να ιδρυθούν κέντρα
φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής αποκατάστασης των απροστάτευτων παιδιών.
Ανέφερα τα συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν στο προσεχές
µέλλον, διότι αυτό απαιτεί η σύγχρονη πραγµατικότητα στην Ουκρανία.
Το πιο σηµαντικό όµως, σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών, είναι η ψυχή.
Θα πρέπει να διεισδύσουµε στην ψυχή των παιδιών και θα πρέπει να τα
κατανοήσουµε και να τα βοηθήσουµε να καταλάβουν τις περιπλοκότητες της
σύγχρονης ζωής.
∆υστυχώς, κανένας δεν ασχολείται µε αυτά τα πράγµατα. Το σχολείο δεν διαθέτει
µοχλούς για να εκπληρώσει αυτό το στόχο. Οι γονείς ασχολούνται διαρκώς µε τον
προσπορισµό υλικών αγαθών. ∆εν έχουν χρόνο. Εν µέρει, αυτό το ζήτηµα µπορεί να
αντιµετωπιστεί δια µέσου της διδασκαλίας στα σχολεία, του µαθήµατος «Βάσεις της
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θρησκευτικής ηθικής». Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιούσενκο έδωσε την
εντολή να µελετηθεί αυτό το ενδεχόµενο.
∆εν γίνεται λόγος περί συγκεκριµένης θρησκείας, αλλά περί των θεµελίων
της θρησκευτικής ηθικής, οι κανόνες της οποίας εντάσσονται έντονα στη ζωή των
παιδιών, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε αυτή τη
δυνατότητα, µε στόχο να βελτιώσουµε το επίπεδο της αγωγής της νεολαίας.
Βεβαίως, ο στόχος αυτός δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δηµιουργία ενός
ευρύτατου συστήµατος θεολογικής και θρησκευτικής παιδείας. Και, βεβαίως, η
ανάλυση της κατάστασης στον τοµέα αυτό θα µπορούσε να γίνει το κεντρικό θέµα
µιας από τις µελλοντικές Γενικές Συνελεύσεις της ∆.Σ.Ο.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σηµειώσω ότι στο εκπαιδευτικό σύστηµα έχουν
συσσωρευτεί πολλά προβλήµατα, στην επίλυση των οποίων θα πρέπει να
συµµετάσχει και η δική µας ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.
Συζητώντας οποιοδήποτε θέµα, θα πρέπει να αναφερόµαστε και στο
πρόβληµα της εκπαίδευσης, εξετάζοντάς το από τη σκοπιά της διαπαιδαγώγησης της
νεολαίας.
Ποιος άλλος, αν όχι εµείς, θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για το µέλλον µας;
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ : Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Κύπριος Βουλευτής κ.
Σοφοκλής Φυττής.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Ευχαριστώ. Αξιότιµο Προεδρείο της Γενικής µας Συνέλευσης,
αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Αν µιλήσουµε για Χριστιανισµό, θα πρέπει να µιλήσουµε για εξίσου
παγκόσµια φαινόµενα. Ξεφεύγουµε από τον χριστιανό ως άτοµο, και µεταφερόµαστε
σε µία παγκόσµια δύναµη οντότητα. Θα είχε τεράστια αξία και σηµασία η συζήτησή
µας, αν τη σκεφτόµαστε ως απαλλακτική λύση – απάντηση στην αποτυχία του Ο.Η.Ε.
να υλοποιήσει στόχους που σχετίζονται µε την επιβίωση της ανθρωπότητας. Ανάµεσα
στους «χαµένους» στόχους του Ο.Η.Ε. είναι και τα 11 εκατοµµύρια παιδιά που
πεθαίνουν κάθε χρόνο, πριν τα πέµπτα γενέθλιά τους, είναι τα 800 εκατοµµύρια
άνθρωποι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, είναι τα παιδιά που πεθαίνουν
στον αναπτυσσόµενο κόσµο από ασθένειες, όπως η ελονοσία, η πνευµονία και η
ιλαρά.
Ταυτόχρονα, οι πλούσιοι πολλαπλασιάζουν τα λεφτά τους στα χρηµατιστήρια,
σε µία αντιπαραγωγική διαδικασία, που αφαιµάσσει την οικονοµία του κόσµου, ενώ η
Παγκόσµια Τράπεζα γυρίζει συνήθως την πλάτη της στη φτώχια, ζητώντας
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, δελεάζοντας Κυβερνήσεις µε πολύ υψηλά δάνεια για
ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών, οδηγώντας έτσι σε οικονοµικές τεχνικές
αυξήσεις των τιµών και καταρρεύσεις ολόκληρων χωρών του Τρίτου Κόσµου.
Όλα τούτα είναι, βεβαίως, γνωστά. Ο Χριστιανισµός µπορεί να µην είναι
κυβέρνηση ή διεθνής οργανισµός, µπορεί όµως µε την ανάπτυξη του διαλόγου µεταξύ
των διαφόρων δογµάτων του, επί συγκεκριµένων θεµάτων, να λειτουργήσει ως
µοχλός πίεσης σε οργανωµένη βάση και µε χειροπιαστά προγράµµατα, που µπορούν
να εφαρµοστούν από τις κατά τόπους εκκλησίες και ιεραποστολές, ασχέτως
δόγµατος, εκεί που χρειάζεται.
Μια συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Ντέσµοντ Τούτου σε αθηναϊκή
εφηµερίδα της περασµένης Κυριακής, που απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι και έµαθα,
αναφέρθηκε και ο κ. Παπαθεµελής σ’ αυτή, υπήρξε αρκετά διαφωτιστική, αλλά και
ως εικόνα ήταν ακριβώς η λεκτική φωτογραφία µιας φωτισµένης και φωτεινής
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προσωπικότητας, που ζει τα προβλήµατα, τα αντιµετωπίζει κατάφατσα και δίνει
απαντήσεις. Επιτρέψατέ µου να σταχυολογήσω αποσπασµατικά ορισµένες απ’ αυτές,
ως ρεαλιστικά παραδείγµατα χριστιανικής δράσης και γενναιότητας, σε απάντηση
των σύγχρονων προκλήσεων.
Λέει ο Αρχιεπίσκοπος Τούτου: Κανένας δεν µπορεί να ζήσει χωρίς πίστη, µια
οποιαδήποτε πίστη. Οι άνθρωποι ακολουθούν και τους καλούς ανθρώπους, όπως π.χ.
τον Μαντέλα, τον Γκάντι, Μπάµπι, Γκέντολφ, τη µητέρα Τερέζα. Η φτώχια είναι σαν
µια µεγάλη φυλακή. Αυξάνει τις πιθανότητες ασθένειας, οδηγεί στον αργό θάνατο,
οδηγεί στη µη εκπαίδευση, στο χαµηλό πολιτιστικό επίπεδο. Το µεγαλύτερο όπλο που
έχουµε, είναι το να βοηθήσουµε τους ανθρώπους να µορφωθούν, να βγουν από τη
φυλακή της φτώχιας.
Το AIDS δεν είναι τιµωρία του Θεού για µια αµαρτία. Αν ο Θεός τιµωρεί ένα
µωρό µε AIDS, τότε είναι ένας Θεός στον οποίο εγώ δεν πιστεύω. Αυτό που
σκοτώνει είναι το στίγµα και η σιωπή. Πρέπει να αγκαλιάσουµε τους ασθενείς του
AIDS, σωµατικά και ψυχικά, ως µέλη της κοινότητός µας.
Ο κόσµος είναι απογοητευµένος, διότι αποτύχαµε να τους δείξουµε ότι
µπορούµε να στήσουµε µία νέα τάξη πραγµάτων, όπου οι άνθρωποι να µπορούν
περισσότερο από τα πράγµατα. Όπου δεν θα ξοδεύουµε παράλογα ποσά για τον
θάνατο και την καταστροφή, όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι ένα µικρό µέρος αυτών των
χρηµάτων αρκεί για να έχουν τα παιδιά όλου του κόσµου, καθαρό νερό και φαγητό.
Η έλλειψη όλων αυτών είναι που οδηγεί στην απελπισία. Αν υπήρχαν όλα
αυτά, δεν θα υπήρχε τροµοκρατία. Και για το ρόλο της Εκκλησίας, που θα γενικεύαµε
ως ρόλο του Χριστιανισµού, µέσω της Εκκλησίας, λέει ο κ. Τούτου:
Η Εκκλησία οφείλει να αγκαλιάζει τους πάντες, να είναι ανοιχτή και
ανθρώπινη, έτοιµη ακόµη και να γελοιοποιηθεί. Έχουµε αποµακρύνει πολλούς
ανθρώπους, φοβούµενοι ένα άνοιγµα που θα περιλάµβανε τους πάντες. Είναι
σηµαντικό να ακούµε τις φωνές των ανθρώπων, να ενθαρρύνουµε κάθε µέλος της
κοινότητός µας να εκφράσει την οδύνη και τις φιλοδοξίες του. Η ιεραρχία δεν πρέπει
να αισθάνεται απειλή, πρέπει να θέλουµε ειλικρινά να γίνουµε η Εκκλησία που
υπηρετεί τον λαό και τα µέλη της. Η Εκκλησία, µερικές φορές, δεν είναι σίγουρη πού
να εστιάσει, προκειµένου να βοηθήσει. Αλλά νοµίζω ότι πρέπει να θυµίσει στους
ανθρώπους, πως η ζωή τους αξίζει πραγµατικά. ∆ιότι, αν πιστέψεις ότι αξίζεις, τότε
θα σου είναι πιο εύκολο να δεχθείς πως και οι άλλοι αξίζουν εξίσου. Χρειάζεται να
εξοστρακίσουµε την εχθρότητα απέναντι στον εαυτό µας.
Το µόνο που θα ήθελα να προσθέσω σ’ αυτά τα σοφά λόγια, είναι πως και
εµείς, ως βουλευτές και νοµοθέτες, µπορούµε παράλληλα και από κοινού, να
συνεργήσουµε σ’ αυτήν την θετική και ουσιαστική πορεία, για την βελτίωση της
ζωής του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Χωρίς µεγάλα λόγια, αλλά µε πράξεις,
που να ξεκινούν µε γνώµονα τη χριστιανική µας παρακαταθήκη, αλλά και
ανεκτικότητα για τους άλλους και τους διαφορετικούς από µας.
Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, αγαπητέ φίλε. Το λόγο έχει µία από τις
κυρίες µας, διότι µιλούν συνέχεια κύριοι. Η βουλευτής του Κοινοβουλίου της
Αιγύπτου κα Ζορζέτ Αµπντού Κελίνι.
Ζ. ΑΜΠΝΤΟΥ ΚΕΛΙΝΙ: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ορισµένα λόγια,
αναφορικά µε τη θέση της Ορθοδοξίας στην Αίγυπτο. Έχουµε πολύ καλές επιτεύξεις
σε ό,τι αφορά την ύπαρξη της Ορθοδοξίας στην Αίγυπτο. Υπάρχει µία καλή αποδοχή
της συµµετοχής των χριστιανών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

87

Στην Αίγυπτο δεν υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των Κοπτών, διότι σχεδόν
όλοι οι Αιγύπτιοι Ορθόδοξοι είναι Κόπτες. Υπάρχουν και Ρωµαιοκαθολικοί και
Ελληνορθόδοξοι, αλλά η πλειονότης των χριστιανών είναι Κόπτες. Στο Αιγυπτιακό
Σύνταγµα αναφέρεται ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, έχουν ίσα
πολιτικά δικαιώµατα, χωρίς διακρίσεις που αφορούν στο φύλο, στην καταγωγή, στη
γλώσσα και θρησκεία, και υπάρχουν εγγυηµένες ελευθερίες αναφορικά µε την πίστη,
µε τη συµµετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, υπάρχουν εγγυήσεις για τα
θρησκευτικά δικαιώµατα, κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να εκφράζει τη γνώµη του, οι
εγγυήσεις αυτές ισχύουν για όλους τους Αιγύπτιους πολίτες. Και θα ήθελα να
αναφερθώ σε ένα µικρό παράδειγµα.
Είµαι Κόπτης, αλλά επίσης η πρώτη γυναίκα που συµµετέχει στην Επιτροπή
που εξετάζει όλα τα σχέδια νόµου, προτού έρθουν προς εξέταση στην Κυβέρνηση και
η πρώτη Αιγύπτια που συµµετέχει σ’ αυτή την Επιτροπή, καθώς δεν υπάρχουν
γυναίκες Μουσουλµάνες σ’ αυτή την Επιτροπή.
Θα ήθελα να πω µία πρόταση για τη βελτίωση της θέσης των ορθοδόξων στη
διεθνή σκηνή. Η συµµετοχή ορθοδόξων σε ηγετικές θέσεις στους διεθνείς
οργανισµούς, µπορεί να επηρεάσει τις κοινωνίες, διευρύνοντας ταυτόχρονα την
δυνατότητα των Ορθοδόξων να συµµετέχουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων,
προσφέροντας προτάσεις που εξορθολογίζουν την πρακτική της δηµόσιας διοίκησης.
Πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες στους ορθοδόξους, στη συµµετοχή ορθοδόξων σε
χώρους επαγγελµατικής και διοικητικής εκπαίδευσης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ. ∆ίνω το λόγο στον κ. Βίκτωρ Ταράν,
µέλος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας.
Β.ΤΑΡΑΝ: Αγαπητοί µου φίλοι, «Ο Χριστιανισµός µπροστά στις προκλήσεις της
σύγχρονης εποχής» είναι µια αντίληψη που πολύ ορθά περιγράφει το έργο της
Συνελεύσεώς µας. Και είναι απολύτως ορθό, ότι µεταξύ άλλων έχουν αναφερθεί
τέτοια οξύτατα προβλήµατα, όπως είναι το πρόβληµα της τροµοκρατίας, της
µαχοµένης παγκοσµιοποιήσεως, όταν καταλύονται όλες οι χιλιετείς πολιτιστικές
παραδόσεις, το πρόβληµα της έλλειψης πνευµατικότητας, όταν τα βιβλία, ο
κινηµατογράφος, το θέατρο, τα οποία πάντοτε εξέφραζαν τα υψηλότερα ηθικά
ιδανικά, τώρα κατά κανόνα διαδίδουν την λατρεία της βίας και των χαµερπών
ενστίκτων.
Παράλληλα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γενικό πρόβληµα το
οποίο υφίσταται και το οποίο είναι τόσο καθηµερινό. Αφορά ίσως τον κάθε άνθρωπο,
που αυτό το πρόβληµα θα πρέπει να το ξεχωρίσουµε από τα υπόλοιπα ζητήµατα. Θα
ήθελα να επιστήσω την πλέον επισταµένη προσοχή σας στο πρόβληµα της απολύτου
αδιαφορίας προς τον ανθρώπινο πόνο και τα ανθρώπινα µαρτύρια, της αποξένωσης,
της αναισθησίας και της έλλειψης κάθε επιθυµίας να βοηθήσουµε τον πλησίον µας.
Υπάρχει πληθώρα παραδειγµάτων που το αποδεικνύουν. Ο αξιωµατούχος
κάθε επιπέδου, επιβάλλει στους ανθρώπους να στέκονται ώρες ολόκληρες για να
παραλάβουν µία απλή βεβαίωση. Ένας άλλος υπάλληλος θα τοποθετήσει στις
ελληνικές «καλένδες» το αίτηµα του πολίτη που ψάχνει να βρει το δίκιο του και θα το
ξεχάσει για πάντα. Το δικαστήριο θα κάνει µήνες για να εξετάσει µια αγωγή, και στο
δρόµο θα κείτεται ένας άνθρωπος µε καρδιακή προσβολή και θα τον προσπερνούν
εκατοντάδες άνθρωποι. Όλοι αδιαφορούν γι’ αυτό. Μια πολύτεκνη ή ανύπαντρη
µητέρα δεν έχει φαγητό για να ταϊσει τα παιδιά της και δίπλα χτίζονται ολοένα και
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καινούριες επαύλεις και πολυτελείς µονοκατοικίες. Και πάει λέγοντας, χωρίς
τελειωµό.
Είναι το πρόβληµα του εσωτερικού εγωισµού, είναι η ψυχολογία της χελώνας η οποία
κρύβεται στο καβούκι της, και το µόνο που την ενδιαφέρει είναι ο εαυτός της. Η
ουσία του προβλήµατος αυτού είναι ότι ως ανεξάρτητο πλάσµα αδιαφορώ, δεν µου
κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ναι, ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
Στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ότι στον Άδη, στην Κόλαση, υπάρχουν θέσεις
ακριβώς για τους αδιάφορους, γι’ αυτούς που δεν τους κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
Και εµείς, οι Βουλευτές, δεν µπορούµε να ρυθµίσουµε αυτό το πρόβληµα µε καµία
νοµοθετική πράξη, ούτε µε κυβερνητικές αποφάσεις, ούτε µε άρθρα στον ποινικό
κώδικά. Είµαι απόλυτα πεπεισµένος, ότι εδώ δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση,
εκτός από τον Θεό µας, εκτός από τον Χριστιανισµό, µε τις εντολές του και τις
διαχρονικές ιδέες της συµπόνιας για τον πλησίον.
∆εν είναι ότι δεν µας αρκεί το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, το κάρβουνο ή το
ατσάλι. Αυτό που µας λείπει είναι η ευσπλαχνία. Οι άνθρωποι, πρέπει να θυµόµαστε
ότι µοιάζουν περισσότερο µε τον καιρό τους, παρά µε τους γονείς τους. Και πρέπει,
επίσης, να θυµόµαστε ότι η ευσπλαχνία απουσιάζει και όταν το αίµα χύνεται ως
αποτέλεσµα των βοµβαρδισµών – όταν βοµβαρδίζουµε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όταν αισθανόµεθα την οξύτατη έλλειψη της ευσπλαχνίας και της προθυµίας να
βοηθήσουµε τον πλησίον µας στο καθηµερινό επίπεδο, όταν δεν θέλουµε να
µοιραστούµε µε έναν ανάπηρο, να βοηθήσουµε έναν ασθενή, όπως έκανε ο Κύριος
ηµών Ιησούς Χριστός, όταν θεράπευε τους λεπρούς, και όπως βοηθούσε η Ορθόδοξη
Εκκλησία στην Ουκρανία. ∆ιότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ακόµη από τον καιρό των
Κοζάκων ήταν εκείνη η οποία διατηρούσε ορφανοτροφεία και πτωχοκοµεία.
Νοµίζω ότι αυτό το πρόβληµα της γενικής αδιαφορίας υπάρχει σε µεγαλύτερο ή σε
µικρότερο βαθµό σε κάθε χώρα και ίσως ειδικά εµείς, η Συνέλευσή µας, οφείλει να
το διατρανώσει.
Φίλοι µου αγαπητοί, κάθε φορά τονίζουµε τις ανυπέρβλητες αξίες της
ανθρώπινης ελευθερίας, και σε αυτά τα πλαίσια θυµήθηκα το ποίηµα του Γκιγιόµ
Απολιναίρ, «Η Ελευθερία», το οποίο όλοι ίσως το διαβάσατε. Είναι ένας ύµνος εις
την ελευθερία και εκεί ο µεγάλος Γάλλος ποιητής γράφει το όνοµα της ελευθερίας
πάνω στο καθετί που υπάρχει – ακόµη και στον καθαρό ουρανό, στην άµµο, ακόµη
και στα αυτιά του σκύλου του. ∆ιότι λέµε ότι όλα τα πράγµατα, το καθετί το υψηλό
και το καθηµερινό, όλοι οι µακρινοί ορίζοντες και οι καθηµερινές µας φροντίδες και
όλη µας η ζωή σε τελική ανάλυση ανάγεται στην ελευθερία. Την ελευθερία που είναι
η ίδια η ζωή και χωρίς την οποία η ζωή είναι αδιανόητη.
Θα ήθελα να πω, λοιπόν, ότι στην ίδια σειρά µε το υψηλό νόηµα της
ελευθερίας πρέπει να µπει η ευσπλαχνία, η έλλειψη της αδιαφορίας, η συµπόνια και
η ειλικρινής, βαθιά οργανική µας επιθυµία να βοηθήσουµε τον πλησίον µας. Και
ίσως, κανείς, εκτός από εµάς, δυστυχώς, δεν έθεσε αυτό το πρόβληµα ακριβώς από
τις θέσεις του Χριστιανισµού. Και όταν συνέρχονται διαφορετικά επιστηµονικά
διεθνή συµπόσια και αντιπροσωπευτικά fora και όταν ο λόγος εκεί γίνεται για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, για την ελευθερία του λόγου, του τύπου, καθώς και για άλλα
ανθρώπινα δικαιώµατα και τις ελευθερίες, πρέπει να µιλάµε σε όλα τα επίπεδα και για
το δικαίωµα του ανθρώπου στην ευσπλαχνία. Και υπογραµµίζω: εµείς και µόνο εµείς
πρέπει να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες εδώ, πράγµα που στην ουσία προσπαθούµε
να κάνουµε και κάνουµε µε επιτυχία.
Και αν ο µεγάλος Ρώσος συγγραφέας Ντοστογιέφσκι, έγραφε στους
«Αδελφούς Καραµαζόφ» ότι η οµορφιά θα σώσει τον κόσµο, πρέπει να βοηθήσουµε
την κοινωνία να καταλάβει ότι ακριβώς η συµπόνια, η ευσπλαχνία και η
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καλοπροαίρετη βοήθεια στον πλησίον, θα σώσει τον δύσκολο αντιφατικό µας αιώνα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ:
Σας ευχαριστούµε. ∆ίνουµε το λόγο στην
κα
Μπορισλάβα Κρούσκα, µέλος του Κοινοβουλίου της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.
Μ.ΚΡΟΥΣΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, αγαπητοί συνάδελφοι,
Πολλές είναι οι προκλήσεις που απασχολούν σήµερα τις κοινωνίες και τα
άτοµα, καθιστώντας το µέλλον πολύ αβέβαιο. Τα κοινωνικά προβλήµατα της
σύγχρονης εποχής που πολλές φορές δεν φαντάζουν τόσο σηµαντικά, όσο τα
παγκόσµια πολιτικά και στρατηγικά ζητήµατα, τακτικά και µε σοβαρό τρόπο
συζητούνται στα διεθνή fora και είναι πολύ σηµαντικά για κάθε κοινωνία και κράτος,
σε µακροπρόθεσµη βάση.
Θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι άµεσα ή έµµεσα, αποτελούν ένα από τα αίτια
των σοβαρών κοινωνικών ταραχών, µε µεγάλες συνέπειες που πολύ συχνά ξεπερνούν
τα εθνικά πλαίσια. Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από την βασική αντίληψη που αφορά
στη διοργάνωση τέτοιου είδους διακοινοβουλευτικών συναντήσεων, στις οποίες
συναντήσεις εκφράζονται προσωπικές απόψεις αντιπροσώπων από διάφορες χώρες,
οι οποίες αφορούν στο πώς αντιλαµβανόµαστε την κατάσταση στις χώρες από τις
οποίες προερχόµαστε.
Η οµιλία µου θα εκφράσει την αντίληψή µου για τη θέση της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στη Σερβία και αναφορικά µε την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων
προβληµάτων. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και οι άλλες σηµαντικές
οµολογίες στη Σερβία, έχει τη δική της άποψη για τα οξύτατα κοινωνικά
προβλήµατα, τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αφορούν στα ναρκωτικά, στην αύξηση
του αριθµού των ευαίσθητων κατηγοριών, τα προβλήµατα της νεολαίας, ζητήµατα
που αφορούν στη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, στην αποξένωση κλπ.
Η άποψη της Εκκλησίας πολλές φορές προβάλλεται δηµόσια στα ΜΜΕ. Η
πεµπτουσία της άποψης της Ορθόδοξης Εκκλησίας επί των σηµαντικότερων
προβληµάτων, είναι παρόµοια µε αυτή των άλλων οµολογιών. Σχεδόν καµία
οµολογία δεν θα επέτρεπε στον εαυτό της την πολυτέλεια να διατυπώσει απόψεις που
θα θεωρούνταν µη δηµοκρατικές. Ακόµα και η ισλαµική κοινότητα, η οποία διεθνώς
είναι γνωστή για τις αυστηρές στάσεις της σε ορισµένα ζητήµατα, στη Σερβία έχει πιο
µετριοπαθή και ανεκτική στάση, που δεν θα χαρακτηριζόταν φονταµενταλιστική.
Παρόµοια είναι και η στάση της Καθολικής Εκκλησίας στη Σερβία, η άποψη
της οποίας για ζητήµατα, όπως οι εκτρώσεις και ο έλεγχος των γεννήσεων, είναι
περισσότερο µετριοπαθής απ’ ό,τι είναι η άποψη του Βατικανού. Η άποψη περί των
σηµαντικότερων θεµάτων, χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα της Σερβίας. Στην περίοδο
του κοµµουνισµού είχαµε µία περιθωριοποίηση του ρόλου των θρησκειών και µία
αποξένωση των πολιτών από τις οµολογίες τους. Βεβαίως, η αντίστροφη κίνηση
συντελείται αργά και αντιµετωπίζει σήµερα πολλές δυσκολίες.
Ωστόσο, όµως, η ιδιαίτερη θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας,
συγκριτικά µε αυτή των άλλων επίσηµων οµολογιών, αναφορικά µε τα
προαναφερθέντα ζητήµατα, είναι διακριτή. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, συνιστά
τη µεγαλύτερη θρησκεία, τη θρησκεία του µεγαλύτερου µέρους των Σέρβων, κάτι
που την καθιστά την κυρίαρχη Εκκλησία και την πλέον υπεύθυνη για την πνευµατική
κατάσταση του έθνους.
Η Εκκλησία αυτή, περισσότερο από κάθε άλλη στην πρώην Γιουγκοσλαβία,
έχει υποστεί πολύ σκληρές και τις µεγαλύτερες διώξεις, που είχαν ως αποτέλεσµα την
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αποµάκρυνση της Εκκλησίας από το λαό, όταν ασκείτο η άµεση, καταστρεπτική και
διαρκής επίδραση στις εσωτερικές δοµές της Εκκλησίας και σε µεµονωµένα άτοµα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σερβία σε σηµαντικό βαθµό έχει αποξενωθεί από
τον λαό και ως συνέπεια αυτού, το µήνυµά της προς τους ανθρώπους για τα
κοινωνικά θέµατα, δεν έχει πάντα τις αναµενόµενες συνέπειες και την αναµενόµενη
επιρροή.
Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, παίζει ένα ρόλο-κλειδί, σε ό,τι αφορά τη
συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες από την Κροατία,
την Βοσνία και το Κοσσυφοπέδιο, και τη µεγαλύτερη ευθύνη για την περίθαλψη των
θυµάτων της βίας στο Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, αυτό αποδεικνύει το κύρος και την
εµπιστοσύνη που δείχνει ο κόσµος για την Εκκλησία.
Παρ’ όλα αυτά όµως, σηµαντικά θρησκευτικά γεγονότα που ελκύουν πολλούς
ανθρώπους, πολλές φορές είναι αποτέλεσµα µιας «τάσης στη µόδα», κάτι που
σηµαίνει ότι το ποίµνιο δεν έχει θρησκευτική παιδεία και γι’ αυτό δεν συµµερίζεται
την άποψη της Εκκλησίας. Η σχέση µεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των
πολιτών είναι περισσότερο εξατοµικευµένη. Οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες δεν
έχουν παρόµοια προβλήµατα, είναι µικρότερες, έχουν πιο συµπαγείς οργανώσεις και
κατά συνέπεια είναι πιο εύκολο γι’ αυτές να µεταφέρουν στους πιστούς το
θρησκευτικό τους µήνυµα.
Το πρόβληµα µε την Εκκλησία, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση της
πρέπουσας θέσης µέσα στην κοινωνία, καθώς επίσης και της αναζήτησης εκ µέρους
των πιστών της ατοµικής τους θέσης µέσα στην Εκκλησία, σήµερα είναι ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα. Η Εκκλησία παίζει σηµαντικό ρόλο στην επίλυση
πολλών κοινωνικών προβληµάτων.
Η κατάκτηση της δηµοκρατίας στη Σερβία έχει θέσει το ζήτηµα της
αντιµετώπισης της πραγµατικότητας και της ανάληψης της ευθύνης για τα τελευταία
πρόσφατα γεγονότα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες πολεµικές συρράξεις. Θα
ήθελα να επισηµάνω ότι εµείς στη Σερβία περιµέναµε παρόµοια διαδικασία να λάβει
χώρα και σε άλλες χώρες που έχουν την ευθύνη για τα προαναφερθέντα γεγονότα.
∆υστυχώς όµως, αυτό δεν έχει συµβεί.
Η διαδικασία αυτή, της «στροφής στην πραγµατικότητα» που τώρα έχει
φτάσει στο απόγειό της, δεν πρέπει να επηρεάσει σηµαντικά τα θεµέλια της σερβικής
κοινωνίας και του κράτους. ∆υστυχώς, όµως, οι προσδοκίες µας έχουν µείνει
ανεκπλήρωτες.
Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένας από τους θεσµούς, που έχουν
υποστεί την πίεση, καµιά φορά δικαιολογηµένη, αλλά τις περισσότερες φορές την
άδικη πίεση που ασκείται από ορισµένους κύκλους δυτικού προσανατολισµού και τα
ΜΜΕ στη χώρα µου. Το µίσος αυτών των κύκλων προς τους θρησκευτικούς θεσµούς
του σερβικού λαού, πολλές φορές είναι τόσο ισχυρό και τόσο εµφανές, που µας
αφήνει άφωνους. Και θα µπορούσα να αναφερθώ σε πολλά καθηµερινά
παραδείγµατα, που δείχνουν ότι η εκτίµηση αυτή δεν είναι υπερβολική.
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην εσκεµµένη κατάχρηση των γεγονότων για
πολιτικούς σκοπούς, όπως ένα πρόσφατο γεγονός που αφορά έναν ιερέα της Σερβικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος ευλόγησε τις παραστρατιωτικές µονάδες, οι οποίες
αργότερα, όπως έγινε γνωστό, ανακατεύτηκαν στα εγκλήµατα πολέµου εις βάρος του
µουσουλµανικού πληθυσµού της Σερεµπρένιτσα στα µέσα της δεκαετίας του 19902000. Απ’ αυτό όµως δεν προκύπτει ότι όλη ο Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είναι
υπεύθυνη για µια µεµονωµένη ενέργεια ενός ιερέα. Εκτός τούτου, η δήλωση αυτού
του ιερέα έχει αγνοηθεί. Η δήλωση στην οποία εξήγησε ότι δεν ήταν σε θέση να
προβλέψει ότι οι µονάδες αυτές αργότερα θα λάµβαναν µέρος σε εγκλήµατα

91

πολέµου. Ταυτόχρονα θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι ιερείς στην Κροατία και οι
Μουσουλµάνοι ιµάµηδες στην Βοσνία και στο Κόσοβο, είχαν και αυτοί ευλογήσει
τους στρατιώτες τους, προτού να πάνε στη µάχη, συνεπώς, ορισµένοι απ’ αυτούς
είχαν ευλογήσει τους στρατιώτες τους πριν διαπράξουν εγκλήµατα πολέµου εις βάρος
των Σέρβων. Και, βεβαίως, το γεγονός αυτό αποσιωπάται.
Είναι πασιφανές, ότι αυτό συνιστά κίνδυνο χειραγώγησης των θρησκευτικών
πεποιθήσεων σε ό,τι αφορά τους Σέρβους, που έχουν ήδη συγκεχυµένες αντιλήψεις
για τη θρησκεία. ∆εν είναι πρόθεσή µου να συζητήσω αυτή τη στιγµή το σοβαρό
ζήτηµα των διπλών µέτρων και σταθµών ή της φανερά άδικης µετάθεσης όλης της
ευθύνης για την ανάφλεξη του πολέµου και για όλα τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν,
στο σερβικό λαό και τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Οι ίδιοι κύκλοι µε πολύ µεγάλη επιρροή, προσπαθούν να διαµορφώσουν την
κοινή γνώµη στη Σερβία, ώστε να καταδικάσει την οποιαδήποτε, ακόµη και την πιο
θετική προσπάθεια της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να προσεγγίσει το λαό, ενώ,
από την άλλη, βλέπουν πολύ ευνοϊκά τη συχνά επιθετική δράση των αποκαλούµενων
µικρών θρησκευτικών κοινοτήτων οι οποίες προσπαθούν να διεισδύσουν στο κενό
θρησκευτικό χώρο του έθνους µας ύστερα από την πολύχρονη εξασθένιση του
ορθόδοξου Χριστιανισµού.
Το πόσο µακριά πηγαίνει η δραστηριότητα αυτών των οµάδων που τις συνδέει
το κοινό συµφέρον να διαλύσουν τη σερβική θρησκευτικότητα µπορεί να δει κανείς
από τις πρόσφατες προσπάθειες τους να παρουσιάσουν τις τελευταίες µεµονωµένες
πράξεις αντισηµιτισµού στη Σερβία ως αποτέλεσµα του αυξανόµενου αντισηµιτισµού
µέσα στη σερβική Ορθοδοξία. Οφείλω να επισηµάνω ότι οι πράξεις αντισηµιτισµού
στη Σερβία είναι πολύ λιγότερο σοβαρές και πολύ πιο σπάνιες σε σχέση µε τις άλλες
χώρες, ακόµη και τις δυτικοευρωπαϊκές. Το πιο επιζήµιο είναι ότι κολλούν ανοιχτά
και ευθέως στην Ορθόδοξη Εκκλησία την ταµπέλα «εξτρεµιστική»,
«φονταµενταλιστική» ή ακόµη και «φασιστική».
Σε αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός ότι υπάρχει µία θετική στάση για την
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία θα
µπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Οι άλλες κοινότητες πολλές φορές έχουν
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και υποφέρουν επίσης
από τις κακές συνέπειες της κατάστασης που περιέγραψα πιο πάνω. Ασκούν
µικρότερη επιρροή πάνω στο ποίµνιό τους σε σχέση µε τις άλλες χώρες. Ο ρόλος τους
είναι επίσης πολύ πιο περιορισµένος απ’ αυτόν που τους αξίζει αντικειµενικά να
παίξουν.
Σε τελική ανάλυση, είµαστε µάρτυρες της ολοένα και σαφέστερης ανάγκης
για µια καινούρια ενότητα των χριστιανών, ούτως ώστε να ξεπεράσουµε τις διαφορές,
τόσο τις καλές, όσο και τις κακές, που επηρέασαν τη µοίρα µας την τελευταία
εκατονταετία. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία µε επικεφαλής τον Πατριάρχη Παύλο,
έχει µία σταθερή και αυστηρή θέση υπέρ της διατήρησης των παραδοσιακών αξιών
και του ξεχωριστού χαρακτήρα του σερβικού λαού, όπως έχει διαµορφωθεί σε
δύσκολες συνθήκες στη διάρκεια των αιώνων. Ίσως ακριβώς η επιθυµία να
διατηρήσει τις ιδιαιτερότητές του και η ανάγκη να έχει το δικαίωµα στη
διαφορετικότητα αποτελεί εµπόδιο για εκείνους που επιθυµούν να είναι η κυρίαρχη
δύναµη µέσα στο παγκόσµιο θρησκευτικό χάος που θα προκαλούσε µια τέτοια
ενοποίηση του Χριστιανισµού.
Η παγκοσµιοποίηση, ως η µέγιστη πρόκληση για τον σύγχρονο κόσµο, δεν µπορεί
και δεν πρέπει να ζητά από τους ανθρώπους να παραιτηθούν από την ταυτότητά τους,
τόσο τη θρησκευτική, όσο και την εθνική και ιστορική.
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Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω, ότι σε ό,τι αφορά την παγκοσµιοποίηση,
χαίροµαι ιδιαίτερα για τη συνάντηση αυτή στη Γενεύη. Εχθές, κατά την εναρκτήρια
συνεδρίαση, ακούσαµε ότι η Γενεύη είναι η έδρα πολλών διεθνών οργανισµών. Είναι
ένας χώρος όπου λησµονούνται τα µίση, είναι ένα κέντρο ανεκτικότητας και
διαφορετικότητας. ∆εν θα ήθελα να θεωρήσετε ότι είµαι κακώς αναθρεµµένη αλλά
θεωρώ ότι υπάρχει κάτι που δεν ταιριάζει σ’ αυτή την ωραία εικόνα που
παρουσιάζεται.
Έρχοµαι για πρώτη φορά εδώ στη Γενεύη, και θα πρέπει να πω ότι δεν
µπορούσα να µη σκεφτώ, ότι αυτή η µικρή ορθόδοξη Συνέλευση, εδώ στη Γενεύη,
είχα επισκεφθεί τη Ρωσία και πολλές χώρες του κόσµου, ίσως δεν έχω δει πολλά
Ορθόδοξα Κέντρα, αλλά όταν ανεγέρθη αυτό το Κέντρο, τότε η Γενεύη ήταν ήδη ένα
κέντρο ανεκτικότητας. Τότε οι Ελβετικές αρχές επέτρεψαν να συγκεντρωνόµαστε
εδώ, σαν να είµαστε σε καταφύγιο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, από τον 9ο αιώνα, πάντα θεωρείται ένας
µικρόκοσµος. Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, όλα αυτά τα λόγια περί ανεκτικότητας και
περί διαφορετικότητας, είναι κενά περιεχοµένου. Και θα ήθελα να θεωρήσω ότι δεν
είναι ορθές οι πληροφορίες που έχω λάβει. Το πρόβληµα συνίσταται σε κάτι άλλο.
Θα πρέπει όλοι να διερωτηθούµε τι είναι αυτό, ποιο είναι το κόστος που θα
πρέπει να αναλάβει η Ορθοδοξία για να προσαρµοστεί στο σύγχρονο κόσµο. Ποιο
είναι το αντίτιµο που θα πρέπει να πληρώσει η Ορθοδοξία για την περιβόητη
ανεκτικότητα και παγκοσµιοποίηση;
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, κα Κρούσκα. Επιτρέψτε µου να δώσω
το λόγο στον Σύµβουλο της ∆.Σ.Ο. καθηγητή κ. Βαλέρι Αλεξέγιεφ.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Σεβασµιώτατοι, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ
Γραµµατέα, αξιότιµοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ στο κεντρικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. Η
Αγία Γραφή διδάσκει ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν απορρέει από αυτόν τον
κόσµο. Εµείς όµως, οι Χριστιανοί, µιας και ζούµε σ’ αυτό τον κόσµο, καλούµεθα να
εκπληρώσουµε το πολιτικό µας καθήκον και να συγκεντρώσουµε χριστιανική αγάπη,
να ακολουθήσουµε τους κανόνες της πνευµατικής µας ζωής. Για µας, τους
ορθόδοξους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
ανταποκρινόµαστε και να αντιδρούµε άµεσα και σωστά σε όλες τις αλλαγές που
συντελούνται στον κόσµο, να λαµβάνουµε αποφάσεις µε σοφία και θάρρος,
εκκινώντας από την σύγχρονη πραγµατικότητα και τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι
πολύ σηµαντικό να αντιληφθούµε πλήρως το βάθος των προκλήσεων που
αντιµετωπίζει σήµερα ο Χριστιανισµός, των προκλήσεων που απορρέουν από τα
µεγάλα πολιτικά σχέδια του σύγχρονου πολιτικού κόσµου. Να αντιληφθούµε σαφώς
για ποιο λόγο και από ποιες δυνάµεις προωθούνται τα σχέδια της παγκοσµιοποίησης,
και τι ρόλο θα παίξουν για την ανθρωπότητα στο απώτερο µέλλον οι Ηνωµένες
Πολιτείες της Ευρώπης που δηµιουργούνται αυτή τη στιγµή;
Το σύστηµα των διεθνών σχέσεων που είχε δηµιουργηθεί στις αρχές του 20ου
αιώνα, έχει παρέλθει. Στις µέρες µας παρατηρούµε ένα νέο σχέδιο, το σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που όχι µόνο αρνείται τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη
Γιάλτα και στο Πότσδαµ µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο σχετικά µε τη σύγχρονη
οργάνωση της Ευρώπης, αλλά οδηγεί και στην κατάργηση της ταυτότητας των λαών
της ηπείρου. Ποια είναι η δική µας θέση επί του σηµαντικότατου αυτού ζητήµατος;
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Πρέπει να είµαστε σε θέση να αναλύουµε ολόπλευρα τις σύγχρονες
διαδικασίες που συντελούνται στον κόσµο και να είµαστε έτοιµοι να δώσουµε τη
χριστιανική µας απάντηση για να επιλυθούν τα πλέον έντονα προβλήµατα.
Μέχρι προσφάτως, δύο ιδεολογίες διεκδικούσαν την παγκόσµια κυριαρχία,
τώρα όµως ο κόσµος γίνεται µονοπολικός και κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο η
φιλελεύθερη ιδεολογία, η οποία σε πολλές θέσεις της συνιστά µία πρόκληση για τη
χριστιανική συνείδηση. Όπως επεσήµανε πρόσφατα ο Πατριάρχης Μόσχας και
πασών των Ρωσιών Αλέξιος Β΄, «η ανεκτικότητα που έχει φτάσει σε βαθµό
παραλόγου έχει ως αποτέλεσµα το ότι ένας πιστός χριστιανός δεν µπορεί να µιλήσει
δηµόσια γι’ αυτά που θεωρεί αµαρτία και αρετή». Εµφανίζονται νέα φαινόµενα, ο
άξονας της αντιπαλότητας µεταφέρεται πλέον από τον πολιτικό χώρο στον
θρησκευτικό, πολιτισµικό και ηθικό. Έχουµε µια τεράστια σύγκρουση µεταξύ των
αξιών των παραδοσιακών κοινωνιών και του παγκοσµιοποιηµένου, οµοιογενοποιηµένου κόσµου, στον οποίο ευνουχίζεται το χριστιανικό περιεχόµενο.
∆ιεξήχθησαν τα δηµοψηφίσµατα για το Σύνταγµα της ενωµένης Ευρώπης στη
Γαλλία και στην Ολλανδία, όπου οι λαοί των χωρών αυτών στην ουσία απέρριψαν το
σχέδιο δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το υπάρχον µοντέλο. Κατά
την άποψη πολλών εγκυρότατων ειδικών, η αιτία βρίσκεται στην κρίση ταυτότητας,
και σ’ αυτές τις χώρες, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο η ταυτότητα των λαών
πάντα εδράζεται σε θρησκευτικές αξίες.
Αν οι συντάκτες και οι ιδεολόγοι του νέου Ευρωπαϊκού Συντάγµατος,
αγνόησαν συνειδητά την κάθε αναφορά στις χριστιανικές ρίζες του ευρωπαϊκού
πολιτισµού σ’ αυτό το κείµενο, αυτό όµως ήταν κάτι το οποίο δεν µπόρεσαν να
αποδεχθούν οι λαοί.
Ο Πρόεδρος του Ιταλικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πιέρο Καζίνι, ο οποίος
προσφάτως συναντήθηκε στη Μόσχα µε τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των
Ρωσιών Αλέξιο Β΄ δήλωσε ότι αυτό το κείµενο του νέου Συντάγµατος στερείται
πνευµατικότητας, κάτι που αποτέλεσε και το κύριο αίτιο της µη αποδοχής του από
τον πληθυσµό αυτών και των άλλων χωρών, επειδή «δεν εκφράζει τις καθολικές
ευρωπαϊκές χριστιανικές αξίες» όλης της Ευρώπης. Την ίδια γνώµη έχει ο
προκαθήµενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οποίος συµφωνεί µε τον
Π.Καζίνι ότι το ευρωπαϊκό Σύνταγµα «δεν έχει ψυχή».
Ποια θα πρέπει να είναι η δική µας στάση απέναντι στη στάση των αδερφών
µας, των χριστιανών των προτεσταντικών οµολογιών – των λουθηρανών, των
αγγλικανών, των µεταρρυθµιστών και των άλλων που οι φιλελεύθερες ιδέες τους
αποτέλεσαν τη βάση του καινούριου ευρωπαϊκού Συντάγµατος και γι’ αυτό η
αποτυχία των δηµοψηφισµάτων ήταν γι’ αυτούς µια δύσκολη στιγµή; Πρόκειται να
διοργανωθούν δηµοψηφίσµατα ακόµη σε 7 χώρες της Ευρώπης και οι συντάκτες του
καινούριου Συντάγµατος έχουν λίγες ελπίδες ότι θα το υποστηρίξουν παντού. Αυτό
επιβεβαιώνεται από την απόφαση του βρετανικού κοινοβουλίου για την αναβολή επ’
αόριστον του δηµοψηφίσµατος πάνω στο ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Αλλά, µαζί µ’ αυτό,
η απάντηση του Λονδίνου αποτελεί ένα ισχυρό πλήγµα κατά της ίδιας της
κατασκευής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένης της οικονοµικής της βάσης.
Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόµισµα χάνει το στήριγµα µε τη µορφή της πανευρωπαϊκής
πολιτικής ενότητας που θα έπρεπε να εξασφαλίσει ένα εγκεκριµένο από όλους
ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Πολλοί εµπειρογνώµονες συνδέουν ξεκάθαρα την άνευ
προηγουµένου πτώση της ισοτιµίας του ευρώ και την επιβράδυνση των ρυθµών
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας µε το αόριστο µέλλον της Ευρώπης ως
παράγοντα που καταστρέφει το όλο δόγµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έτσι,
λοιπόν, είναι πασιφανές ότι αγνοώντας τη θέληση των λαών της ηπείρου κατά την
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εκπόνηση του θεµελιώδους νόµου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρεθήκαµε σε µία
µεγάλη πολιτική κρίση.
Κατά πόσο όµως αυτό θα γίνει ένα µάθηµα για τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι δεν λαµβάνουν υπόψη τη νοοτροπία, τα εθνικά συµφέροντα και τις
παραδόσεις των λαών της ηπείρου, κάτι που το είδαµε προσφάτως, όταν επέβαλαν
στο λαό της FYROM ένα δικό τους µοντέλο κρατικής οντότητας, όταν επέβαλαν δια
της βίας δικά τους κριτήρια στο λαό του Μαυροβουνίου για να γίνει ένα
δηµοψήφισµα, προωθώντας αποκλειστικά τη δική τους λύση σχετικά µε τη
µελλοντική θέση του Κοσσυφοπεδίου;
Έχουµε µία άλλη άποψη γι’ αυτά τα θέµατα που βρίσκεται πολύ κοντά στις
θέσεις των λαών των χωρών αυτών, και θα πρέπει να είµαστε σε θέση να την
παρουσιάζουµε και να ζητούµε µε µεγαλύτερο θάρρος από την διεθνή κοινή γνώµη,
να λάβει υπόψη την άποψή µας.
Θα πρέπει να διατυπώσουµε µε µεγαλύτερο θάρρος τις θέσεις µας και για
άλλα επίκαιρα ζητήµατα. Για παράδειγµα, φρονώ ότι θα πρέπει να έχουµε σαφέστερη
άποψη, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος εδώ στην Ελβετία, στα
πλαίσια του οποίου στην ουσία νοµιµοποιήθηκε ο γάµος µεταξύ των οµοφυλοφίλων,
κάτι που συνέβη πριν από λίγο καιρό και στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορούµε άραγε να
θεωρήσουµε αυτές τις χώρες χριστιανικές; Πρέπει να εκφράσουµε την άποψή µας, να
βρούµε συµµάχους πάνω στα φλέγοντα αυτά ζητήµατα.
Όπως και οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, έτσι και το Βατικανό, αντιµετωπίζει µε
σκεπτικισµό την υπερβολική ανεκτικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών για τα θέµατα
των οµοφυλοφιλικών γάµων τους οποίους καταδικάζει ξεκάθαρα ο Χριστιανισµός.
Και ο νέος Πάπας της Ρώµης, ο Βενέδικτος 16ος, δηµοσίως κατέκρινε τους
οµοφυλοφιλικούς γάµους. Θα πρέπει άραγε να έχουµε µία συντονισµένη άποψη µε
τον Πάπα της Ρώµης επί των ζητηµάτων αυτών;
Πολύ σηµαντική είναι η θέση της Καθολικής Εκκλησίας στην Ισπανία, η
οποία κάλεσε το λαό να προβεί σε πολιτικές διαδηλώσεις κατά του νόµου για τους
οµοφυλοφιλικούς γάµους, που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας. Ποτέ στο
παρελθόν, η Εκκλησία της χώρας αυτής, δεν κάλεσε το λαό να αµφισβητήσει
δηµοσίως την εξουσία. Άρα πρόκειται για µία πολύ σοβαρή πρόκληση εκ µέρους του
φιλελεύθερου κόσµου προς τον Χριστιανισµό.
Οι προκλήσεις αυτές προς τον Χριστιανισµό συνιστούν την εκδήλωση του
εγωιστικού ανθρώπινου πνεύµατος που αναζητά την απόλυτη ελευθερία σε όλα και
απ’ όλα. Η αναζήτηση αυτή της ελευθερίας στο πλαίσιο της περιβόητης πολιτικής
ορθότητας οδηγεί στην κατάπτωση και τον εκφυλισµό των ηθών.
Εµείς οι χριστιανοί είµαστε αλληλέγγυοι και µε τον µουσουλµανικό κόσµο, ο
οποίος επίσης αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις εκ µέρους πολλών χωρών του
ΝΑΤΟ µε επικεφαλής της Η.Π.Α., οι εκπρόσωποι των οποίων προσφάτως, σε χώρους
εγκλεισµού Μουσουλµάνων, δηµοσίως προσέβαλαν το ιερό βιβλίο των
Μουσουλµάνων, το Κοράνιο. Οι σχετικές δηµοσιεύσεις στο Newsweek, προκάλεσαν
την έντονη αγανάκτηση των Μουσουλµάνων σε όλο τον κόσµο, κάτι που υπονόµευσε
σηµαντικά το κύρος των Η.Π.Α ως ηγέτη του δυτικού κόσµου. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι
η αµερικανικού τύπου παγκοσµιοποίηση, αποτελεί µια πρόκληση για τις
παραδοσιακές αξίες των λαών.
Η αµερικανική παγκοσµιοποίηση είχε θεµελιωθεί θεωρητικά, κατά την κοινή
άποψη, κατά κύριο λόγο από τη θεωρία του Χάντιγκτον για την σύγκρουση των
πολιτισµών. Αυτή η θεωρία έχει γίνει πλέον µία καταστροφική πραγµατικότητα. Οι
διεθνικές και διαθρησκειακές συγκρούσεις που δήθεν εδράζονται στη θεωρία του
Χάντινγκτον οδήγησαν στο να γίνουν πρόσφυγες στις ίδιες τους τις χώρες, χιλιάδες
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άνθρωποι και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει επιδεινωθεί ακόµη πιο πολύ η κατάσταση
στον πλανήτη, έχει γίνει εκρηκτική και απρόβλεπτη.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνω µπροστά σ’ αυτό το ακροατήριο ότι
ο ίδιος ο Χάντινγκτον µάλλον δεν θα µπορούσε να προβλέψει το γεγονός ότι οι
καθαρά επιστηµονικές, πνευµατικές του αναζητήσεις, στα χέρια των επιδέξιων
πολιτικών και πολιτικών τεχνολόγων, θα µπορούσαν να αποτελέσουν το θεµέλιο για
αιµατηρές συρράξεις για πολύ πραγµατιστικά συµφέροντα, π.χ., για την πρόσβαση
µιας παγκόσµιας υπερδύναµης στα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου στη Μέση
Ανατολή. Οι Ρώσοι διπλωµάτες γνωρίζουν πολύ καλά τον Χάντιγκτον, ο οποίος είναι
επίτιµος διδάκτορας της Ρωσικής ∆ιπλωµατικής Ακαδηµίας, και ο οποίος
συνεργαζόταν πολύ στενά µε αυτό το ίδρυµα και θα αντιµετώπιζε µάλλον µε
ειρωνεία τη σήµερα παγκοσµίως γνωστή θεωρία του, η οποία χωρίς τη θέλησή του,
έγινε το ιδεολογικό άλλοθι για µια σειρά συρράξεις. Ωστόσο αλίµονο σ’ αυτόν µέσω
του οποίου έρχονται οι πειρασµοί στον κόσµο.
Θεωρώ, όµως, ότι σε αυτό το ακροατήριο είναι γνωστό ότι στις Η.Π.Α. πολύ
ισχυροί νεοφιλελεύθεροι και νεοσυντηρητικοί κύκλοι µε επιρροή, οι οποίοι κατά έναν
παράδοξο τρόπο τώρα συνεργάζονται, έχουν αρχίσει πλέον µε τη βοήθεια των
πολιτικών τεχνολόγων να εφαρµόζουν ένα νέο σχέδιο, µια νέα φιλοσοφία του νέου
µάντη της εποχής µας, του Αµερικανού θεωρητικού Αµίτα Ετσιόνι, ο οποίος την
αναπτύσσει στο νέο του βιβλίο «Από την αυτοκρατορία στην κοινοπολιτεία». Στο
βιβλίο του αυτό τεκµηριώνει ένα καινούριο δόγµα ότι τάχα έχει παρέλθει οριστικά η
εποχή της εθνικής κυριαρχίας. Θεωρεί ότι οι Κυβερνήσεις των κυρίαρχων κρατών,
δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες το πιο σηµαντικό,
χάριν του οποίου υπάρχουν, το δικαίωµα στη ζωή και στην ασφάλεια. Ο Αµίτα
Ετσιόνι διακηρύσσει, ότι θα πρέπει να υπάρξει µια νέα παγκόσµια αρχιτεκτονική που
δεν θα εδράζεται στην εθνική κυριαρχία, και η οποία θα πρέπει να αντικαταστήσει
την παγκόσµια αντιτροµοκρατική συµµαχία, ούτως ώστε να µετατραπεί σε µία
παγκόσµια Κυβέρνηση ασφαλείας. Γίνεται λόγος για τη δηµιουργία ενός πανίσχυρου
διεθνούς οργάνου, που θα είναι υπεύθυνο για τα πάντα, για παράδειγµα, για την
αφαίρεση όλων των µέσων µαζικής καταστροφής από τις χώρες-παρίες, για ένα
αξιόπιστο υπερεθνικό σύστηµα προστασίας των πυρηνικών οπλοστασίων όλων των
υπόλοιπων χωρών. Η ίδια αυτή παγκόσµια κυβέρνηση θα καταπιαστεί και µε όλα τα
άλλα προβλήµατα του κόσµου που δεν µπορούν να λύσουν οι εθνικές κυβερνήσεις.
Αυτό είναι το καινούριο δόγµα της παγκόσµιας πολιτικής που από µόνο του αποτελεί
πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα, καθώς η απόρριψη της εθνικής κυριαρχίας των
λαών οδηγεί στην επιβολή της παγκόσµιας υπερδύναµης και την απώλεια της
ταυτότητας των εθνών, την κατάργηση της πνευµατικής και πολιτιστικής
ιδιαιτερότητας των λαών, την περιθωριοποίηση και την υποβάθµιση του κοινωνικού
συνόλου. Μια εσχάτη απάντηση σ’ αυτό µπορεί να γίνει η παγκόσµια τροµοκρατία,
πράγµα που, εδώ που τα λέµε, συµβαίνει.
Οι πόλεµοι και οι συγκρούσεις στην Παλαιστίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στο
Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αποτελούν µία σκληρή απάντηση σ’ αυτή την ακρότητα. Γι’
αυτό το λόγο, αυτές οι τοπικές συρράξεις διευρύνονται και θερίζουν χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές.
Όλες οι παγκόσµιες θρησκείες καταδικάζουν την τροµοκρατία. Η
τροµοκρατία δεν είναι θρησκευτικό φαινόµενο, ούτε στο Χριστιανισµό, ούτε στο
Ισλάµ, ούτε στο Βουδισµό δεν υπάρχει θέση για την τροµοκρατία. Οι ηγέτες όλων
των παγκόσµιων θρησκειών τάσσονται κατά της βίας και θανάτων των άµαχων
κατοίκων.
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Και, βεβαίως, ο κίνδυνος βρίσκεται στην οργάνωση του σύγχρονου κόσµου µε
την προπαγάνδα της αυθαιρεσίας που εισχωρεί παντού, της αµαρτίας, του ψεύδους,
της φετιχοποίησης του πρωτόγονου, την καλλιέργεια και ακόµη και τη θεοποίηση του
χαµερπούς, του απεχθούς και του χυδαίου.
Έτσι, π.χ., η δηµοκρατία επιβλήθηκε στην κοινωνία ως λατρεία. Ωστόσο ο
Ρώσος φιλόσοφος Νικολάι Μπερντιάγιεφ είχε επισηµάνει κάποτε ότι η δηµοκρατία
είναι αδιάφορη για το καλό και το κακό. Στη βάση της δηµοκρατίας βρίσκονται οι
αφηρηµένες ανθρωπιστικές ιδέες µε έµφαση στο πρωτεύον της ανθρώπινης
βούλησης, η αγνόηση της βούλησης του ∆ηµιουργού και του Σωτήρα του κόσµου.
Σήµερα η δηµοκρατία αντιµετωπίζει το δίληµµα, είτε να πορευθεί στο δρόµο του
Χριστού, ή σε ένα δρόµο χωρίς Χριστό. Εδώ που τα λέµε, σ’ αυτό ακριβώς βρίσκεται
η βασική ουσία της διαµάχης στην Ευρώπη, όταν οι λαοί συζητούν το καινούριο
Σύνταγµα της Ευρώπης, το οποίο απορρίφθηκε στη Γαλλία και την Ολλανδία.
Μια άλλη λατρεία είναι η ελευθερία του ατόµου που δεν περιορίζεται από
κανένα πλαίσιο. Έχει όµως ενδιαφέρον ότι κατ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπο
παραβιάζεται η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου την οποία τάχα καλείται να
εξασφαλίσει ο ουµανισµός.
Ο κίνδυνος βρίσκεται στο ατελείωτο «κυνήγι της ελευθερίας». Εδώ υπάρχει
πειρασµός να εφαρµόσουµε το µέτρο της δηµοκρατίας και στην Εκκλησία.
∆υστυχώς, τα περισσότερα ΜΜΕ κάνουν ακριβώς αυτό το πράγµα, λησµονώντας στο
µεταξύ ότι ακριβώς η Εκκλησία καλείται από τη διδασκαλία της να κρίνει τον κόσµο.
Ωστόσο πολλές φιλελεύθερες δυνάµεις εννοούν ως ελευθερία την ελευθερία από τις
Εντολές του Θεού και ως εκδηµοκρατισµό – την οικοδόµηση της κοινωνίας έξω από
τις χριστιανικές αξίες, δηλαδή του λεγόµενου «µεταχριστιανικού κοινωνικού
συνόλου».
Θα πρέπει να καταβάλουµε προσπάθειες, ούτως ώστε να γνωρίσει ο
ευρύτερος κόσµος την ορθόδοξη άποψη για το θέµα της ελευθερίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. ∆εδοµένου ότι κάτω από τα συνθήµατα της ελευθερίας και του αγώνα
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα ορισµένα κράτη ιδιοποιούνται το δικαίωµα να κρίνουν
και να καθορίζουν τις τύχες των άλλων χωρών και λαών, να επιβάλουν τον τρόπο
ζωής και τις αξίες τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ετοιµάζεται το έδαφος για τον
καθολικό έλεγχο της πανανθρώπινης συνείδησης, καθώς οι διαδικασίες της
σύγχρονης παγκοσµιοποίησης στοχεύουν στο να «αναδοµήσουν την ανθρώπινη
ψυχή».
Οι προσπάθειες των οπαδών της παγκοσµιοποίησης αποβλέπουν στο να
σβήσουν στις καρδιές και τα µυαλά των ανθρώπων τις παραδοσιακές πολιτιστικές
αξίες µε τη βοήθεια των σύγχρονων επιτευγµάτων στον τοµέα των υπολογιστών, του
γλωσσολογικού προγραµµατισµού και της ψυχολογίας.
Ενώ παλιότερα ένας «ελεύθερος άνθρωπος» πάσχιζε να δαµάσει τη φύση, σήµερα οι
προσπάθειές του αποβλέπουν στην αλλαγή και, στην ουσία, στη διάλυση της
συνείδησης.
Βεβαίως, δεν υπάρχει τίποτα κακό στην καθεαυτό τεχνική πρόοδο. Τα µέσα
εργασίας που δηµιούργησε ο άνθρωπος µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για
δηµιουργικούς όσο και για καταστροφικούς στόχους. Ο άνθρωπος θα πρέπει να
επιλέξει. Το ζήτηµα έγκειται σε ποια πλευρά θα σταθεί ο άνθρωπος, στην πλευρά του
Χριστού ή κατά του Χριστού; Η Εκκλησία τάσσεται κατά της κλωνοποίησης, των
εκτρώσεων, της πορνογραφίας, της ευθανασίας, των οµοφυλοφιλικών γάµων, των
εγχειρήσεων αλλαγής φύλου κτλ. Ωστόσο πολλοί άνθρωποι, κουφαµένοι από τις
εξεζητηµένες καµπάνιες δηµοσίων σχέσεων, ψηφίζουν σε δηµοψηφίσµατα αντίθετα
µε τη διδασκαλία της εκκλησίας. Και η σύγχρονη κοινωνία, κατακρίνοντας τυπικά τις
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πράξεις αυτές, δεν κάνει τίποτε το συγκεκριµένο για την εξάλειψη των απαράδεκτων
από ηθική άποψη φαινοµένων αυτών. Στην ουσία η πρόκληση έγκειται στο ότι η
κοινωνία µε τέτοια ηθική σκοτώνει τον εαυτό της.
Ο δάσκαλος της Εκκλησίας Τερτυλιανός είπε ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι
φύσει Χριστιανή και δεν µπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό, χωρίς την αγάπη προς το
Θεό και προς τον πλησίον. Χωρίς αυτό πέφτει σε αθυµία. Και ο Αγιαστής
Λουκάς(Βόινο-Γιασενέτσκι) έλεγε ότι «αν ο άνθρωπος ζει στην ατµόσφαιρα των
πολυάριθµων επουράνιων πνευµάτων του κακού, ανάµεσα σε πειρασµούς, ανάµεσα
σε θλιβερά παραδείγµατα της ατιµίας και διαφθοράς, στην ατµόσφαιρα των
αχαλίνωτων ανθρώπινων παθών, αν ζει στην ατµόσφαιρα της ανοησίας και
χυδαιότητας, δεν µπορεί αυτή η ατµόσφαιρα να µη µολύνει την ψυχή του. Και
µολύνεται και η δύστυχη ψυχή και γίνεται η ίδια κατοικία των δαιµόνων».
Η ψυχή του ανθρώπου ηρεµεί µόνο στην αγκαλιά του Θεού. Ωστόσο ο
σύγχρονος κόσµος δεν θέλει να βλέπει το σωτήριο Σταυρό του Κυρίου και γι’ αυτό τα
πνευµατικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής είναι τόσο φρικτά και µεγάλα.
∆ιαφθείρουν τη νέα γενιά. Σήµερα οι µισοί άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη
είναι έφηβοι και νέοι. Ο ίδιος ο εξουθενωτικός ρυθµός της ζωής, το κενό, η έλλειψη
πνευµατικότητας, η ανικανότητα να τα βγάλουν πέρα µε τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα της ζωής παρακινούν τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το βήµα.
Τον τελευταίο καιρό ακούµε ακόµη καµιά φορά για το λεγόµενο σύνδροµο
της χρόνιας κούρασης, όταν οι άνθρωποι δεν χαίρονται τη ζωή και γίνονται απαθείς.
Αν παλιότερα η αρρώστια υπ.αρ.1 ήταν το έµφραγµα, σήµερα είναι η κατάθλιψη. Η
αιτία είναι ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον, δεν βλέπουν την εικόνα
του Θεού στον εαυτό τους και στους άλλους.
Σήµερα άλλαξε και ο χαρακτήρας της λογοτεχνίας, η οποία σχεδόν πάντα
είναι το βαρόµετρο της ηθικής ζωής της κοινωνίας. Τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει
αλλάξει το πνεύµα της. Σήµερα, η λογοτεχνία περιγράφει τον εσωτερικό κόσµο του
ανθρώπου γεµάτο θλίψη, αθυµία, απογοήτευση και µελαγχολία. Η υπερβολικά
ατοµική, ιδιωτική ζωή των ανθρώπων µε όλες της τις λεπτοµέρειες πέρασε στις
σελίδες της λογοτεχνίας. Η γενική αυτή τάση καταµαρτυρεί την αλλαγή των
οριζόντων στον πνευµατικό κόσµο. Οι σελίδες των έργων τέτοιων µεγάλων
συγγραφέων της σύγχρονης εποχής, όπως ο Λ.-Φ.Σέλιν, Μ.Ουέλµπεκ, Τ.Μπουκόφσκι
είναι γεµάτες απαισιοδοξία και απόγνωση. Έχοντας αναµφισβήτητο ταλέντο,
χρησιµοποιούν αυτό το δώρο του Θεού, για να περιγράψουν τα πάθη του σύγχρονου
ανθρώπου, που τον βαρύνουν οι αµαρτίες του, η απαισιοδοξία και η απόγνωση. Στην
ουσία, οι αµαρτίες και τα σκοτεινά πάθη καλλιεργούνται από την λογοτεχνία. Και
αυτό αποτελεί µια πρόκληση για τον Χριστιανισµό.
Στη Μόσχα, π.χ., κάθε χρόνο λαµβάνει χώρα η απονοµή του βραβείου
«Ντεµπούτο» για το καλύτερο έργο της λογοτεχνίας που έχουν γράψει οι νεαροί
συγγραφείς. Και οφείλω να διαπιστώσω ότι οι περισσότεροι νεαροί συγγραφείς
βλέπουν τη ζωή µε µαύρα χρώµατα και τα έργα τους διαπνέονται από την ίδια
αισιοδοξία, από την αίσθηση ότι η ζωή δεν έχει νόηµα. Τα προβλήµατα αυτά επίσης
έχουν ανάγκη από τη δική µας διερµήνευση.
Γι’ αυτό το λόγο, όχι µόνο η Εκκλησία αλλά και οι Ορθόδοξοι πολιτικοί,
βουλευτές, κοινωνικοί παράγοντες έχουν µια υπεύθυνη αποστολή. Θα πρέπει όλοι
µας να προσπαθήσουµε να έχουµε µία συγκεκριµένη πολιτική βάσει των αξιών και
των συµφερόντων της Ορθοδοξίας. Να συνδράµουµε στις Εκκλησίες στην κοινωνική
τους αποστολή.
Σε συνάρτηση µε αυτό, είναι πολύ σηµαντική η διατήρηση της ειρήνης στον
ορθόδοξο εκκλησιαστικό πνευµατικό χώρο. ∆υστυχώς, σήµερα πολλές κατά τόπους
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Ορθόδοξες Εκκλησίες, αντιµετωπίζουν σχισµατικές καταστάσεις. Και εµείς, παρά την
10ετή και πλέον λειτουργία της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, δεν
έχουµε δώσει την πρέπουσα προσοχή στα ζητήµατα αυτά. Προκειµένου να είµαστε
σε θέση να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσµου, όλος ο
ορθόδοξος κόσµος θα πρέπει να είναι ενωµένος, και θα πρέπει να τηρήσουµε «την
ενότητα του Πνεύµατος εν τω συνδέσµω της ειρήνης»(Εφ., δ΄, 3).
Τα πρόσφατα γεγονότα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύµων, έχουν ανησυχήσει
όλον τον ορθόδοξο κόσµο. Μάλλον, είναι µεγάλη η ευθύνη των πολιτικών κύκλων
για το σκληρό αυτό γεγονός. ∆εν µπορεί να µας είναι αδιάφορη η τύχη καµιάς κατά
τόπους Εκκλησίας. Θα πρέπει να εξετάσουµε το ζήτηµα αυτό ενδελεχώς και να
συνάγουµε συµπεράσµατα. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ξεπεραστεί ορισµένες διαθέσεις
στην Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εδώ, όπως φαίνεται, η πολιτική
συνισταµένη είναι επίσης αρκετά µεγάλη. ∆εν οµαλοποιείται ούτε η διεκκλησιαστική
κατάσταση στην Εσθονία. Έχει επιδεινωθεί το πρόβληµα που αφορά τη θέση της
Εκκλησίας της FYROM.
∆εν είναι µόνο εκκλησιαστικά, αλλά και κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα και
εµείς, οι Ορθόδοξοι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες, θα πρέπει να συµµετέχουµε
άµεσα στην επίλυση αυτών των προβληµάτων, χωρίς να επεµβαίνουµε στην κανονική
λατρευτική εσωτερική ζωή της Εκκλησίας, αλλά να τη βοηθήσουµε µε πολιτικές και
νοµοθετικές µεθόδους αντιµετώπισης των προβληµάτων και ανωµαλιών.
∆υστυχώς, πολλά από τα επίµαχα προβλήµατα των κατά τόπους
εκκλησιών, έχουν προκληθεί από τον µαχόµενο και επιθετικό εθνικισµό, ο οποίος
συνιστά µία φοβερή απειλή για την ενότητα της παγκόσµιας Ορθοδοξίας και την
κεχαριτωµένη και σωτήρια ύπαρξη των ίδιων των κατά τόπους εκκλησιών. Ο
εθνικισµός, ως σκουριά, διαβρώνει το σώµα και την ψυχή της Ορθοδοξίας, την στερεί
από τις ζωογόνες της δυνάµεις.
Ο Χριστιανισµός κάποτε κατέστη η πιο δραστική απάντηση στην θανάσιµη
πρόκληση του εθνικισµού, η οποία διατυπώθηκε, ως φωνή της σάρκας, του αίµατος
και του εδάφους. Η Εκκλησία απάντησε στη θανάσιµη αυτή πρόκληση, καλώντας
τους λαούς να δηµιουργήσουν µια κεχαριτωµένη Βασιλεία των Ουρανών. Τα εθνικά
συµφέροντα δεν πρέπει να αποκρύπτουν από τους ανθρώπους την επιδίωξη της
ενότητας εν τω Θεώ υπό τη σωτήρια σκέπη της χριστιανικής καθολικής διδασκαλίας
που αρνείται κάθε διάσπαση κατ’ αρχήν. Η διάσπαση µε εθνικά κριτήρια αυτή τη
στιγµή επιβάλλεται και πάλι πιεστικά στους ανθρώπους και ο Χριστιανισµός θα
πρέπει να απαντήσει στην πρόκληση αυτή.
Ο Κύριος δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία του, γι’ αυτό και παρά τις
πολυάριθµες δυσκολίες η Ορθοδοξία αναζωογονείται και στη Ρωσία και σε άλλες
χώρες. Είναι σηµαντικό ότι εµφανίζονται νέοι σύµµαχοι της Ορθοδοξίας,
περιλαµβανοµένης της κοινωνίας των πολιτών. Για το καινούριο αυτό φαινόµενο
έκανα λόγο στο πρόσφατο συνέδριο στην Αθήνα. Έχουν εµφανιστεί πολλοί
κοινωνικοί θεσµοί και ευεργέτες που βοηθούν την Εκκλησία στην κοινωνική της
διακονία, η κίνησή µας πρέπει να είναι περισσότερο εµφανής σ’ αυτό το χώρο. Θα
πρέπει να ενισχύσουµε τις δυνάµεις µας, να οργανώσουµε καλύτερα τη
δραστηριότητά µας. Νοµίζω ότι η τωρινή Γενική Συνέλευση στο Σαµπεζύ θα
αποτελέσει ένα σηµαντικό ορόσηµο στην κίνησή µας.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, κ. Αλεξέγιεφ, το λόγο έχει ο
Βλαντιµίρ Βέλµαν, Βουλευτής του Εσθονικού Κοινοβουλίου.
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Β.ΒΕΛΜΑΝ: Σεβασµιώτατε, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµε κύριε Γενικέ
Γραµµατέα, αξιότιµοι συνάδελφοι,
Έτσι συνέβη που η οµιλία µου, µετά από τον προηγούµενο οµιλητή, θα είναι
πολεµική εναντίον του. ∆ιότι προσεγγίζω διαφορετικά τις διαδικασίες. Ας πάρουµε,
για παράδειγµα, την κατάσταση που υφίσταται σήµερα στην Ενωµένη Ευρώπη. ∆εν
συµφωνώ ότι η µη επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, συνέβη λόγω της
πίστεως. Εκτός αυτού, δεν είµαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι που ψήφισαν εναντίον του
Συντάγµατος, διάβασαν το Σύνταγµα. ∆εν προήρχετο η άρνησή τους από τα
χριστιανικά ήθη, το πρώτον.
∆εύτερον, πράγµατι ζούµε σε έναν κόσµο όπου υπάρχουν αντίθετες κινήσεις.
Από τη µία µεριά, ο κόσµος ανοίγεται, ενώνεται, από την άλλη, δεν θέλουµε να
απολέσουµε την πολιτιστική και εθνική µας ταυτότητα. Είναι δυνατόν; Πιστεύω πως
όχι µόνο είναι δυνατόν, αλλά είναι το µοναδικό το οποίο θα πρέπει να επιδιώκουµε.
Είµαι βέβαιος ότι τη σηµερινή διαδικασία θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε
«αντιβαβυλώνεια διαδικασία».
Αν στο παρελθόν, εξαιτίας κάποιων παραπόνων εναντίον του µοναδικού
Θεού, η ανθρωπότητα προσπάθησε να τον αγγίξει, και έτσι χωρίστηκε σε έθνη και
γλώσσες, έτσι και εµείς θα πρέπει αυτή τη στιγµή να ενωθούµε για να αντικρούσουµε
τις προκλήσεις τις οποίες δεν µπορούµε να αντικρούσουµε κατά µόνας.
Μιλώντας για τη µαζική κουλτούρα, εννοώ τον πολιτισµό του χάµπουργκερ.
Αλλά από την άλλη πλευρά, κλείνουµε τα µάτια µας στο γεγονός ότι στην Ανατολή
εµφανίζεται µία άλλη αυτοκρατορία, η οποία σε 20-30 χρόνια θα υπαγορεύει στον
κόσµο τη θέλησή της.
∆εν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε µέτρα εναντίον της
πληµµυρίδος των κινεζικών υφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη.
Έγραψα ένα άρθρο, το οποίο το ονόµασα «Θα οδηγήσει στο Θεό η οδός που
οδηγεί στο ναό;». Εάν ο άνθρωπος, στο δρόµο προς το Θεό, σταµατήσει στην
Εκκλησία και δεν πάει παραπέρα, πρόκειται για ένα αδιέξοδο. Η Εκκλησία είναι ένα
σηµείο, µία στάση στο δρόµο προς το Θεό. Και αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα στην
Εκκλησία, είναι το ότι δυστυχώς η Χριστιανική Εκκλησία δεν µπορεί να
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του κόσµου, να µιλήσει στη γλώσσα εκείνων οι
οποίοι θέλουν να την ακούσουν, παράδειγµα, στους νέους.
Η Εκκλησία µας είναι – συγνώµη που θα το πω – πολλές φορές υπεροπτική,
διότι δεν ακουµπά τα τραύµατα για να θεραπεύσει τις ασθένειες. Αυτό συµβαίνει –
και το λέω µε οδύνη – σε πολλές Εκκλησίες, όπου υπάρχουν τα φαινόµενα των
οµοφυλοφίλων κληρικών, των κληρικών που ασχολούνται µε το εµπόριο καπνού και
αλκοόλ.
Η Εκκλησία δεν βρίσκεται εκτός της κοινωνίας, η Εκκλησία βρίσκεται εντός
της κοινωνίας και γι’ αυτό υπόκειται και στις ασθένειες της κοινωνίας. Είναι σαν να
λέει ο γιατρός στον ασθενή «να θεραπευθείς µόνος σου».
Στο τέλος, θα ήθελα να σας πω ένα καλό νέο. Από αυτό το βήµα, από το βήµα
της Γενικής Συνελεύσεως, τα περασµένα έτη µα και σήµερα, πολλές φορές
αναφερθήκαµε στα προβλήµατα της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Πατριαρχείου
Μόσχας στην Εσθονία.
Θα ήθελα να σας πω για άλλη µία φορά, η εσθονική κοινωνία στο σύνολό της,
είναι αρκετά ανεκτική. Το ότι στην Εσθονία τη δεκαετία του ’40 υπήρχαν µερικές
µονές, π.χ., η µονή της Πιούχτα που δεν τις κατέστρεψαν, µαρτυρεί ότι η κοινωνία
αυτή καθεαυτή είναι ανεκτική. Και τώρα, ένα άλλο παράδειγµα.
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Για πρώτη φορά στη διάρκεια 100 ετών της ιστορίας του Τάλιν, συνεφωνήθη
το σχέδιο ανεγέρσεως ενός νέου ορθοδόξου ναού στην µεγαλύτερη συνοικία του
Τάλιν, όπου κατοικούν ρωσόφωνοι.
Η Αυτού Μακαριότης ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Αλέξιος
Β΄, ο ένδοξος συµπατριώτης µας, που γεννήθηκε στην Εσθονία, εναπόθεσε το
θεµέλιο λίθο. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ο τόπος, και τώρα θα αρχίσει η ανέγερση
του ναού.
Νοµίζω πως αυτό είναι η καλύτερη απάντηση για το πώς αντιµετωπίζει η
Εσθονία, ακόµα και τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Και τέλος, το λόγο έχει ο Σύµβουλος του ∆.Σ.Ο. δόκτωρ
Θεολογίας, κ. Κωνσταντίνος Μυγδάλης.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα µιλήσω χωρίς κείµενο, προκληθείς
αν θέλετε, από κάποιες απόψεις οι οποίες ακούστηκαν σήµερα, καθ’ όλη τη διάρκεια
της συνεδρίασης. Είσαστε όλοι σας εκλεκτά µέλη των κοινωνιών σας, εκλεγµένοι
αντιπρόσωποι των Κοινοβουλίων σας, που σηµαίνει ότι είσαστε όλοι σας άνθρωποι οι
οποίοι κληθήκατε από τους λαούς σας, από τις κοινωνίες σας, να αντιµετωπίζετε τα
καθηµερινά και τα γενικότερα προβλήµατα του τόπου σας. Αυτή είναι µία κυρίαρχη
ιδιότητά σας, η οποία κυριαρχεί στην προσωπικότητά σας, στη ζωή σας, όλες τις
ηµέρες του χρόνου, όσο αυτό το αξίωµα.
Υπάρχει αυτή η οργάνωση, η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, η
οποία εδώ και 13 χρόνια καλεί όλους εσάς – γιατί µόνο ο κ. Αλεξέγιεφ και εγώ δεν
είµαστε βουλευτές, καθότι σύµβουλοι, µέσα από τις διαδικασίες και µέσα από τις
ετήσιες Γενικές της Συνελεύσεις, και µέσα από τις δραστηριότητές της, να
αναγνωρίσετε την κοινή µας παράδοση, την ορθόδοξη, να την ψηλαφίσουµε, να την
επιβεβαιώσουµε και να την αναδείξουµε. Να πούµε, δηλαδή, σ’ όλο τον κόσµο τι; Ότι
εµείς είµαστε παιδιά ενός πολιτισµού, µιας θρησκείας, ενός Θεού, που έχουµε να
πούµε σήµερα στην κοινωνία κάποια πράγµατα, έχουµε να δώσουµε απαντήσεις. Και
αυτό καλούµαστε να το κάνουµε µέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολλά
προβλήµατα.
Ο σύγχρονος κόσµος γενικά έχει προβλήµατα. Όλες οι κοινωνίες έχουν τα
προβλήµατά τους. Εκτιµώ πως δεν προσφέρουµε, αν θέλετε, καµία υπηρεσία
ιδιαίτερη, στην κοινή µας υπόθεση, αν καταστροφολογούµε, αν βλέπουµε διαρκώς
ότι όλα χάνονται και όλα διαλύονται και όλα καταρρέουν και µέσα απ’ αυτή την
καταστροφολογική διάθεση αντί να αναζητούµε µία διέξοδο, ένα χαµόγελο, µία
προοπτική προς τον κόσµο, απλά να ανακυκλώνουµε ο καθένας τα προσωπικά του,
τα εθνικά του, τα τοπικά του, ή τα όποια άλλα προβλήµατά του. Αυτό το κάνετε 365
µέρες το χρόνο. Η πρόσκληση η οποία γίνεται µέσα απ’ αυτή την οργάνωση, έχει
έναν άλλο χαρακτήρα, αν µου επιτρέπετε.
Έχει το χαρακτήρα του να πούµε προς τις τοπικές Εκκλησίες, παράδειγµα, οι
οποίες έχουν τα δικά τους προβλήµατα, έχουν αυτή την τοπική, αν θέλετε, διάσταση,
να τους πούµε ότι εµείς είµαστε εδώ για να βγούµε πάνω απ’ αυτά τα προβλήµατα,
για να αναδείξουµε το σύνολο της ορθόδοξης λογικής και προοπτικής, να δώσουµε
µία µαρτυρία στον κόσµο, ότι µπορεί το µέλλον της ανθρωπότητος να βασίζεται και
πάνω στις αρχές της Ορθοδοξίας. Να απαλείψουµε, αν θέλετε, να αµβλύνουµε τα
προβλήµατα που έχουν οι Εκκλησίες µέσα από τον τοπικό χαρακτήρα που έχει η κάθε
µία. Προβλήµατα τα οποία όλοι µας τα ξέρουµε και τα έχουµε καταγεγραµµένα.
Ακούστε τώρα και κάτι περισσότερο. Αυτή τη µαρτυρία πώς µπορούµε να τη
δώσουµε; Μπορούµε να τη δώσουµε, αν αναδεικνύουµε εµείς, όχι τα δικά µας
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κλειστά προβλήµατα, αν αναδεικνύουµε τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει µέχρι
σήµερα, και έχουν γίνει πολλές, ώστε να εκφράζεται η Ορθοδοξία ενιαία, να
εκφράζεται συνολικά. Αυτά όµως, έχουµε ευθύνη εµείς, εσείς δηλαδή, να τα δείτε, να
τα µάθετε, να τα πληροφορηθείτε, να τα αναδείξετε, να συµβάλετε θετικά στον
προβληµατισµό ο οποίος υπάρχει σήµερα σε όλη την ανθρωπότητα.
Γιατί έγινε η Συνέλευση εδώ, σ’ αυτό το Κέντρο; Γιατί αποφάσισε η
Γραµµατεία να γίνει εδώ η Συνέλευση; Αποφάσισε για δύο λόγους. Γιατί εδώ είµαστε
στο κέντρο του κόσµου, και πρέπει να δείξουµε σε όλους τους οργανισµούς ότι
υπάρχουµε, ότι υφιστάµεθα, και ότι µαρτυρούµε µία παράδοση, ένα είναι αυτό. Και,
δεύτερον, να αναδείξουµε έναν χώρο, αυτόν τον συγκεκριµένο, όπου εδώ έχουν
τελεστεί πράγµατα και θαύµατα. Εδώ έχουν γίνει – τα είπαµε εχθές – προσυνοδικές
διασκέψεις, έχουν υπάρξει
κοινά, λαµπρά κείµενα όλων των Ορθοδόξων.
Προσπάθειες ενιαίες, για να αναδειχτούν προβλήµατα, να δοθούν απαντήσεις. Αυτά,
κύριοι βουλευταί, πρέπει να τα γνωρίσετε. Πρέπει να τα ζήσουµε, πρέπει να γίνουν
γνωστά σε όλους µας, για να µπορέσουµε να συµβάλουµε θετικά.
Θα σας πω τούτο. Ξέρετε γιατί η οργάνωση αυτή, που τη ζω 13 χρόνια, από τη
γέννησή της, τώρα αποκτά ένα κύρος; Αποκτά ένα κύρος, γιατί οι Εκκλησίες
καταλαβαίνουν ότι εµείς είµαστε πάνω από τον εκκλησιαστικό µικρόκοσµο. Ότι εµείς
δυνάµεθα να είµεθα µία ενοποιός δύναµη, η οποία βγαίνει πάνω από τους
τοπικισµούς και κινείται σε ένα οικουµενικό επίπεδο. Εάν αυτό το προνόµιο δεν το
διευρύνουµε, εάν αυτό δεν το κάνουµε καθηµερινή, συλλογική δουλειά, θα χάσουµε
αυτή την θετική, την αναγνωρισµένη από τον κόσµο αντιµετώπιση που έχουµε
σήµερα. Προβαίνουµε σε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ
σηµαντικές.
Κάναµε ένα Συνέδριο µοναδικό. Φαντάζεστε ότι έχουν πολλοί οργανισµοί τη
δυνατότητα να συνδιοργανώσουν µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, που σηµαίνει και καταβολή χρηµάτων, συνέδριο παγκόσµιο; Πείτε µου,
ποιοι το κάνανε αυτό; Εάν το κάνανε, το κάνανε διότι αυτοί οι άνθρωποι της
Γραµµατείας, αυτή η ηγεσία, έχει µία εικόνα και ξέρει πού µπορεί να πάει. Και ξέρει
ότι υπάρχουν διεθνή fora µέσα από τα οποία µπορεί και πρέπει να καταθέσει αυτόν
τον προβληµατισµό.
Το γεγονός ότι µονογράφηκε µία συµφωνία µε τα µουσουλµανικά
Κοινοβούλια, και µακάρι να υπήρχε και αντίστοιχη συσσωµάτωση µε Κοινοβούλια
Καθολικών Χριστιανών ή µε Κοινοβούλια ∆ιαµαρτυροµένων Κοινοβουλευτικών, ή
µε Κοινοβούλια Ιουδαίων Κοινοβουλευτικών και να µονογράφονται αντίστοιχες
συµφωνίες, γιατί; Γιατί πιστεύει αυτή η οργάνωση, που είναι βαθιά πολιτική, ότι
εσείς, οι Βουλευτές, που έχετε µια κοινή παράδοση, συνεργαζόµενοι µε άλλους
Βουλευτές από άλλες παραδόσεις, µπορείτε να δώσετε µία διέξοδο στον κόσµο, σ’
αυτά τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν.
Νοµίζω πως δεν αξίζει η Ορθοδοξία αυτή τη µιζέρια. ∆εν της αξίζει και δεν
της ανήκει. ∆εν ξέρουµε τα τοπικά προβλήµατα; Όλοι τα ξέρουµε. ∆όξα τω Θεώ,
αυτή η παγκοσµιοποίηση, που όλοι την καταριόµαστε, µας δίνει τη δυνατότητα να
ανοίγουµε την τηλεόραση και να ξέρουµε τι συµβαίνει κάθε στιγµή, οπουδήποτε.
Αλλά από εδώ µέσα να βγαίνει ένα µήνυµα. Να βγαίνει ένα µήνυµα, ότι αυτή η
παράδοση µπορεί να αποτελέσει απάντηση στο αύριο, µέσα και σε συνεργασία µε τον
διεθνή περίγυρο ο οποίος υπάρχει. Γιατί αυτός είναι ο διεθνής περίγυρος, και µακάρι
να µπορούσαµε να τον αλλάξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σ’ ευχαριστούµε, Κώστα. Νοµίζουµε ότι πολλές από τις
ιδέες σας και του καθηγητού κ. Αλεξέγιεφ, θα πρέπει να τεθούν στη βάση των
αποφάσεών µας, τις οποίες θα συζητήσουµε αύριο, διότι µάλλον αποτελούν την κοινή
µας θέση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα µίλησαν 15 οµιλητές. Όλοι όσοι ήθελαν.
Υπάρχει πρόταση για σήµερα να διακόψουµε τη συζήτηση και να την συνεχίσουµε
αύριο. Αντιρρήσεις υπάρχουν; Κανείς δεν επιµένει να µιλήσει σήµερα; Τότε,
αγαπητοί µου φίλοι….
Τ.ΣΣΕΚΙΚΟΥΜΠΟ: Κύριε Πρόεδρε, όπως κατάλαβα, αύριο θα έχουµε τις
αποφάσεις. Και εγώ κατέθεσα ορισµένες αποφάσεις για να συζητηθούν σήµερα. Και
πιστεύω ότι για να αποδοθεί δικαιοσύνη, θα πρέπει τα σχέδια αυτά των αποφάσεων
να συζητηθούν είτε σήµερα, είτε αύριο.
Σας ευχαριστώ.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε βουλευτά, η Γραµµατεία έλαβε το σχέδιο ψηφίσµατος, το
οποίο προτείνετε, και µαζί µε όλα τα υπόλοιπα σχέδια, µοιράστηκε σε όλους τους
συµµετέχοντες. Σας στάλθηκαν ταχυδροµικά ή µε φαξ ή µε e-mail όλα τα σχέδια που
κατατέθηκαν. Το πρόγραµµα προβλέπει αύριο, αφού τα έχουν όλοι στα χέρια τους, να
τοποθετηθούν και να πουν αν έχουν αντιρρήσεις για τα σχέδια των ψηφισµάτων.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Και έτσι, αγαπητοί µου φίλοι, διακόπτουµε τις εργασίες
µας, επανερχόµεθα στο ξενοδοχείο και θα συναντηθούµε κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας στο πλοίο.
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ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Καλή σας µέρα, κυρίες και κύριοι.
Συνεχίζουµε τις εργασίες µας. Εχθές είχαµε ολοκληρώσει τη συζήτηση
επιτυχώς και το βράδυ είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε µια καλή κρουαζιέρα.
Ζητήσαµε βροχή από το Θεό. Ο Θεός µας έδωσε τη βροχούλα, αποτέλεσµα της
οποίας είναι σήµερα η ατµόσφαιρα να είναι πιο δροσερή και να έχουµε καλύτερες
συνθήκες για τις εργασίες µας. Και είµαστε όλοι έτοιµοι για το καινούριο στάδιο των
εργασιών µας. Από κοινού µε τον Γενικό Γραµµατέα, αποφασίσαµε να
αναδιοργανώσουµε, τρόπον τινά, το πρόγραµµα της σηµερινής συνεδρίας. Θα
αρχίσουµε από την απολογιστική έκθεση, αναφορικά µε τη δραστηριότητα της ∆.Σ.Ο.
για την περίοδο 2004-2005. Και θα οµιλήσει ο αξιότιµος κ. Γενικός Γραµµατέας,
Στυλιανός – Άγγελος Παπαθεµελής. Ας του δώσουµε λοιπόν το λόγο.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Νοµίζω ότι µπορούµε να ενοποιήσουµε τον απολογισµό µε
τον προγραµµατισµό, για να µην έχουµε δύο οµιλίες ξεχωριστές και να µπορούµε να
κερδίσουµε και χρόνο.
Εγώ να ξεκινήσω από µερικές σύντοµες σκέψεις. Πρώτον, µου έχει κάνει
ιδιαίτερη αίσθηση µία κουβέντα του πάστορα Ντέσµοντ Τούτου, γιατί µιλούσαµε
χθες εδώ για απογοήτευση και για τον πεσιµισµό. Όχι, είµαστε αισιόδοξοι. «Μας
κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το γεγονός», λέει ο Ντέσµοντ Τούτου, «…της δύναµης των
ανθρώπων να συγχωρούν και να µετατρέπουν τον πόνο σε τραγούδι». Αυτό είναι
πολύ µεγάλη υπόθεση.
Να πω ότι οι µεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι τρεις Ιεράρχες, διακρίνονταν
για την αρετή της ταπείνωσης, της αυτοκριτικής, σε καιρούς όπως ο 4ος
µεταχριστιανικός αιώνας που είναι ο Χρυσούς Αιών της Εκκλησίας, αλλά δεν µας
κάνει ιδιαίτερη αίσθηση να λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος: «τα αρχέτυπα
ηφάνισται», δηλαδή «τα παραδείγµατα έχουν εξαφανιστεί από τον κόσµο», γι’ αυτό
ούτε οι νέοι µπορούν να θαυµάσουν ένα παράδειγµα.
∆εν µας κάνει αίσθηση η επισήµανση του Μεγάλου Βασιλείου, ότι έχουν
ανατραπεί τα δόγµατα της ευσέβειας, ότι βρίσκονται σε σύγχυση οι θεσµοί της
Εκκλησίας, ότι η ιερατική σεµνότητα έχει φύγει, ότι λιγόστεψαν οι ποιµένοντες µετ’
επιστήµης το ποίµνιον του Κυρίου, και τέλος ότι αµαυρώθηκε η ακρίβεια των Ιερών
Κανόνων.
Και ακόµη, τέλος, µία ρήση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, «τα της
Εκκλησίας αποίµαντα, ο πλους εν νυκτί, πυρσός ουδαµού», δηλαδή δεν υπάρχουν
ποιµένες άξιοι στην Εκκλησία, σε πολλές περιπτώσεις, και δεν υπάρχει φως, δεν
υπάρχει φάρος και ο πλους γίνεται µέσα στη νύχτα.
Εάν οι µεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας µπορούν να εκφράζονται µε τέτοια
ταπείνωση στον καιρό τους, είµαι βέβαιος, σε καιρούς πολύ αγωνιστικότερους από
τους σηµερινούς, εµείς πρέπει να είµαστε εξ ίσου ταπεινοί.
Τέλος, και κλείνω αυτήν την εισαγωγή µου, µου έχει κάνει ξεχωριστή
αίσθηση ότι ο Zbigniew Brzezinski, στο τελευταίο του βιβλίο, ο γνωστός άλλοτε
σύµβουλος ασφαλείας του Προέδρου Κάρτερ και κορυφαίος στρατηγιστής στις
Η.Π.Α., καλεί την Αµερικανική administration να εγκαταλείψει τον στόχο της
παγκόσµιας κυριαρχίας, να εγκολπωθεί τον στόχο της ηγεσίας σε έναν κόσµο ο
οποίος θα συνιστά κοινότητα κοινών συµφερόντων όλων των ανθρώπων του
πλανήτη.
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Αυτές οι διατυπώσεις ταιριάζουν σε µας, ταιριάζουν στην χριστιανική µας
πεποίθηση, ταιριάζουν εν πάση περιπτώσει σ’ αυτό που αποτελεί και δική µας
φροντίδα και έγνοια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι η χρονιά που µας πέρασε, ήταν µία από τις
πιο δραστήριες χρονιές που είχε η Οργάνωσή µας αυτά τα 13 χρόνια. Μετά την
Συνέλευση στο Κίεβο το 2004, υλοποιήσαµε ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων, το
οποίο ανταποκρίνεται πιστά προς το αυξανόµενο κύρος της Οργάνωσής µας. Οι
δραστηριότητες αυτές έχουν µείζονα πολιτική εµβέλεια, και νοµίζω ότι πολύ
γρήγορα, αν συνεχίσουµε και κλιµακώσουµε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, η
∆ιεθνής ∆ιακοινοβουλευτική των Ορθοδόξων θα είναι δακτυλοδεικτούµενη.
Οι δραστηριότητες αυτές, άγγιξαν τα όρια της αντοχής των δυνατοτήτων της
Γραµµατείας, ως λειτουργικής δοµής και του προσωπικού που εργάζεται.
Όπως ξέρετε, µας έχει διαθέσει στην ∆ιεθνή Γραµµατεία των Αθηνών, ένα
πρόσωπο, την κα Μήλιου, η οποία είναι ανώτερη υπάλληλος της Βουλής των
Ελλήνων, έχει η ίδια η Γραµµατεία προσλάβει δύο άλλα άτοµα, και κατά περίπτωση
µας διαθέτει και η Βουλή των Ελλήνων, εκτάκτως, δύο ακόµη πρόσωπα. Είµαστε µία
Οργάνωση, η οποία ουσιαστικά κινείται εκ του µηδενός. Αλλά, ωστόσο, φαίνεται ότι
η υπερεργασία την οποία καταβάλλουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα, µε επικεφαλής
και εµπνευστή πάντοτε τον Σύµβουλο της Οργάνωσης, τον κ. Μυγδάλη, µπορούν και
κατορθώνουν να έχουν τα αποτελέσµατα τα οποία ψηλαφούµε όλοι µας.
Να αναφερθώ ότι σας έχει τεθεί υπ’ όψιν για αποδοχή, ένα σχέδιο συµφώνου
συνεργασίας µεταξύ της Κοινοβουλευτικής Ένωσης του Οργανισµού των κρατών –
µελών της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης και της δικής µας Οργανώσεως, για έναν
κοινοβουλευτικό Ισλαµο-Ορθόδοξο διάλογο. Το σχέδιο αυτό έχει υπογραφεί στην
Αθήνα, από τον Γενικό Γραµµατέα της Ισλαµικής πλευράς, τον κ. Αούφ, ο οποίος µας
τιµά µε την παρουσία του εδώ και τον οµιλούντα. Είχε προηγηθεί µία επίσκεψη των
Συµβούλων Αλεξέγιεφ και Μυγδάλη στην Τεχεράνη, οι οποίοι στη συνέχεια
παρακολούθησαν ως παρατηρητές µια συνεδρίαση της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης στη
Βηρυτό.
Εν πάση περιπτώσει, το κείµενο συνεργασίας το οποίο σας έχουµε στείλει,
είναι δηµοσιευµένο και στο δικό µας bulletin, το παραδίδουµε προς συζήτηση.
Αντανακλά την βούλησή µας για συνεργασία και τις αντικειµενικές και υποκειµενικές
δυνατότητες που διαθέτουν σήµερα οι δύο πλευρές γι’ αυτή τη συνεργασία.
Είχαµε πει και χθες, ότι αισθανόµαστε ως Οργάνωση ανοικτών οριζόντων, γι’
αυτό και ξεκινούµε έναν διάλογο µε τους Μουσουλµάνους συναδέλφους µας.
Άλλωστε σ’ αυτόν τον διάλογο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει προηγηθεί πάρα πολύ από
τους πολιτικούς, και υπάρχουν ένα πλήθος συναντήσεων Ισλαµο-Ορθοδόξων
διαλόγων. Ο Σεβασµιώτατος ∆αµασκηνός, τον οποίο ετιµήσαµε προχθές το βράδυ,
υπήρξε για πολλά χρόνια ο από πλευράς Ορθόδοξης Εκκλησίας συνοµιλητής µε το
Ισλάµ.
Προβλέπεται µία παρουσία µας στη Γενική Συνέλευση της Ισλαµικής
συνδιασκέψεως στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια η σύσταση µιας
Συντονιστικής Επιτροπής ∆ιακοινοβουλευτικού Ισλαµο-Ορθοδόξου ∆ιαλόγου, η
οποία θα αποτελείται από 14 µέλη, 7 από κάθε πλευρά, και θα συµπροεδρεύεται από
τους Προέδρους ή τους Γενικούς Γραµµατείς των δύο πλευρών.
Αυτή η Συντονιστική Επιτροπή, θα συνέλθει κατά πρώτον τον Ιούλιο, θα
καθορίσει τα θέµατα συζήτησης και λήψης αποφάσεων στο πολιτικό, οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα, όπως επίσης και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Εµείς από την πλευρά µας,
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προσβλέπουµε σ’ αυτήν την συνεργασία, και νοµίζουµε ότι θα είναι αµοιβαίως
επωφελής και για τις δύο πλευρές.
Στην Αθήνα, συνήλθε τον Απρίλιο ένα διεθνές πολιτικό συνέδριο, το οποίο
συνδιοργανώσαµε ως ∆ιακοινοβουλευτική της Ορθοδοξίας, από κοινού µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέµα του ήταν εξαιρετικά
σηµαντικό, «Έθνος – Θρησκείες – Ορθοδοξία και τα νέα ευρωπαϊκά δεδοµένα». Οι
οµιλητές οι οποίοι συνεισέφεραν εις την ανάλυση αυτού του θέµατος υπήρξαν
διακεκριµένοι και διαπρεπείς. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ετίµησε το
συνέδριο αυτό και εκήρυξε την έναρξή του.
Όλοι µας ξέρουµε ότι η έννοια του έθνους στη δική µας παράδοση των
Ορθοδόξων, είναι πολύ σηµαντική. Είναι, εκτός των άλλων, έννοια που προσδιορίζει
τις σχέσεις των λαών µας µε τις τοπικές Εκκλησίες, µέσα εις την προοπτική της
ιστορίας.
Είναι γεγονός ότι η παγκοσµιοποίηση µισεί το έθνος και το έθνος-κράτος,
επιθυµεί την αποδυνάµωση έως και την διάλυσή τους, διότι θέλει να τα
υποκαταστήσει από άλλα κέντρα αποφάσεων και εξουσίας.
Είναι εξίσου γεγονός ότι τα έθνη-κράτη αµύνονται και όπως έλεγε προ καιρού
ο Γάλλος σοσιαλιστής ηγέτης Λιονέλ Ζοσπέν την περίοδο της πρωθυπουργίας του εις
την Γαλλία το έθνος είναι η πηγή όλων των αρετών για έναν λαό, για τους πολίτες
ενός κράτους.
Η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου βασίστηκε για πρώτη φορά, όχι σε
πόρους εξ ολοκλήρου δικούς µας, αλλά κατά κύριο λόγο πόρους οι οποίοι
αναζητήθηκαν σε χορηγούς. Νοµίζω ότι η µέθοδος αυτή είναι µία µέθοδος που θα
διευκολύνει, όσο τουλάχιστον τα οικονοµικά της Οργάνωσης είναι οικονοµικά
περιόδου ισχνών αγελάδων.
Ο συνάδελφος κ. Γεωργακόπουλος, θα έχει την ευκαιρία µετά να αναλύσει
αυτή την µεθοδολογία.
Κατά την περίοδο αυτή εκδώσαµε στην ελληνική γλώσσα τα πρακτικά του
Συνεδρίου που πραγµατοποιήσαµε τον Μάιο του 2004 στο Βόλο, µε θέµα «Τα
θρησκευτικά ως µάθηµα ταυτότητας». Επίσης, µε δικές µας δαπάνες µεταφράσαµε
όλες τις εισηγήσεις στη ρωσική γλώσσα, και πρόκειται τους επόµενους µήνες να
εκδοθούν από το Ίδρυµα Ενότητας Ορθοδόξων Λαών της Ρωσίας, στη ρωσική
γλώσσα.
Αναπτύξαµε µία στενή συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της
Ελλάδος, που αποτελεί παρακλάδι του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, µε πολλά
στοιχεία ανεξαρτησίας σκέψεως και δράσεως, είναι κατά κάποιο τρόπο το think tank
του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για τα θέµατα εκπαίδευσης. Η συνεργασία µας
είναι γόνιµη και δηµιουργική, και πιστεύουµε ότι θα συνεχιστεί. Κάναµε µάλιστα µία
προσπάθεια, και στείλαµε επιστολές σε όλους σας, ζητώντας να µας φέρετε σε επαφή
µε ανάλογα ιδρύµατα, µε τα ανάλογα τµήµατα των Υπουργείων Παιδείας, που
ασχολούνται µε τη διδακτική ύλη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. ∆υστυχώς, πολύ λίγοι από σας ανταποκριθήκατε σ’ αυτό.
Υπάρχει σε εξέλιξη µία παλαιότερη πρωτοβουλία µας, για τη συνάντηση των
Υπουργών Παιδείας των χωρών-µελών της Οργανώσεώς µας. Είχε την ευκαιρία ο
Πρόεδρος, ο κ. Σεργκέι Ποπόφ, κατά την συνάντησή του µε την Ελληνίδα Υπουργό
Παιδείας, στα πλαίσια του Συνεδρίου των Αθηνών, να επαναφέρει το θέµα και να
λάβει την δέσµευση της Υπουργού ότι θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες. Είµαστε σε
µία συνεννόηση για να οριστεί η ηµεροµηνία αυτής της συναντήσεως.
Υπάρχει ένα θέµα µείζονος ενδιαφέροντος, και αυτό είναι το θέµα της
λειτουργίας των Επιτροπών. Όπως ξέρετε, συγκροτήθηκαν διάφορες Επιτροπές – θα
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παρακαλούσα τους συναδέλφους να µη θορυβούν, να µη φωνάζουν πολύ οµιλώντας
και καλύπτοντας τη φωνή του βήµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, προσέξτε αυτό το θέµα των Επιτροπών, διότι οι
Επιτροπές είναι 6-7, δυστυχώς, καµία από τις Επιτροπές αυτές δεν λειτούργησε κατά
τον διαρρεύσαντα χρόνο, µολονότι στο παρελθόν είχαµε λειτουργήσει Επιτροπές και
Οµάδες Επιστηµονικές Εργασίας, οι οποίες απέδωσαν πολύτιµα συµπεράσµατα,
πολύτιµους φακέλους και για θέµατα θρησκευτικής ελευθερίας, και για θέµατα
εκπαίδευσης και για θέµατα σεκτών και καταστροφικών νεοφανών αιρέσεων κλπ.,
κλπ.
Είµαστε διατεθειµένοι να λειτουργήσουµε αυτές τις Επιτροπές, αλλά θα
πρέπει να πω ότι αν δεν αυξηθούν οι πόροι της Οργανώσεως, δεν θα µπορούµε να
ανταποκριθούµε και στη συνέχεια σε αυτό το καθήκον.
Το ζήτηµα είναι από πού θα βρούµε τους πόρους. Κατ’ αρχήν, όπως ξέρετε, οι
δαπάνες της Οργανώσεως καλύπτονται από τα δύο βασικά Κοινοβούλια, το Ρωσικό
και το Ελληνικό, τα οποία συνεισφέρουν από 150.000 δολάρια ετησίως. Και επίσης,
παλαιότερα και το Κυπριακό, το οποίο συνεισέφερε µε µεγαλύτερη γενναιότητα,
τώρα λίγο έχει συµµαζευτεί το ποσόν εις το µισό ή και κάτω του µισού. Εν πάση
περιπτώσει, απ’ όσο ξέρω, συνεχίζει να συνεισφέρει µε 30.000 δολάρια.
Είχαµε πει για όλες τις άλλες χώρες, προαιρετικώς να συνεισφέρουν από
10.000 δολάρια η κάθε µία. Πρέπει να πω µε λύπη ότι αυτή η προαίρεση δεν έχει
εκδηλωθεί. Για την ώρα ρητορικά έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους η Βουλγαρία,
η Ρουµανία και η Ουκρανία, αλλά όπως λέει και το εκκλησιαστικόν χωρίον του
υµνωδού, «εν τη παλάµη και ούτω βοήσωµεν». ∆ηλαδή να πάρουµε τα λεφτά, και
τότε θα χειροκροτήσουµε.
Επειδή εκείνος ο παλαιός Έλλην ρήτωρ, ο διάσηµος ∆ηµοσθένης έλεγε «δει
δη χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων», χρειάζονται τα
λεφτά γιατί χωρίς τα λεφτά τίποτε δεν µπορεί να γίνει από αυτά που πρέπει, από τα
δέοντα να γίνουν.
Γι’ αυτό, θέλω να σας παρακαλέσω, θα σας τα πει µε περισσότερη ωµότητα
και ειλικρίνεια ο κ. Γεωργακόπουλος, εγώ βοηθάω και τα εξωραΐζω κάπως, αλλά
πρέπει τα Κοινοβούλια κάθε χώρας, να βάλουν λιγάκι στο ταµείο τους το χέρι, και να
ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση. Την οποία την λέµε µεν προαιρετική, διότι
δεν θέλουµε να βάλουµε το µαχαίρι στο κόκαλο, αλλά εν πάση περιπτώσει
αντιλαµβάνεστε τη σηµασία της.
Το 2006 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – αυτός είναι ένας θεσµός ο
οποίος είχε ξεκινήσει από την παλαιά ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
και είχε προέλθει από ελληνική πρόταση, η αείµνηστη, τότε Ελληνίδα Υπουργός
Πολιτισµού Μελίνα Μερκούρη, διάσηµη ηθοποιός του παγκόσµιου κινηµατογράφου,
είχε εισηγηθεί στην ΕΟΚ εκ περιτροπής µία πόλη εκάστης χώρας-µέλους, να
ονοµάζεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2006 είναι η πόλη των Πατρών, η πόλη στην οποία εµαρτύρησε ο
Άγιος Απόστολος Ανδρέας και όπου εις τον Μητροπολιτικό Ναό φυλάσσεται και η
κάρα του Αποστόλου. Εκεί πρόκειται να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις.
Ο κ. Νικολόπουλος, που αυτή τη στιγµή λείπει από δω, ο συνάδελφός µας
Αναπληρωτής Γραµµατέας της Οργανώσεως, σε συνεργασία µε τον κ. Μυγδάλη,
έχουν προετοιµάσει ήδη µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πατρέων, τις προϋποθέσεις της
λειτουργίας µιας εκθέσεως, η οποία θα είναι τελικώς από εικόνες και άλλα εικαστικά
στοιχεία, τα οποία θα προέλθουν από την Ρωσία και ταυτόχρονα ενός Συνεδρίου µε
θέµα «Ο Βυζαντινός πολιτισµός και η συµβολή του στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής
Παιδείας», είναι αυτό που έλεγε ο µακαρίτης Νικολάι Γιόργκα, ο διατελέσας και
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πρωθυπουργός προπολεµικά της Ρουµανίας, «Le Byzance après le Byzance» –Το
Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο.
∆εν ξέρω αν έχω παραλείψει και κάτι, όσα έχω παραλείψει θα τα προσθέσετε
εσείς. Αυτή ήταν µία σύντοµη απολογιστική έκθεση και ταυτόχρονα µία σύντοµη
εισαγωγή στον προγραµµατισµό της επόµενης χρονιάς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα.)
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει η πρόταση να
ακούσουµε τον Ταµία µας και κατόπιν να συζητήσουµε τις δύο οµιλίες, όπως γίνεται
συνήθως. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Όχι. Τότε δίνω το λόγο στον κ. Γεωργακόπουλο,
τον Ταµία µας.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συνήθως, κύριε Πρόεδρε, εγώ κάθε φορά παίζω το ρόλο
του κακού. Αν λοιπόν θυµηθούµε την ταινία εκείνη, ότι ο καλός είστε εσείς, ο κακός
είµαι εγώ, τότε πρέπει να πούµε ότι ο Γενικός Γραµµατέας είναι ο «άσχηµος». Αλλά
ας έρθω στο θέµα.
Πρώτον, πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, σε κανένα άλλο απολογισµό, θέλω να
συγχαρώ ιδιαιτέρως τους συντάκτες και πάνω απ’ όλα την καλλιτεχνική παρουσίαση
και επίβλεψη του νέου περιοδικού. Όποιος γνωρίζει τα περιοδικά τα οποία είχαµε
κυκλοφορήσει τις άλλες φορές, θα καταλάβει πόσο µεγάλη υπήρξε η αισθητική
αναβάθµιση σ’ αυτό το περιοδικό, αλλά και των κειµένων τα οποία είναι µέσα. Και
θέλω από του βήµατος της Γενικής µας Συνέλευσης, να ευχαριστήσω πραγµατικά
όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν, από τους συντάκτες, τον τυπογράφο µας, τον
καλλιτεχνικό µας διευθυντή, τους πάντες. ∆είχνει ότι η Οργάνωσή µας
αναβαθµίζεται, όχι µόνο πολιτικά, όπως θα πω παραπέρα, αλλά και αισθητικά. Αυτό
ήταν το ένα και έσπευσα να το κάνω από την αρχή.
∆εύτερον, θέλω πράγµατι να συγχαρώ όσους συνέβαλαν για την προετοιµασία
αυτού του Συνεδρίου στην Γενεύη και να τονίσω το πόσο σηµαντικό είναι ότι η
συνεδρίασή µας γίνεται στην Γενεύη. ∆εν ήταν τυχαία η επιλογή, πιστεύω, όταν
αποφασίσαµε πέρυσι να κάνουµε τη συνάντησή µας εδώ. Είχαµε ως στόχο – την
πρώτη µέρα εφάνη ότι επετεύχθη αυτός ο στόχος και µε το παραπάνω – την διεθνή
αναγνώριση της Οργάνωσής µας. Να προσκαλέσουµε και να δούµε την αποδοχή την
οποία θα είχε σε όλους αυτούς τους διεθνείς οργανισµούς οι οποίοι εδρεύουν στη
Γενεύη, η Οργάνωσή µας. Απεδείχθη την πρώτη µέρα, ότι η αποδοχή ήταν σχεδόν
καθολική. Σε όσους απευθυνθήκαµε, προσήλθαν, χαιρέτισαν και αναγνώρισαν το
σηµαντικό έργο το οποίο γίνεται από την οργάνωσή µας.
Αυτό δίνει και µία απάντηση σε κάποιου είδους µεµψιµοιρίες οι οποίες
ακούστηκαν, οι οποίες πιστεύω ότι µπορεί να ακούγονται, αλλά δεν πρέπει να είναι
αυτές οι οποίες θα προκαθορίζουν την πορεία της Οργάνωσης. Γιατί επιβάλλεται και
η Οργάνωση αυτή έχει ανάγκη τη µεγαλύτερη αναγνώρισή της. Και όταν
αναγνωριστεί και θα περάσει στα ΜΜΕ, θα έχει και µεγαλύτερη δηµοσιότητα και
µεγαλύτερη αναγνώριση και αποδοχή από την κοινωνία.
Το τρίτο, το οποίο θέλω να επισηµάνω, που είπε και ο Γενικός Γραµµατέας
στον απολογισµό του, θέλω να πω δυο λόγια για το Συνέδριο των Αθηνών. Εγώ δεν
θα σταθώ στα όσα ακούστηκαν εκεί, τα οποία θεωρώ, όχι απλώς σηµαντικά, αλλά
σηµαντικότατα, πάρα πολύ σηµαντικά, γιατί οι εισηγήσεις ήταν πολύ υψηλού
επιστηµονικού, αλλά και –θα έλεγα- πολιτικού επιπέδου, θέλω όµως να ευχαριστήσω
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, τους χορηγούς αυτού του Συνεδρίου. Οι χορηγοί
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ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία µας διέθεσε το Συνεδριακό της Κέντρο
και ένα επίσηµο δείπνο, η Αγροτική Τράπεζα, η οποία διέθεσε χρήµατα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ήταν συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου και διέθεσε ένα
µέρος των χρηµάτων του Συνεδρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Βουλή
και το Πρακτορείο ΑΦΑΙΑ µε το οποίο συνήθως κάνουµε τις συνεδριάσεις της
Γενικής µας Συνέλευσης και των Επιτροπών.
Θέλω λοιπόν από του βήµατος αυτού, να ευχαριστήσω και όλους αυτούς οι
οποίοι συνέβαλαν στην άψογη συνεδρίαση, στην άψογη λειτουργία και οργάνωση
αυτού του Συνεδρίου. Σας είπε ο Πρόεδρος ότι παρευρέθη ο Πρόεδρος της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, η Υπουργός Παιδείας και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής,
που σηµαίνει ότι η Ελλάδα έδωσε ιδιαίτερο πολιτικό βάρος σ’ αυτό το Συνέδριο.
Το τέταρτο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, θέλω να κάνω µία πρόταση προς
την Γενική Συνέλευση, και θα παρακαλέσω, κ. Πρόεδρε, αν µε παρακολουθείτε, να
πάρουµε απόφαση, έτσι ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε αυτή την πρόταση.
Προτείνω η Οργάνωσή µας, να κάνει αίτηση στην IPU, στην International
Parliamentary Union για να γίνουµε µέλη ως παρατηρητής. Είναι το αντίστοιχο της
Ισλαµικής Συνδιάσκεψης, νοµίζω ότι µπορούµε να δεχτούµε, από µία επαφή που
έκανα τελευταία µια και βρέθηκα ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη
Μανίλα των Φιλιππίνων που γινόταν η Γενική Συνέλευση, ότι µπορεί η Οργάνωσή
µας να γίνει µέλος της IPU ως παρατηρητής. Και είναι πολύ σηµαντικό να κάνουµε
την παρουσία µας και εκεί, που είναι περίπου 140 Κοινοβούλια. Να δείξουµε ότι
υπάρχει αυτή η οργάνωση, ότι λειτουργεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και παράγει
ένα σηµαντικό και σπουδαίο έργο.
Και τώρα, κύριοι συνάδελφοι, να έρθω στον απολογισµό και στον
προϋπολογισµό. Έχω και µία πρόταση για το πού πρέπει να γίνει η Γενική µας
Συνέλευση, αλλά θα την κάνω στο τέλος.
Σας έχει µοιραστεί ο απολογισµός, ο οποίος, όπως έχουµε αποφασίσει, γίνεται
µε τη βοήθεια Ορκωτού Ελεγκτή, τον οποίο διορίζουµε κάθε χρόνο και κάνει έναν
πλήρη έλεγχο των δαπανών της Οργάνωσής µας, και αναφέρεται αναλυτικά. Θα
αναφέροµαι στο γενικό ποσό, δεν θα αναφέροµαι στα επί µέρους ποσά. Αν χρειαστεί
κάποια διευκρίνιση, ευχαρίστως να σας την δώσω.
Ξεκινώ λοιπόν ότι η συνεργασία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, του
Γενικού Γραµµατέα, των Συµβούλων της ∆ιεθνούς Συνέλευσης Ορθοδοξίας και των
νέων µελών της Γραµµατείας στην Αθήνα, στοίχισε 3.292 ευρώ. Πάντοτε µιλούµε για
δαπάνες οι οποίες γίνονται από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, µέχρι την 31η Μαΐου.
Επειδή η Γενική µας Συνέλευση είναι µέσα στον Ιούνιο και θα πρέπει η έκθεση του
Ορκωτού Ελεγκτή να έχει τις δαπάνες µέχρι και 31 Μαΐου, αναφέροµαι πάντα σ’
αυτές τις δαπάνες.
- Η 11η Γενική Συνέλευση στο Κίεβο, στοίχισε συνολικά για εισιτήρια,
ξενοδοχεία, γεύµατα, έξοδα διερµηνέων, έξοδα οργάνωσης, λοιπά έξοδα,
101.667,82 ευρώ.
- Η συνεργασία του Γενικού Γραµµατέα, του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
στην Ελλάδα, για την κατάρτιση του προγράµµατος των διεθνών
δραστηριοτήτων –πάλι για τα ίδια – στοίχισε 7.991,42 ευρώ.
- Η συνάντηση των Συµβούλων της Συνέλευσης, του κ. Μυγδάλη και του κ.
Αλεξέγιεφ, µε τον Γενικό Γραµµατέα της Ένωσης κρατών-µελών του
Οργανισµού της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης στην Τεχεράνη, στοίχισε 4.909,79
ευρώ.
- Η συνεδρίαση της ∆ιεθνούς Γραµµατείας και των Προέδρων των Επιτροπών
στην Αθήνα, στοίχισε 28.812 ευρώ.
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-

Η συµµετοχή των Συµβούλων Μυγδάλη και Αλεξέγιεφ στο Συνέδριο της
Κοινοβουλευτικής Ένωσης των κρατών-µελών του Οργανισµού της Ισλαµικής
Συνδιάσκεψης στη Βηρυτό στοίχισε 3.516,20 ευρώ.
- Η επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Ένωσης κρατών–
µελών του Οργανισµού της Ισλαµικής Συνδιάσκεψης και η συνάντηση µε τον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γενικό Γραµµατέα στην Αθήνα, τον
Μάρτιο, στοίχισε 7.531,88 ευρώ.
- Το ∆ιεθνές Πολιτικό Συνέδριο, µε θέµα που είχαµε αποφασίσει πέρυσι στη
Γενική µας Συνέλευση «Έθνος – Θρησκείες- Ορθοδοξία και τα νέα ευρωπαϊκά
δεδοµένα», σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – όπως σας είπα – στην Αθήνα, πέραν των χορηγήσεων, στοίχισε
48.268,02 ευρώ.
- Τα έξοδα της Γραµµατείας, µισθοί, εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών
του προσωπικού της Γραµµατείας, λοιπά έξοδα γραµµατειακής υποστήριξης, ο
διαχειριστικός έλεγχος που γίνεται, το Πληροφοριακό ∆ελτίο, η επιµέλεια της
ιστοσελίδας µας και η εκπαίδευση των στελεχών, λοιπά αναλώσιµα, η
συντήρηση του Internet, όλα αυτά µαζί στοίχισαν 66.245,43 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2004, άλλαξε η εργασιακή σχέση µε το
προσωπικό της Γραµµατείας. Επιπλέον, στο υπό έλεγχο χρονικό διάστηµα, από
1.6.2004 – 31.5.2005 πληρώθηκαν τα κατωτέρω ποσά για:
- Την συνεδρίαση της Γραµµατείας, των Προέδρων των Επιτροπών της Σ.∆.Ο, τα
Σεµινάρια «Ορθοδοξία και Παιδεία – Το µάθηµα των Θρησκευτικών ως µάθηµα
ταυτότητος και πολιτισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο από 14-17/5/2004,
όπως αναφέρουµε και στην προηγούµενη έκθεσή µας στη σελ. 3. Εισιτήρια,
ξενοδοχεία, γεύµατα, διερµηνείες κλπ, όλα αυτά στοίχισαν 101.147,7 µείον την
προκαταβολή την οποία την είχαµε παρουσιάσει στον περυσινό προϋπολογισµό,
τις 40.000 ευρώ, 61.147,07 ευρώ.
- Η µετάφραση των κειµένων του περιοδικού, του bulletin, το 2004, 4.047,4 ευρώ.
- Η εκτύπωση και η βιβλιοδεσία των πρακτικών της 10ης Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης, 3.328 ευρώ.
- Η έκδοση του 6ου bulletin, 21.806,4 ευρώ και
- Η προκαταβολή την οποία έχουµε δώσει για την διοργάνωση της παρούσης
Γενικής Συνέλευσης, τα 55.000 ευρώ, τα οποία θα τα αφαιρέσουµε από του
χρόνου, όταν θα κάνουµε τον απολογισµό µας.
Το γενικό σύνολο λοιπόν των πληρωµών που έγιναν από την 1/6/2004 µέχρι
31/5/2005 είναι 417.563,43 ευρώ. Όλες οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από τα
προβλεπόµενα νόµιµα παραστατικά. Ποια είναι τα νόµιµα παραστατικά; Είναι η
απόφαση της Γραµµατείας, συν όλα τα φορολογικά παραστατικά που επιβάλλεται να
έχουµε στη διάθεσή µας. Για την εξόφληση όλων των δικαιολογητικών υπάρχει
υπογραφή του Ταµία, του υποφαινόµενου, πριν εξοφληθούν.
Τα έσοδα της ∆ιεθνούς Συνέλευσης Ορθοδοξίας, από συνδροµές των µελών
της – τελειώσαµε από τα έξοδα, πάµε στα έσοδα – σύµφωνα µε τους λογαριασµούς
των καταθέσεων στην Τράπεζα και τις πληροφορίες που έδωσε η αρµοδία υπάλληλος
της Βουλής, έχουν ως εξής:
- Είναι η συνδροµή της Ελλάδος για το 2004, 123.235 ευρώ,
- Είναι η συνδροµή της Κύπρου 29.970 δολάρια.
- Είναι η συνδροµή της Ελλάδος για το 2005 113.443,29 ευρώ και
- Η συνδροµή της Ρωσίας 149.954,02 δολάρια.
Αν βλέπετε ότι υπολείπονται 30 ή 45 δολάρια, αυτά είναι η προµήθεια την
οποία κρατάει η τράπεζα. Το αναφέρουµε εδώ 39,48 ευρώ τα έσοδα, 30,4
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αντιστοίχως. Το σύνολο λοιπόν των εσόδων, τα οποία είχαµε µέσα στην εξεταζόµενη
περίοδο, είναι 236.680,29 ευρώ και 179.924,02 δολάρια. Με βάση τα παραπάνω
έσοδα και έξοδα, η συµφωνία των λογαριασµών καταθέσεων στις τράπεζες από
1/6/2004 – 31/5/2005 έχει ως εξής:
Το υπόλοιπο το οποίο είχαµε στις 31/5/2004 ήταν 29.817,9 ευρώ. Η ανάληψη
από το λογαριασµό και κατάθεση στο λογαριασµό ήταν 496.894,41 ευρώ µείον τις
καταθέσεις των συνδροµών, όπως αναφέρονται προηγουµένως 236.680,29 µείον τις
πληρωµές των εξόδων 353.933,6 ευρώ πλέον τις καταθέσεις που έγιναν στις
26/5/2005 1.484,38 ευρώ, είναι η χορηγία της ΑΤΕ, επιπλέον οι τόκοι που έχουν
καταλογιστεί µέχρι τις 31/5/2005, το υπόλοιπο στις 31/5/2005 ήταν 414.465,35 ευρώ
και σε δολάρια ο αντίστοιχος λογαριασµός στην Εθνική Τράπεζα ήταν 688.938,77
µείον 600.000 ευρώ, πλέον 179.000 ευρώ, µείον οι πληρωµές, 78.455,58 πλέον τους
τόκους 44.000 ευρώ, υπόλοιπο 190.451,40 δολάρια.
Η κατάθεση η οποία αναφέρεται, τα 1.484,38 ευρώ, µείον τα έξοδα 3 ευρώ,
αφορά τη χορηγία της Αγροτικής Τράπεζα για το ∆ιεθνές Πολιτικό Συνέδριο που
έγινε στην Αθήνα από 17-19/4/2004. Και σηµειώνει ο Ορκωτός Ελεγκτής ότι αυτά
είναι τα υπόλοιπα των λογαριασµών καταθέσεων, το επιβεβαίωσε και η Εθνική
Τράπεζα µε επιστολή της απευθείας σε εµάς. Με απευθείας επιστολή την οποία
ζήτησε υπηρεσιακά ο Ορκωτός Ελεγκτής, επιβεβαιώνονται τα αντίστοιχα ποσά.
Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, υπάρχει πλήρης συµφωνία των
λογαριασµών των καταθέσεων στην Τράπεζα, µε τα έσοδα και τα έξοδα της
∆ιεθνούς Συνέλευσης Ορθοδοξίας.
Τελειώνοντας, σας γνωρίζουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε
συµπληρωµατική πληροφορία και τυχόν επεξήγηση, την οποία θα θέλατε. Μπορώ
επίσης, αν θέλετε, να αναφέρω µερικά ποσά τα οποία τα είχαµε προϋπολογίσει
πέρυσι, αλλά επειδή δεν έγιναν κάποιες Γραµµατείες, όπως αναφέρθηκε ο Γενικός
Γραµµατέας, ή από κάποιες οικονοµίες τις οποίες κάναµε, ήταν πιο οικονοµική η
διαχείριση την οποία κάναµε φέτος σε σχέση µε τις Γραµµατείες από 113.000 –
διαβάζω τις χιλιάδες, να µη διαβάζω και τις δεκάδες – ξοδέψαµε 28.000, στη Γενική
Συνέλευση από 144.000 ξοδεύτηκαν 101.000, στο Πολιτικό Συνέδριο στην Αθήνα
από 53.000 που είχαµε προϋπολογίσει - 48.000 – εδώ θα είχαµε φύγει εκτός αν δεν
είχαµε τις χορηγίες. Το περιοδικό µας, όπως σας είπα, µας στοίχισε κάτι παραπάνω
από 12.500, τις 21.000, η έκδοση των πρακτικών από 8.000, 7.000.
Υπάρχει µία διαφορά στη δαπάνη για τους µισθούς, όπως σας εξήγησα, αυτή
η δαπάνη οφείλεται στην αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος που έγινε µε τα
στελέχη τα οποία χρησιµοποιούµε ως υπαλληλικό προσωπικό. Τα λειτουργικά έξοδα
της Γραµµατείας από 9.000, 7.000. Η αναβάθµιση της ιστοσελίδας µας έµεινε στις
2000 και από τα χρήµατα τα οποία διαθέτουµε κάθε χρόνο 15.000 για τον Γενικό
Γραµµατέα και 15.000 για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης δαπανήθηκαν µόνο
16.400. Και, βεβαίως, οι δραστηριότητες της Γραµµατείας και των Επιτροπών από
100.000 που είχαµε προϋπολογίσει, ήταν µόλις 10.000.
Όπως βλέπετε, γίνεται µε την µεγίστη δυνατή φειδώ η διαχείριση όλων των
χρηµάτων. Αυτό όµως, όπως θα δείτε από την δαπάνη και σε σχέση µε τα έσοδα, αν
δεν υπάρξει µία πρόσθετη ροή εσόδων, δεν νοµίζω ότι µε τα περυσινά περισσεύµατα
θα µπορούµε να κάνουµε το θαύµα της λειτουργίας της Οργάνωσής µας, όπως λέει
και ένα ανέκδοτο. Όταν, λέει, κάποτε διάβαζε το Ευαγγέλιο ένας νέος παπάς στην
Εκκλησία, και έκανε λάθος αντί να πει µε πέντε άρτους και δύο ψάρια ο Χριστός
κατόρθωσε να χορτάσει 5.000 άτοµα, το είπε ανάποδα. Είπε µε 5.000 άρτους και
2.000 ψάρια, χόρτασε πέντε άτοµα. Και πετάγεται ένας από το εκκλησίασµα και του
λέει «παππούλη, αυτό το θαύµα το κάνω κι εγώ». ∆εν είπε τίποτα ο παπάς, συνέχισε,
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το είχε φυλάξει όµως. Την επόµενη χρονιά που ξαναήρθε η Κυριακή να διαβάσει το
Ευαγγέλιο, το ξαναδιαβάζει, αλλά το είπε σωστά αυτή τη φορά ο παππούλης, οπότε
βλέπει τον εκκλησιαζόµενο και του λέει: «φέτος το κάνεις το θαύµα;» -που τα
διάβασε σωστά. Οπότε ο εκκλησιαζόµενος του λέει «µε τα περυσινά περισσεύµατα,
παππούλη, κάνουµε και φέτος το θαύµα». Ε, µε τα περυσινά περισσεύµατα, µένει να
κάνουµε το θαύµα για δύο ακόµη χρόνια. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν, πρόσθετα έσοδα,
φοβάµαι ότι θα αντιµετωπίσει έντονο οικονοµικό πρόβληµα η Οργάνωσή µας.
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, τελειώνοντας, παρακαλώ µε απόφασή σας να
απαλλάξετε τον Ταµία από κάθε ευθύνη, µετά τον απολογισµό τον οποίο έκανα
ενώπιόν σας, εκτός αν υπάρχουν, βεβαίως, παρατηρήσεις. Και κλείνοντας, θέλω να
κάνω µία πρόταση, κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ Γραµµατέα και αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι θα πρέπει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών κάποια στιγµή,
πιστεύω εντός του φθινοπώρου, να συγκαλέσει την Επιτροπή είτε στη Μόσχα, είτε
στην Κύπρο, είτε στην Αθήνα, οπωσδήποτε, να καθίσουµε να συζητήσουµε το τι
µπορεί να γίνει, πώς µπορεί να εξοικονοµηθούν κάποια χρήµατα και να καθορίσουµε
τον προϋπολογισµό µε ευθύνη και µε αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να έχουµε µία
πλήρη εικόνα.
Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Πρόεδρο, και το λέω ενώπιον της Γενικής
Συνέλευσης, που έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει την Επιτροπή Οικονοµικών, να
συνέλθουµε. Και είπα ότι είµαστε διατεθειµένοι, όπου νοµίζει ότι µπορεί να γίνει,
είτε στη Μόσχα, είτε στη Λευκωσία, είτε στην Αθήνα, είτε οπουδήποτε αλλού εν
πάση περιπτώσει, µια µέρα θα είναι αυτή, να πάµε, να συζητήσουµε, να
αποφασίσουµε και να γνωρίζει και η Γραµµατεία µετά, το πού βαδίζουν τα
οικονοµικά.
Και το τελευταίο το οποίο θέλω να κάνω, είναι µία ακόµα πρόταση. Είχαµε
αποφασίσει στο παρελθόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουµε µία Ολοµέλεια, µία
Γενική Συνέλευση στην Κωνσταντινούπολη, για πολλούς και ευνοήτους λόγους, που
δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί µπορούσε να γίνει αυτή η Γενική Συνέλευση εκεί.
∆υστυχώς, δια πολλούς και ποικίλους πολιτικούς και άλλους λόγους, και
θρησκευτικούς και ίσως και για την ασφάλεια αλλά και προστασία του
Οικουµενικού Πατριαρχείου και τα σχετικά, ήταν να γίνει µία µια Γραµµατεία στις
12/9/2001. ∆εν έγινε τότε αν θυµάστε, γιατί την προηγουµένη είχε προηγηθεί η
επίθεση στους δίδυµους πύργους της Νέας Υόρκης. Παρά τις προσπάθειες που έχουν
γίνει εν τω µεταξύ, δεν κατορθώσαµε να εξασφαλίσουµε µία άνετη παρουσία µας
εκεί.
Πιστεύω ότι επειδή το Βυζάντιο έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην διάδοση και στη
διατήρηση της Ορθοδοξίας, µπορούµε να κάνουµε τη Γενική µας Συνέλευση του
χρόνου, σε µία άλλη πόλη, η οποία ήταν άµεσα επηρεασµένη από το Βυζάντιο, και
αν θέλετε µετέφερε και όλο τον διαλογισµό του Βυζαντίου στη ∆ύση. Εγώ δεν ξέρω
άλλη πόλη απ’ αυτή, τη Βενετία. Πιστεύω ότι θα είναι µία καλή προσπάθεια να
δείξουµε και να µιλήσουµε και εκεί, στη Βενετία, στην Ετήσια Γενική µας
Συνέλευση, το 2006.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν σας πήρα παραπάνω χρόνο απ’ όσο έπρεπε,
προσπάθησα όµως να είµαι αναλυτικός αφ’ ενός, περιεκτικός δε και να µην αφήσω
κενά, όσον αφορά αφ’ ενός µεν τη διαχείριση των χρηµάτων, αφ’ ετέρου δε την
ενηµέρωσή σας σχετικά µε το πού πήγαν αυτές οι δαπάνες. Και πιστεύω πράγµατι
ότι έπιασαν τόπο, γιατί το χρόνο που πέρασε η Οργάνωσή µας έκανε άνοιγµα προς
τα έξω και προς τον ισλαµικό κόσµο και έχουµε µία πάρα πολύ καλή συνεργασία, µε
τις 4-5 επαφές τις οποίες έχουµε κάνει µε τον κ. Αούφ και µε τον κ. Πεϊροβί, οι
οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο στην Αθήνα και στην Γενική µας Συνέλευση
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σήµερα. Εγώ είχα την ευκαιρία να τους συναντήσω και στις Φιλιππίνες, και να
έχουµε και εκεί µία ανταλλαγή απόψεων.
Φαίνεται λοιπόν, ότι αυτός ο διάλογος µπορεί να έχει πολύ θετικά
αποτελέσµατα, αλλά το σηµαντικότερο, και το τονίζω αυτό, ήταν η διεθνής
αναγνώριση την οποία αποκτούµε σιγά-σιγά, λόγω ακριβώς της Συνέλευσής µας στη
Γενεύη.
Αν εκµεταλλευτούµε σωστά την παρουσία µας στη Γενεύη, θα µπορέσουµε να
έχουµε δίαυλο επικοινωνίας µε όλες τις διεθνείς οργανώσεις και να γίνουµε και
µέλη-παρατηρητές της ∆ιεθνούς Κοινοβουλευτικής Ένωσης, στην οποία σας
πληροφορώ – όπως σας είπα και προηγουµένως – µετέχουν πάνω από 140
Κοινοβούλια.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, από σας εξαρτάται να θέσετε το θέµα των
προτάσεών µου σε ψηφοφορία και να πάρουµε µία απόφαση, έτσι ώστε να
υποβάλουµε τη σχετική αίτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν κάποιες
ερωτήσεις, είµαι στη διάθεσή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Θα ευχαριστήσουµε τον αγαπητό µας Ταµία, αξιότιµοι
συνάδελφοι, έχετε ερωτήσεις; Ο κ. Ταράν από την Ουκρανία.
Β.ΤΑΡΑΝ: Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την λεπτοµερή και
επαγγελµατική έκθεση που µας παρουσιάσατε. Πείτε µου λοιπόν, για πότε είναι η
πρόταση να γίνει µία Γενική Συνέλευση στη Βενετία, είναι πολύ σηµαντικό ούτως
ώστε να προβλεφθεί αυτή η δαπάνη στον προϋπολογισµό, προκειµένου να
συµβάλουν στο Ταµείο της Οργάνωσής µας, όχι µόνο η Ρωσία, η Ελλάδα και η
Κύπρος, αλλά και άλλες χώρες. Είναι λοιπόν µία καλή αφορµή για κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Υπάρχει άλλος;
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να συµπληρώσω σχετικά µε την πληροφορία ότι
και από την Ουκρανία κατετέθησαν κάποια χρήµατα, φαίνεται ότι δεν έχουν έρθει
στο λογαριασµό της Τράπεζας, προφανώς οφείλεται σε κάποια καθυστέρηση, γιατί
αυτή την περίοδο έχουµε περίπου 15 µέρες απεργία των τραπεζών στην Ελλάδα. Είτε
από την Ουκρανία, είτε λόγω των απεργιών στην Ελλάδα, δεν έχουν κατατεθεί ακόµα
στο λογαριασµό, και γι’ αυτό δεν τα ανέφερα αυτά, προς αποφυγήν κάθε
παρεξήγησης. Το ότι θεωρείτε πολύ σηµαντική την πρότασή µου για την Συνέλευση
στη Βενετία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό και σας ευχαριστώ που
αποδέχεστε την πρόταση.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ο κ. Κρούτοφ από τη Ρωσία.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Αξιότιµε κύριε Ταµία, δύο ερωτήµατα. Πρώτον, πείτε µου
παρακαλώ για ποιο λόγο δεν µπορούσατε να µας παρουσιάσετε στην αρχή των
εργασιών τα έγγραφα που µας παρουσιάσατε σήµερα;
Και, δεύτερον, στην έκθεσή σας γίνεται λόγος για το ότι έχουν δαπανηθεί για
την Γενική Συνέλευση 101.000 ευρώ στην Ουκρανία. Η χώρα που φιλοξένησε τότε
την Γενική Συνέλευση, συµµετείχε καθόλου στις λειτουργικές δαπάνες για τη
διοργάνωση; Λαµβάνεται καθόλου υπόψη η συµµετοχή της Ουκρανίας στην έκθεσή
σας; Είχε καλύψει κάποιες δαπάνες τότε η Ουκρανία;
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Και ένα τρίτο ερώτηµα. Έλαβε καθόλου µέρος η Επιτροπή Οικονοµικών στη
σύνταξη αυτής της έκθεσης;
Ευχαριστώ.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν συµµετείχε η Ουκρανία. Οι δαπάνες τις οποίες
κάνουν οι χώρες οι οποίες φιλοξενούν κάθε φορά την Γενική µας Συνέλευση, δεν
θεωρούνται ως έσοδα της Οργάνωσης, αλλά είναι η φιλοξενία την οποία προσφέρει
κάθε φορά όποια χώρα φιλοξενεί την Οργάνωσή µας. Και σε καµία χώρα, ούτε στη
Ρωσία, ούτε στη Βουλγαρία που έχει γίνει Γενική Συνέλευση, ούτε στην Ελλάδα που
έχουν γίνει αλλεπάλληλες Γενικές Συνελεύσεις, δεν αναφέρονται αυτά τα οποία είναι
ως φιλοξενία. Και γι’ αυτό δεν αναφέρθηκε στον απολογισµό η όποια δαπάνη, την
οποία δεν γνωρίζω και ποια ήταν η δαπάνη την οποία έκανε το Ουκρανικό
Κοινοβούλιο το οποίο µας φιλοξένησε εκεί.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε Γεωργακόπουλε, αν µου επιτρέπετε, το Κοινοβούλιο το
Ουκρανικό διέθεσε την αίθουσα στην οποία έγινε η συνεδρίαση και έδωσε και µία
δεξίωση του Προέδρου του Ουκρανικού Κοινοβουλίου.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεξάρτητα από αυτό, όποια δαπάνη και αν έκανε, ως
φιλοξενία, δεν αναφέρεται στον απολογισµό.
∆εύτερον, η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως ξέρετε επειδή πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη, ήρθε στα ελληνικά, καθυστέρησε µόνο στη
µετάφραση που ετοιµάστηκε µόλις εχθές και γι’ αυτό δεν σας δόθηκε από την πρώτη
µέρα που ήρθατε εδώ, λόγω του ότι καθυστέρησαν και λόγω των απεργιών τις οποίες
είχαν οι τράπεζες και δεν σας εδόθη από προχθές που είσαστε εδώ. ∆εν υπήρχε
κανένας άλλος λόγος για να µην σας δοθεί.
Και το τρίτο τι ήταν;
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Συµµετείχε καθόλου η Επιτροπή Οικονοµικών στη σύνταξη αυτής
της απολογιστικής έκθεσης;
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν συµµετείχε η Επιτροπή Οικονοµικών στη σύνταξη
της απολογιστικής έκθεσης, δεν συνήλθε η Επιτροπή Οικονοµικών, και συνήθως δεν
χρειάζεται η συµµετοχή της Επιτροπής Οικονοµικών στον απολογισµό. Στον
προϋπολογισµό χρειάζεται, τον απολογισµό τον κάνει ο Ορκωτός Λογιστής και
Εκτιµητής. Από την Γενική µας Συνέλευση στο Βουκουρέστι, έχουµε αποφασίσει ότι
ο απολογισµός θα γίνεται από υπεύθυνο ελεγκτικό όργανο, εκτός της Οργάνωσης, και
αυτό το κάνει – όπως σας είπα – ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Μπολολιάς.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ο κ. Κουάβας.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Καλό είναι που υπάρχουν οι λογαριασµοί, αλλά έχω µία ερώτηση.
∆εν βλέπω τον προϋπολογισµό του 2004 – 2005 για να κάνουµε σύγκριση, ήταν
εντάξει τα έξοδα µε τον προϋπολογισµό που είχαµε κάνει; Υπάρχει surplus ή δεν
υπάρχει surplus; Αυτό θα µας βοηθήσει στο να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό του
2005-2006. Ευχαριστώ πολύ.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω κάνει έναν προϋπολογισµό και απολογισµό,
βάζοντας και τις δύο στήλες, όπως λέτε, για ιδία χρήση, επειδή όµως δεν έχει εγκριθεί
από τον Ορκωτό Ελεγκτή, το έκανα µόλις χθες το βράδυ, µπορώ όµως να σας το
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δείξω, είναι αυτό το οποίο σας διάβασα απολογιστικά, για να δείτε ακριβώς τι είναι.
Αν το έχετε φωτοτυπήσει, δώστε, είναι στα ελληνικά. Αλλά από του χρόνου, επειδή
το έχουµε αποφασίσει, όλες οι δαπάνες θα είναι κάθε µία µε κωδικό, έτσι ώστε να
ξέρουµε συνολικά. Έχουµε αποφασίσει να ετοιµάσουµε ένα µικρό λογιστικό σχέδιο,
βάσει του οποίου θα έχετε µία πλήρη εικόνα για την κάθε µία δαπάνη.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ο συνάδελφος εννοεί όχι µόνο τον απολογισµό, εξ όσων
κατάλαβα εγώ. Έχει υπόψη το εξής: ότι θα ήταν σκόπιµο να είχαµε εδώ ένα κείµενο
που θα έλεγε πόσα είχαν προβλεφθεί να δαπανηθούν στον προηγούµενο
προϋπολογισµό και πόσες ήταν οι τελικές δαπάνες, ούτως ώστε να κάνουµε αυτή τη
σύγκριση.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς αυτό είναι, ο πίνακας αυτός που σας δίνω τώρα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ήθελε να ξέρει πόσα είχαµε σχεδιάσει να δαπανήσουµε
και πόσα τελικά δαπανήθηκαν, αν ορθώς κατάλαβα.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το έκανα πρόχειρα, επειδή δεν το είχε ο λογιστής, το
έκανα όµως για ιδία χρήση και σας το διάβασα. Αλλά τώρα, εφόσον το θέλετε, να
φωτοτυπηθεί και να διανεµηθεί.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Όχι, απλά θα πρέπει να µας πείτε, εµείς περιοριστήκαµε
στον γενικό προϋπολογισµό ή τον ξεπεράσαµε κάπου;
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, θα σας το διαβάσω. Το πρώτο νούµερο που θα
δίνω θα είναι ο προϋπολογισµός 2004-2005 και το δεύτερο νούµερο, θα είναι ο
απολογισµός για κάθε δαπάνη.
Για τις Γραµµατείες είχαµε προϋπολογίσει 113.640 ευρώ, δαπανήσαµε 28.812
ευρώ λόγω του ότι δεν έγιναν Γραµµατείες.
Για την Γενική Συνέλευση, είχαµε προϋπολογίσει 144.280 ευρώ, δαπανήσαµε
101.667,82 ευρώ.
Για το Πολιτικό Συνέδριο στην Αθήνα, είχαµε προϋπολογίσει 53.100,
δαπανήθηκαν 48.268,02 ευρώ.
Για το περιοδικό µας είχαµε προϋπολογίσει 12.500 ευρώ, δαπανήσαµε
21.806,40 ευρώ.
Για τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. O προϋπολογισµός αφορά τα
πρακτικά της 10ης Γενικής Συνέλευσης, είχαµε προϋπολογίσει 8.000 ευρώ,
δαπανήσαµε 7.375,40 ευρώ.
Η δαπάνη για τους µισθούς, είχαµε προϋπολογίσει 24.000 ευρώ, δαπανήθηκαν
57.268,16 ευρώ, όπως σας τόνισα, λόγω της αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος και
των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών που επιβαρύνθηκε η Οργάνωσή µας.
Λειτουργικά έξοδα Γραµµατείας, 9.000 προϋπολογισθέντα, 6.962,37
δαπανηθέντα.
Αναβάθµιση της ιστοσελίδας µας, 2.000 προϋπολογισθέντα, 2.034,9 ευρώ
δαπανηθέντα.
Στη διάθεση του Γενικού Γραµµατέα και του Προέδρου της Γενικής
Συνέλευσης 30.000 ευρώ προϋπολογισθέντα, 16.417,41 δαπανηθέντα.
∆ραστηριότητες Γραµµατείας και Επιτροπών, 100.200 προϋπολογισθέντα,
10.823,88 δαπανηθέντα.
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∆ηλαδή, είχαµε προϋπολογίσει 496.720 ευρώ και δαπανήσαµε 301.436,36
ευρώ.
Και σε δολάρια, είχαµε προϋπολογίσει 607.890,90 δολάρια και δαπανήθηκαν
368.900,83 δολάρια.
Όπως βλέπετε, υπάρχει µία σηµαντική εξοικονόµηση, και αυτό οφείλεται αφ’
ενός µεν στο ότι δεν υπάρχουν έσοδα, αφ’ ετέρου δε στο ότι πολλές από τις
δραστηριότητες οι οποίες είχαν προγραµµατιστεί, δεν έλαβαν χώρα.
Ο προϋπολογισµός για τα αντίστοιχα κονδύλια 2005-2006 είναι 484.040 ευρώ
ή 592.372,99 δολάρια. Πιστεύω ότι είναι πλήρης η εικόνα την οποία έχετε, κύριοι
συνάδελφοι.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Εντάξει. Ερώτηση από την Εσθονία.
Β.ΒΕΛΜΑΝ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς εσείς, αλλά εγώ δεν αισθάνοµαι
και τόσο άνετα κατά τη συζήτηση αυτού του προβλήµατος, διότι όλοι εµείς
καταλαβαίνουµε πως στην Οργάνωση τα έσοδα τα πληρώνουν τρεις δωρητές,
Ελλάδα, Ρωσία και Κύπρος. Και νοµίζω πως δεν είναι σωστό το να συµµετέχουν στη
συζήτηση αυτή, εκείνοι οι οποίοι συµµετέχουν µόνο στα έξοδα. Νοµίζω θα πρέπει να
ευχαριστήσουµε τη Γραµµατεία, που µε αυτά τα πενιχρά µέσα έκανε το ό,τι ήταν
δυνατόν, και θα πρέπει λοιπόν και εµείς να συµβάλουµε αλληλέγγυα στα έξοδα του
προϋπολογισµού.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μπορίς Πλοχοτνιούκ.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: ∆εν είµαι και τόσο σύµφωνος µε τον συνάδελφο από την
Εσθονία. Εφόσον έχει αρχίσει η συζήτηση για την αναγκαιότητα να συγκεντρώσουµε
κάποιους πόρους, τότε ας δούµε πού πηγαίνουν τα χρήµατα που συγκεντρώνονται.
Υπάρχει τρόπον τινά, ένα γνωµικό στη Ρωσία: Μάζεψαν κάποια παιδιά σε µια
κατασκήνωση, ήρθε µία επιτροπή εκεί και ρωτά: «Σας ταΐζουν καλά εδώ;». Τους
απαντούν: «Ναι, ναι, µας ταΐζουν καλά, µένει και περίσσευµα». «Και πού πάει το
περίσσευµα;» ρωτούν. «Το τρώµε το περίσσευµα και πάλι µένουµε νηστικοί». Αυτού
του είδους περίπου είναι η έκθεση που ακούσαµε από τον αξιότιµο κ. Ταµία.
Για ποιο λόγο είχαµε συγκροτήσει την Οικονοµική Επιτροπή; Είµαι εδώ και
ένα έτος µέλος αυτής της Επιτροπής. Εδώ και ένα έτος αναµένω υποµονετικά πότε
θα έχουµε την έκθεση στην Επιτροπή µας. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής,
10 λεπτά πριν τη συνεδρίαση λαµβάνει το έγγραφο του Ορκωτού Λογιστή. Και µας
καλεί ο αξιότιµος συνάδελφος, ο κ. Ταµίας τώρα να υπερψηφίσουµε αυτή την
έκθεση, χωρίς να γνωρίζουµε πλήρως τι συνέβη. Μόνος του νοικοκυρεύτηκε και σας
έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία, δεν άκουσα και καλώς τη µετάφραση, διότι οµιλούσε
γρήγορα, και τώρα ζητούν από µένα, που είµαι ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής, κάπου εκεί το Νοέµβριο, να συγκεντρωθούµε κάπως ιδιαιτέρως και να
συζητήσουµε πού πήγαν τα χρήµατα.
∆εν συµφωνώ µε αυτό τον τρόπο που τίθεται το ζήτηµα και, αξιότιµοι φίλοι,
θα ήθελα να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Χρήµατα ύψους 150.000 δολαρίων δεν
είναι δικά µου χρήµατα, δεν είναι ούτε χρήµατα των κοινοβουλευτικών, είναι
χρήµατα του κράτους. Εµείς έχουµε µία επιτροπή οικονοµικού ελέγχου στην Κρατική
∆ούµα, η οποία µπορούσε να επιτελέσει το ίδιο έργο µε αυτό του Ορκωτού Λογιστή.
Θα µπορούσαµε να αναθέσουµε σ’ αυτή την Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου της
∆ούµας, να ελέγξει τον προϋπολογισµό που µας έχουν παρουσιάσει. Εδώ που τα
λέµε, δεν είναι καν υπογεγραµµένος. Πιστεύω αυτό είναι ένδειξη ασέβειας προς το
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πρόσωπό µου. Και δεν είναι σωστό, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής να
λαµβάνει αυτό το κείµενο 10 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Νοµίζω
ότι είναι τουλάχιστον ασέβεια, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω µια τέτοια
συµπεριφορά.
Γι’ αυτό το λόγο, θεωρώ ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να εγκριθεί σήµερα, θα
βρω τρόπους για να γίνει ένας ενδελεχής οικονοµικός έλεγχος, χωρίς τον Ορκωτό
Λογιστή που αναφέρεται εδώ. Τάχα, οι τράπεζες επιβεβαιώνουν. ∆εν ξέρω τι
επιβεβαιώνουν οι Τράπεζες. Βλέπω όµως ότι η πρακτική που υπάρχει δεν είναι ορθή.
Αν το προηγούµενο έτος για την Γενική Συνέλευση, δαπανήσαµε, σύµφωνα µε τον
απολογισµό, 100.000 ευρώ, για το επόµενο έτος σχεδιάζουµε δαπάνη 140.000 ευρώ.
Έχουµε ένα καλό bulletin βεβαίως, ένα πολύ καλό περιοδικό. Έψαξα όµως στα
περιεχόµενά του, και δεν είδα πόσα είναι τα αντίτυπα. Και στοιχίζει 21.000 ευρώ.
Εδώ είµαστε 70 άτοµα. Ακόµη και αν τα αντίτυπα είναι 100, ποιο είναι το
αποτέλεσµα; 200 ευρώ για το κάθε αντίτυπο; Προκύπτει ένα πολύ ακριβό δελτίο.
∆εν θα προβώ σε άλλες αναλύσεις αυτού του είδους, οι οποίες τώρα δεν είναι
σκόπιµες, αλλά θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά η διαµαρτυρία µου, η αντίθεσή
µου σ’ αυτή την έκθεση.
Ο συνάδελφος από την Εσθονία είπε, ότι ντρέπεται που τίθεται αυτό το θέµα
σε συζήτηση. ∆εν πρέπει να ντρεπόµαστε, είµαστε ορθόδοξοι. Ούτε πρέπει τώρα να
λέµε συνέχεια στα νέα µέλη, δώστε χρήµατα. Αν έχουν χρήµατα οι άνθρωποι,
βοηθούν. Θα πρέπει όµως όλα να γίνονται τίµια.
Έτσι, λοιπόν, προτείνω να µην εγκριθεί η έκθεση επί του προϋπολογισµού,
αλλά να συνεχίσουµε τον έλεγχο του τρόπου εκτέλεσης του προϋπολογισµού, να
ελέγξουµε την οικονοµική πειθαρχία στην Οργάνωσή µας. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Έχω ένα ερώτηµα, Μπορίς. Κατά την άποψή σας, ως
Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, η Γενική Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει το
σχέδιο του προϋπολογισµού για το επόµενο διάστηµα;
Τώρα όµως, βλέπουµε την υπέρβαση δαπανών για συγκεκριµένα ζητήµατα,
ενώ εν τω συνόλω έχουµε εξοικονόµηση πόρων. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για
την υπέρβαση των δαπανών για ορισµένα ζητήµατα, ποιος θα πρέπει να εγκρίνει αυτή
την αύξηση των δαπανών; Αυτό γίνεται στη Γενική Συνέλευση. Μπορεί κάποιος
ατοµικά να αποφασίσει κάτι τέτοιο; Πρώτη φορά αντιµετωπίζω αυτό το ζήτηµα.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Κατά την προσωπική µου άποψη ως Προέδρου της
Επιτροπής, έχουµε -για παράδειγµα- τον προϋπολογισµό της Ρωσίας, και όταν
προτείνονται αλλαγές, αυτές οι αλλαγές πρέπει να εγκριθούν από την Κρατική
∆ούµα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ας υπάρχει τουλάχιστον η συζήτηση και η
συµφωνία µεταξύ της Γραµµατείας και της Οικονοµικής Επιτροπής. Σας ρωτώ, πού
πήγε το περίσσευµα; Τα τελειώσαµε όλα και µείναµε και νηστικοί. Έτσι ζούµε,
λοιπόν.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εξηγήσω…
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Έχετε ερωτήσεις προς εµένα; Για ποιο λόγο να ρωτάνε εµένα
όµως;
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Στην προηγούµενη Γενική Συνέλευση σχηµατίστηκαν διάφορες
επιτροπές, µεταξύ των οποίων είναι η Επιτροπή Κανονισµού, η Επιτροπή ∆ηµοσίων
Σχέσεων, η Επιτροπή Οικονοµικών και άλλες επιτροπές. Επικεφαλής αυτών των
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Επιτροπών έχει επιλεγεί κάποιος βουλευτής από την Ορθοδοξία. Εγώ είµαι µέλος της
Επιτροπής Οικονοµικών και εσείς Πρόεδρος. Ποιος συγκαλεί τις συνεδρίες αυτών
των επιτροπών; Ο Πρόεδρος. Εσείς συγκαλέσατε καµία συνεδρία, να µαζευτούµε
κάπου να δούµε τα οικονοµικά; Πρώτη ερώτηση.
∆εύτερον, όταν προϋπολογίζεται ένα ποσό και δεν ξοδεύεται, ασφαλώς δεν
σηµαίνει ότι κάποιος το «τρώει». Μένει στο ταµείο. Έχουν προϋπολογιστεί 500.000
ευρώ και έχουν ξοδευτεί 321.000 ευρώ, το υπόλοιπο µένει στο Ταµείο. Γι’ αυτό και
είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, ότι µε το περίσσευµα που έχουµε και κάτι από πέρυσι και
κάτι που θα έρθει µέσα, αν δεν έρθουν άλλες εισφορές, έχουµε ένα µε δύο χρόνια για
να επιβιώσουµε.
Μετά, στο θέµα των Επιτροπών, απλώς ένα σχόλιο. Πρέπει οι πρωτοβουλίες
να είναι στους Προέδρους των Επιτροπών. Αφού ενηµερώσουν τη Γραµµατεία, το
Προεδρείο, να συγκαλούν συνεδρίες και να προχωρούν τα θέµατα για τα οποία είναι
αρµόδιες. Και γι’ αυτό και εγώ λέω ότι αντί για 29.480 ευρώ που είναι
προϋπολογισµένα φέτος για την επόµενη περίοδο, για δραστηριότητες της
Γραµµατείας και των Επιτροπών, το ποσό που πρέπει να προϋπολογιστεί,
τουλάχιστον πρέπει να είναι ίσο µε όσο έχει προϋπολογιστεί πέρυσι, και να
δραστηριοποιηθούν οι Επιτροπές. Αυτό είναι που ήθελα να πω.
Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ (απευθύνεται στον Μ.Πλοχοτνιούκ): Σου έκαναν µια
ερώτηση. Γιατί δεν συγκάλεσες την Επιτροπή;
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Θα απαντήσω στο πρώτο ερώτηµά σας. ∆εν συγκάλεσα την
Επιτροπή διότι προ 10 λεπτών έλαβα την έκθεση επί των οικονοµικών. Πώς θα
µπορούσα να συγκαλέσω την Επιτροπή; Θα δώσω την έκθεση στους δικούς µας
Ορκωτούς Λογιστές. Έχουµε δική µας Επιτροπή οικονοµικού ελέγχου στη ∆ούµα
που είναι σε θέση να υπολογίσει τα πάντα και θα βγάλουµε ένα πόρισµα. Κατόπιν
τούτου θα σας συγκεντρώσω όχι όµως σε στενό κύκλο, αλλά όλους το Νοέµβρη και
τότε θα συζητήσουµε τι έχει γίνει εκεί σωστά και τι λάθος. Θα το πράξω
οπωσδήποτε.
Ωστόσο, επαναλαµβάνω, διαφωνώ κατηγορηµατικά, ότι µπορούµε να
απαλλάξουµε τον Ταµία από κάθε ευθύνη µε τη σηµερινή µας απόφαση και ότι θα
µπορούσαµε κάποτε στο µέλλον να το εξετάσουµε. Η ευθύνη ξεκινά από τη στιγµή
που παίρνουµε την έκθεση. Να η απάντησή στο ερώτηµά σας.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Θα δώσω κάποιες διευκρινίσεις, και παρακαλώ πολύ να µου
επιτρέψετε να είµαι όσο γίνεται πιο αναλυτικός, για να κατανοηθεί το πλαίσιο
λειτουργίας και της Γραµµατείας και των Επιτροπών.
Κατά πρώτο λόγο, κ. βουλευτά, το bulletin εκδίδεται σε 5.500 αντίτυπα και
ταχυδροµείται σε όλον τον κόσµο, όπου υπάρχουν βουλευτές και σε όλα τα
Κοινοβούλια, είναι 5.500 αντίτυπα.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Περιµένετε να ακούσει.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Θα το ακούει. Ένα λεπτό να δώσω κάποιες διευκρινίσεις, κ.
Γεωργακόπουλε, νοµίζω θα είναι κρίσιµο.
Νοµίζω ότι γίνεται µία παρεξήγηση µεταξύ του όρου Επιτροπή Οικονοµικών
και Εξελεγκτική Επιτροπή. Αν δείτε δε τον εσωτερικό κανονισµό, αυτό είναι
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πασιφανές, ότι η Επιτροπή Οικονοµικών µεριµνά για τα έσοδα. Η Επιτροπή
Οικονοµικών δεν είναι Εξελεγκτική Επιτροπή, δεν υπάρχει Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκείνο το οποίο αποφασίστηκε στο Βουκουρέστι είναι, να πούµε το εξής:
Υποβάλλεται από τον Γραµµατέα ένα σχέδιο δραστηριότητος. Το σχέδιο αυτό
συνοδεύεται από έναν προϋπολογισµό, που εκεί θα έπρεπε να υπάρχει παρέµβαση της
Επιτροπής Οικονοµικών, για να δει αν διασφαλίζει τις δαπάνες αυτού του
προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός αυτός εκτελείται από τον Ταµία µε αποφάσεις
της Γραµµατείας. Και ο Ταµίας υποβάλλει τον απολογισµό του. Αυτό κάνουµε όλα
αυτά τα χρόνια.
Η Επιτροπή Οικονοµικών – επαναλαµβάνω – δεν έχει το ρόλο της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Γιατί πήγατε στον Ορκωτό και δεν πήγατε στη ∆ούµα, αυτό ρωτάει.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ένα ερώτηµα για σένα, Κώστα. Το γεγονός ότι η
Οικονοµική Επιτροπή, ασχολείται µόνο µε τα έσοδα, αυτό είναι µία εξαιρετική
περίπτωση. ∆εν υπάρχει καµία τέτοια πρακτική, κανένα τέτοιο προηγούµενο στον
κόσµο. Θα ήθελα να θέσω και το εξής ερώτηµα. Για ποιο λόγο η Γραµµατεία δεν
εξέτασε και δεν ενέκρινε την πρόταση αύξησης των δαπανών σε ορισµένα ζητήµατα,
σε ορισµένα άρθρα; Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Πώς µπορεί να συµβαίνει κάτι τέτοιο;
Μόνος του ο Ταµίας λαµβάνει τις αποφάσεις;
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Αν θέλετε να παρακολουθήσετε το συλλογισµό µου, κ.
Γεωργακόπουλε, ένα λεπτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι όλα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια εξοικονόµησης χρηµάτων.
Προβλέπεται µία Γραµµατεία πριν από την Γενική Συνέλευση. Θεωρητικά, σε εκείνη
την Γραµµατεία, έρχεται και ο οικονοµικός προγραµµατισµός του έτους. Σ’ αυτήν
την Γραµµατεία έπρεπε να εγκριθεί ο οικονοµικός προγραµµατισµός.
Εν πάση περιπτώσει όµως, όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν βρίσκαµε πόρους, αν
είχαµε ένα καλό ταµείο. Αν η Γραµµατεία προσπαθεί µε οποιοδήποτε τρόπο να
εξοικονοµήσει χρήµατα, είναι λογικό να µη γίνονται όλες οι συνεδριάσεις των
Γραµµατειών, είναι λογικό να µη λειτουργούν οι Επιτροπές, όπως και όλα τα άλλα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κώστα, δεν µιλάµε γι’ αυτό, δεν είχα αυτό υπόψη. Η
απόφαση για τον διπλασιασµό των δαπανών σε σχέση µε το προγραµµατισµένο
ελήφθη, ζητώ συγγνώµη, προ πέντε µηνών. Τότε κάναµε µια Γραµµατεία και θα
µπορούσε να τεθεί αυτό το ζήτηµα χωριστά. Την ίδια εποχή, απ’ ότι καταλαβαίνω,
ελήφθη η απόφαση για την αύξηση των αµοιβών των συνεργατών. ∆εν υπάρχει κάτι
το φοβερό εδώ. Και αυτό το θέµα θα µπορούσε να τεθεί στην Γραµµατεία, ούτως
ώστε να είµαστε σήµερα σε θέση να πούµε σε όλους, ότι εδώ, επί αυτών των
θεµάτων, υπάρχει απόφαση της Γραµµατείας. Να πούµε σε όλους ότι η Γραµµατεία
έλαβε την απόφαση και όχι ο Ταµίας µόνος του. Νοµίζω ότι αυτό είναι το αίσθηµα
των συναδέλφων, και δεν νοµίζω ότι θα πρέπει να διατυπώνεται κάποια αντίρρηση
επ’ αυτού του αιτήµατος. Αυτός είναι ο κανονικός τρόπος. Βεβαίως, και ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής είναι µέλος της Γραµµατείας. Έτσι, λοιπόν, το ζήτηµα
δεν έχει να κάνει µε το πόσοι είναι οι πόροι που έχουµε, αν είναι πολλοί ή λίγοι, εδώ
πρόκειται περί οικονοµικής πειθαρχίας, είναι ζήτηµα άλλης τάξεως. Θα πρέπει να
υπάρχει µία κοινή καλή βούληση. Αναθέσαµε στην Γραµµατεία να ρυθµίζει την
τρέχουσα δουλειά µας και να οργανώνει τη λειτουργία µας, έτσι δεν είναι; Έτσι. Η
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Γραµµατεία θα έπρεπε να είχε εξετάσει το θέµα αυτό, και να λάβει τη σχετική
απόφαση. Τότε δεν θα υπήρχαν καθόλου ερωτήσεις.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Επειδή εγώ έθεσα το θέµα εξ αρχής, καταλαβαίνουµε ότι όταν δεν
υπάρχει υπέρβαση των δαπανών, είναι καλό να τα κανονίζει όλα ο Ταµίας και να
είναι νοικοκύρης, όπως λέµε στην καθοµιλουµένη. Αλλά ο Ταµίας δεν έχει το
δικαίωµα µόνος του, να ξοδέψει παραπάνω από ό,τι είχε αποφασίσει η Γενική
Συνέλευση. Αυτή είναι η διαφορά µας. Υπάρχει ένα ποσό 10.000 ευρώ για ένα
Συνέδριο. ∆εν έχει το δικαίωµα µόνος του ένας άνθρωπος, να αποφασίσει να
πληρώσει για εκείνο το Συνέδριο 20.000. Θα πρέπει να δεσµευθεί µε τον αριθµό των
10.000. Εγώ δεν λέω ότι δεν δικαιούνται οι υπάλληλοι την αύξηση, αλλά ο
µηχανισµός όπως έγινε, έγινε µόνο από έναν άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε µόνος
του, απ’ ό,τι φαίνεται, χωρίς την έγκριση της Γραµµατείας. Πρώτον.
∆εύτερον, η Οικονοµική Επιτροπή σε όλο τον κόσµο, είναι υπεύθυνη για τη
σύνταξη και την έγκριση του προϋπολογισµού. Ναι µεν δεν έχει δικαίωµα να
επιβλέψει τα έξοδα, γιατί αυτή είναι δουλειά της Γραµµατείας, και δεν υπάρχει καµία
αµφιβολία, απ’ ό,τι διάβασα εδώ, ότι υπάρχει µία δραχµή που έφυγε χωρίς να υπάρχει
απόδειξη. Μιλάµε για ένα έγκυρο audit office, ένα έγκυρο εξωτερικό ελεγκτή.
Κι εγώ είµαι αυτής της άποψης, ότι δεν πρέπει να δώσουµε, ούτε στη Βουλή
των Ελλήνων, ούτε στη ∆ούµα, το δικαίωµα να εγκρίνει και να ελέγχει τα έξοδα.
Είµαστε µία ανεξάρτητη οργάνωση, και έτσι θα πρέπει µόνο ο εξωτερικός ελεγκτής
να ελέγχει τα λεφτά µας. Ευχαριστώ.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου είχατε δώσει το λόγο από την
αρχή, δεν θα είχαν δηµιουργηθεί όλες αυτές οι συζητήσεις. Στον αγαπητό συνάδελφο
και Πρόεδρο της Επιτροπής, θα πω και εγώ µία παροιµία, επειδή ξεκίνησε κι αυτός µε
µία ρώσικη παροιµία. «Εκεί που µας χρωστάγανε, µας πήραν και το βόδι». Γιατί το
λέω αυτό: Αποκλειστική ευθύνη το ότι δεν έγινε ο προϋπολογισµός από την Επιτροπή
και την Γραµµατεία, αλλά έρχεται ως µία πρόταση του Γραµµατέα, µε εισήγηση δική
µου, οφείλεται στο ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών δεν συγκάλεσε
καθόλου την Επιτροπή Οικονοµικών, έτσι ώστε να εισηγηθούµε την πρόταση αυτή
και να αποφασίσουµε βάσει του σχεδιασµού που γίνεται από τον Γραµµατέα και
όπως επροτάθη. Το ένα είναι αυτό.
∆εύτερον, όταν είπα να συνέλθει µέσα στο φθινόπωρο, µέσα στο Νοέµβριο, η
Επιτροπή Οικονοµικών, αυτό ετονίσθη για να µπει σε µία σειρά από δω και στο εξής,
η Επιτροπή Οικονοµικών, έτσι ώστε να συνέρχεται δύο ή τρεις φορές το χρόνο, για
να έχει µία πλήρη εικόνα και ο Πρόεδρος και το µέλος και ο Ταµίας που µετέχουµε,
έτσι ώστε να είναι όλα απόλυτα ηλεγµένα.
Τρίτον, ο Ταµίας δεν πληρώνει ούτε µία δραχµή µε απόφαση δική του. Όλες
οι πληρωµές οι οποίες γίνονται, έρχονται µε απόφαση της Γραµµατείας και υπογραφή
του Γενικού Γραµµατέα. ∆εν υπάρχει ένα ευρώ που να έχει πληρωθεί από τον Ταµία,
αν δεν υπάρχει απόφαση υπογεγραµµένη από τον Γραµµατέα. Εποµένως, δεν υπάρχει
καµία αµφιβολία στα όσα έχουν πει.
Όσον αφορά για τον έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών, ελεγκτικά όργανα
υπάρχουν παντού, και στην Ελληνική Βουλή, και στη ∆ούµα, και στις άλλες Βουλές.
∆εν τίθεται τέτοιο θέµα.
Ο Ορκωτός Λογιστής – και το έχω εξηγήσει και βάσει αυτής της εξήγησης
πήραµε την απόφαση στο Βουκουρέστι- έχει ποινικές ευθύνες, βάσει του νόµου, αν
δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. ∆εν είναι όργανο ούτε του Ταµία, ούτε της
Γραµµατείας, ούτε της ∆ούµας, ούτε της Βουλής των Ελλήνων, είναι ανεξάρτητο
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ελεγκτικό όργανο, και είναι υπεύθυνο απέναντι στη ∆ικαιοσύνη, αν δεν κάνει τον
έλεγχο τον οποίο πρέπει. Και, όπως σας διάβασα την έκθεσή του, συµφωνεί µέχρι
και την τελευταία δεκάρα στο ευρώ. Ό,τι δεν δαπανήθηκε, όπως ειπώθηκε από τον
Σοφοκλή, είναι στο Ταµείο, δεν τα έφαγε κανένας Ταµίας, ούτε κανένας Γραµµατέας,
ούτε κανένα άλλο µέλος. Είναι απόλυτα συµφωνηµένα τα έσοδα και οι δαπάνες.
Εποµένως, δεν τίθεται θέµα.
Εκτός των άλλων, αν τα δίναµε να τα ελέγξει η ∆ούµα, όπως προτείνει ο κ.
συνάδελφος, θα έπρεπε να µεταφραστούν εκατοντάδες παραστατικά στα ρώσικα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση δαπάνη θα ήταν αυτή, να µεταφραστεί µέχρι και η
τελευταία µικρή απόδειξη που µπορεί να πάρει κάποιος, για να µπορέσει να κάνει τον
έλεγχο η ∆ούµα.
Τώρα, γιατί ο προϋπολογισµός ήταν από 101, 144, πάντοτε προϋπολογίζουµε
κάποιες δαπάνες επιπλέον, για να υπάρχουν στο λογαριασµό µας, και αν δεν
δαπανηθούν, παραµένουν στο ταµείο, όπως και πέρυσι είχαµε προϋπολογίσει 144.000
και δαπανήσαµε 101.000. Το ίδιο µπορεί να γίνει και φέτος, το ίδιο µπορεί να γίνει
και του χρόνου.
Άρα, προφανώς, ο κ. συνάδελφος δεν έχει κατανοήσει πλήρως, γιατί νοµίζω
µετέχει για δεύτερη φορά στην Γενική Συνέλευση, πέρυσι µόλις είχε εκλεγεί, και
φέτος δεν έχει κατανοήσει τη λειτουργία αυτού του οργάνου και της Επιτροπής, στο
οποίο εγώ και µερικοί συνάδελφοι ακόµα εδώ, θητεύουµε 12-13 χρόνια.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε η παρεξήγηση και τον
παρακαλώ να άρει τις επιφυλάξεις του, να εγκριθεί ο απολογισµός. Κανονικά θα
έπρεπε να είναι απολογισµός της Επιτροπής Οικονοµικών και όχι του Ταµία.
Επειδή όµως τον απολογισµό τον κάνει ο Ταµίας, και αναλαµβάνω την
ευθύνη αυτού του απολογισµού, αν υπάρξει δυσπιστία της Γενικής Συνέλευσης,
πρέπει να παραιτηθεί ο Ταµίας. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να προχωρήσει η Συνέλευση.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Για να µην υπάρξει παρανόηση, ο Γραµµατέας δεν εγκρίνει
τις δαπάνες, κ. Γεωργακόπουλε. Ο Γραµµατέας συγκεντρώνει τις δαπάνες και τις
διαβιβάζει σε σας. Εσείς γνωρίζετε τη νοµιµότητα των δαπανών, εσείς έχετε τη
δυνατότητα ελέγχου της νοµιµότητας των δαπανών. Ο Γραµµατέας εδώ, απλώς τις
διαβιβάζει µε την υπογραφή του. Για να ξεκαθαρίσουµε, µη νοµισθεί ότι αλλιώς, αν ο
Γραµµατέας εγκρίνει τις δαπάνες, τότε πρέπει να εφοδιαστώ µε άλλες αρµοδιότητες.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε
παρεξηγήσεις εκεί που δεν υπάρχουν.

Γενικέ

Γραµµατέα,

µη

δηµιουργούµε

Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Επειδή το είπατε, επέρριψε σε µένα την ευθύνη ο Ταµίας.
∆εν εγκρίνω εγώ.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπα και το ξαναλέω. Υπάρχει απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης και της Γραµµατείας, ότι εσείς δεν ελέγχετε τη νοµιµότητα, ελέγχετε τη
σκοπιµότητα των δαπανών που έρχονται στον Ταµία για πληρωµή,. Η νοµιµότητα, αν
είναι νόµιµο το παραστατικό, αν η απόδειξη αυτή πάει ή δεν πάει στην εφορία, είναι
δική µου δουλειά.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Έχει καλώς. Εδώ συµφωνούµε.

121

∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό τα υπογράφω. Εσείς όµως εγκρίνετε τη
σκοπιµότητα των δαπανών. Η νοµιµότητα είναι δική µου δουλειά, να κρίνω αν είναι
νόµιµα και όχι ψεύτικα τα παραστατικά τα οποία έρχονται για πληρωµή.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα να µε ακούσετε όλοι
προσεκτικά. Σε καµία περίπτωση δεν αµφισβητούνται οι δαπάνες που έχουν γίνει,
µιας και τεκµηριώνονται από τα απαραίτητα τραπεζικά έγγραφα, αποδείξεις κλπ.
Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Όλες οι δαπάνες έχουν γίνει ορθώς, το έχουµε ελέγξει
αυτό, υπάρχει πλήρης ταύτιση των καπικιών, των ευρώ, των λεπτών κλπ., που
προβλέπονται και αυτών που έχουν γίνει. Το ζήτηµα έχει να κάνει µε το εξής: κατά
την άποψή µας, µιας και ο προϋπολογισµός εγκρίνεται πάντα στην Γενική
Συνέλευση, οι αλλαγές που γίνονται κατά την πορεία της εκτέλεσής του, σε
διαφορετικά άρθρα του προϋπολογισµού, µπορούν να εγκριθούν στο µεσοδιάστηµα
των Γενικών Συνελεύσεων, µόνο από την Γραµµατεία. Καταλάβατε περί τίνος
πρόκειται; Όχι µόνο από τον Ταµία, αλλά από την Γραµµατεία. Είχα υποβάλει την
πρόταση, αν θυµάστε, ας έχει τη δυνατότητα ο Γενικός Γραµµατέας να παίρνει
κάποιες αποφάσεις για ένα ποσό ύψους, ας πούµε, 10.000 ευρώ. Αν προτείνονται
αλλαγές µεγαλύτερου ύψους, ας συγκαλείται η Γραµµατεία. Στα καταστατικά
ορισµένων οργανώσεων υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Ωστόσο αν υπάρχουν υπερβάσεις,
δεν µπορεί κανείς να ξοδεύει τα χρήµατα. Υπάρχει αυστηρή οικονοµική πειθαρχία.
∆εν επιτρέπεται να καλυφθούν οι δαπάνες. Θα µπορούσατε να πάρετε τηλέφωνο ή
να επικοινωνήσετε µε το φαξ. Πρέπει να υπάρχει µια συλλογική απόφαση. ∆εν
µπορεί να τεθεί το ζήτηµα «προλάβαµε-δεν προλάβαµε» στο πλαίσιο της οικονοµικής
πειθαρχίας.
Και, βεβαίως, τα λέω αυτά έχοντας υπόψη το µέλλον. Οι συνάδελφοι υποβάλλουν µια
σωστή πρόταση. Εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό. Ο Ταµίας δαπανά τα χρήµατα στο
πλαίσιο του προϋπολογισµού. Ο Γενικός Γραµµατέας υπογράφει όλα τα οικονοµικά
έγγραφα. Αν προκύπτει η ανάγκη να ξεπεραστούν δαπάνες για ορισµένα άρθρα,
πρέπει να υπάρχει µια συλλογική απόφαση της Γραµµατείας. Τελεία και παύλα. Ο
Ταµίας είναι εκτελεστικό όργανο και, φυσικά, πρέπει να λαµβάνει µέρος η
Οικονοµική Επιτροπή.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Θεωρώ, κ. Πρόεδρε, ότι αυτό προϋποθέτει και µία
υπηρεσία ολόκληρη, η οποία πρέπει να λειτουργεί. ∆ηλαδή, νοµίζετε ότι αυτό µπορεί
να γίνει εκ των ενόντων, µε τους απειροελάχιστους ανθρώπους τους οποίους έχουµε
σήµερα, ή κρίνετε ότι πρέπει να προσλάβουµε έναν ή δύο λογιστές, οι οποίοι να
κάνουν όλη αυτή τη δουλειά; Τότε τα λεφτά θα τα φάνε οι µισθοί των λογιστών.
∆ηλαδή, εντάξει, να κατανοούµεθα.
Είναι θετικά αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος προηγουµένως, αλλά πώς θα
γίνουν στην πράξη, από τους απειροελάχιστους υπαλλήλους που διαθέτει η
Οργάνωση;
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, θα σας το πω.
Ασχολούµαι 35 χρόνια µε τα οικονοµικά θέµατα, γνωρίζω λεπτοµερώς τα ζητήµατα
αυτά. Γνωρίζω πολύ καλά τη λογιστική και ασχολούµαι µε τα λογιστικά θέµατα
µόνος µου. Κατά τις εκλογές του τωρινού Προέδρου της Ρωσικής Οµοσπονδίας
δούλεψα µόνος µου. ∆εν έχω προσωπικό. Μόνος µου! Ήµουν αυτός που
τηλεφωνούσα στους πάντες και ρύθµιζα τα πάντα. Μόνος µου για όλη τη Ρωσία. ∆εν
χρειαζόµαστε επιπλέον προσωπικό. Έτσι, π.χ., ανέκυψε το πρόβληµα µε το bulletin.
Προβλέπονταν 10.000 -12.000, µας έστειλαν όµως αντίτυπα που στοιχίζουν 20.000.
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Εδώ έχουµε µία υπέρβαση του ποσού. ∆εν χρειάζεται κανένα προσωπικό γι’ αυτό,
κύριε Γενικέ Γραµµατέα. Σας αναφέρει ότι οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες. Ποιος
λαµβάνει την απόφαση; Ο Ταµίας δεν έχει τέτοιες αρµοδιότητες. Ή εσείς
προσωπικά, ή η Γραµµατεία. Ο Ταµίας µόνο εκτελεί τον προϋπολογισµό.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Στην περίπτωση της προηγούµενης απασχόλησής σας, ως
υπερταµία του κ. Πούτιν, τις αποφάσεις τις παίρνατε εσείς. Αφήστε να τις παίρνω εγώ
τώρα, ως Γραµµατέας, για να µπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Τότε θα πρέπει να πάρουµε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, ότι σε περίπτωση υπερβάσεως του προϋπολογισµού, λαµβάνει
απόφαση είτε ο Γενικός Γραµµατέας, είτε η Γραµµατεία, αλλά όχι ο Ταµίας.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπάρχει παρεξήγηση, ο Ταµίας – επαναλαµβάνω –
δεν έλαβε καµία απόφαση για δαπάνη, έστω και ενός ευρώ. Έρχονται όλες οι
δαπάνες, τη σκοπιµότητα των οποίων έχει εγκρίνει η Γραµµατεία δια του Γενικού
Γραµµατέα. Εγώ έχω έγγραφα µε την υπογραφή του Γραµµατέα, που µου εγκρίνει τη
σκοπιµότητα της δαπάνης.
Εγώ ελέγχω εάν είναι νόµιµο ή πλαστό το παραστατικό που µου φέρνουν να
πληρώσω. Και τα νόµιµα παραστατικά, εφόσον έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα της
δαπάνης, τα πληρώνω. ∆εν αποφασίζει ο Ταµίας ούτε για την αύξηση της δαπάνης,
ούτε για την εκτέλεση µιας δαπάνης, η οποία είναι εκτός προϋπολογισµού.
Παρακαλώ να µην υπάρχει παρεξήγηση.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σωστά, σωστά. Εµείς δεν κατηγορούµε κανέναν. Μιλάµε
για άλλο πράγµα. Θέλουµε να νοµιµοποιήσουµε αυτή την απόφαση, βάσει της
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Πού διαφέρουµε; Ας πάρουµε άπαξ δια παντός
αυτή την απόφαση.
∆.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ότι έτσι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά.
Αυτό που λέτε εσείς, γίνεται.
Ι.ΚΟΤΛΙΑΡΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, µε τον κ. Γεωργακόπουλο είµαστε τα
παλαιότερα µέλη της Συνελεύσεως. Λαµβάνουµε µέρος για 10η φορά στις Γενικές
Συνελεύσεις, και λέµε συνεχώς ότι δεν έχουµε πόρους για τη διεξαγωγή της
Συνελεύσεως. Σήµερα όµως, θα στηρίξω πλήρως τον κ. Πλοχοτνιούκ, διότι έχει
λογική η σκέψη του. Για 5η φορά, προτείνω να διεξάγουµε τη Γενική Συνέλευση στη
Λευκορωσία, τον επόµενο χρόνο. Τις δαπάνες θα τις καλύψει η Βουλή µας. Θα
κοστίσει όχι 140.000, αλλά µάλλον 5 φορές φθηνότερα. Τα έξοδα µετακίνησης
44.000, όπως και στην Ουκρανία. Βεβαίως, δεν έχω τίποτα εναντίον των συναδέλφων
από την Ουκρανία, αλλά βλέπω τώρα αυτά τα οποία ξοδέψαµε για την 11η Γενική
Συνέλευση. Αναλαµβάνουµε τα έξοδα της διερµηνείας, τα ξενοδοχεία και τα
γεύµατα. Αν λοιπόν διοργανώναµε τη Γενική Συνέλευση στο Μινσκ και όχι στο
Κίεβο, θα εξοικονοµούσαµε 50.000 ευρώ.
Και πάλι δεν έχω παράπονα σχετικά µε την Ουκρανία, καταλαβαίνω ότι τότε
πήραµε αυτή την απόφαση. Γι’ αυτό, λοιπόν, αν θέλουµε να συνεχίζουµε να ζούµε
και να δουλεύουµε, ας ζήσουµε ανάλογα µε τις δυνατότητες µας, ας µη σκορπίζουµε
τα λεφτά στον άνεµο. Μας λένε ότι ο µετασοβιετικός χώρος πρέπει να διδαχθεί από
την Ευρώπη. Και στην Ευρώπη πάντα διεξάγονται οι µειοδοτικοί διαγωνισµοί.
Ορίστε, θα σας παρουσιάσω τις δαπάνες του κοινοβουλίου και της Κυβέρνησής µου.
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Αν θέλετε τη Βενετία, ας αποφασίσουµε σχετικά µε τη Βενετία. ∆ιότι στο
Κίεβο λίγο έλειψε να διαλυθεί τη Συνέλευσή µας, όταν απαίτησαν από την κάθε
χώρα, να πληρώσει 10.000 ευρώ. Καταλαβαίνω, αλλά θα πληρώσουν από 10.000
ευρώ η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Μολδαβία, η Αρµενία και η Γεωργία;
Ποιο είναι το νόηµα; Πιστεύω ότι δεν πρέπει να εγκρίνουµε αυτό το άρθρο του
προϋπολογισµού, διότι προτείνω για 5 συνεχή έτη και µου λένε ότι δεν έφτασε η
ώρα. Πότε όµως θα φτάσει αυτή η στιγµή για τη Λευκορωσία; Κάντε ό,τι
καταλαβαίνετε. Ας πάµε στο Σικάγο, εδώ που τα λέµε, πολύ ωραία θα’ ταν. Μου
άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τότε, µάλλον, δεν θα µας φτάσουν όλα µας τα έσοδα. Σας
ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµε συνάδελφε από τη Λευκορωσία, είναι πολύ
ενδιαφέρουσα η πρότασή σας και θα ήθελα να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτήν.
Σαν οικονοµολόγος σας λέω όµως ότι δεν γίνεται να ψηφίσουµε έναν προϋπολογισµό
κατά το ήµισυ, τον εγκρίνουµε στο σύνολό του. Εποµένως, ή τον εγκρίνουµε ή δεν
τον εγκρίνουµε. Θα πρέπει να τον εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Συµφωνώ µε τον συνάδελφο από τη Λευκορωσία, ότι τα χρήµατα
που έχουµε θα πρέπει να τα µετράµε και να τα µετράµε µε λογικό τρόπο. Είναι
εύκολο να πεις ότι είχες 20.000 ευρώ και τα ξόδεψες όλα και έχεις αντίστοιχα
παραστατικά. Ένα πράγµα είναι αυτό. Και άλλο πράγµα είναι να πεις ότι είχες 20.000
ευρώ και σου έµειναν 10.000. Από την άλλη πλευρά, βλέπω 3 άτοµα δειπνούν µε 200
ευρώ και 3 άτοµα µε 2000 ευρώ. ∆ηλαδή, προκύπτουν ερωτήµατα. Πώς εµείς, οι
Ορθόδοξοι Βουλευτές, αντιµετωπίζουµε αυτά τα µικροποσά τα οποία έχουµε και θα
πρέπει να απλώνουµε το πάπλωµά µας ανάλογα µε το µισθό µας, µε τα έσοδά µας. Ας
ξοδέψουµε 60.000 από τις 100.000 που έχουµε προϋπολογίσει. Θα είναι ευχάριστο
για όλους, θα είναι καλό, θα κάνουµε οικονοµία.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Η παρατήρηση είναι πολύτιµη, προτείνω να τη λάβουµε
υπόψη µας, αλλά νοµίζω ότι θα πρέπει να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό. Ζητάει το
λόγο ο συνάδελφος από την Ουκρανία. Εδώ ασκήθηκε κριτική σχετικά µε την
Ουκρανία, ας απολογηθεί, λοιπόν.
Β.ΤΑΡΑΝ: Αγαπητοί φίλοι, δεν θα λάµβανα το λόγο, αν δεν ασκούσατε κριτική στην
Ουκρανία. Λοιπόν, τα πράγµατα έχουν ως εξής: η 11η Γενική Συνέλευση στο Κίεβο 33.000 για τα ξενοδοχεία, 16.000 για το φαγητό. Εγώ όταν ερχόµουν εδώ κοίταζα τα
έξοδα, επικυρωµένα από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ της Ουκρανίας, τα ποσά
είναι περίπου τα ίδια. Είµαι βαθύτατα πεπεισµένος ότι σε αυτά τα ποσά το 90% είναι
τα έξοδα της Ουκρανίας. Αν δεν είναι έτσι, τότε δείξτε µας τα παραστατικά για τα
ξενοδοχεία όπου έµειναν οι συµµετέχοντες. Τι ποσό ξοδεύτηκε εκεί;
Λοιπόν, ας µας στείλει η Γραµµατεία αυτές τις πληροφορίες ή ας µας τις
δώσει εδώ. ∆ιότι όταν θα µιλάµε µε τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ της
Ουκρανίας, να µη του πω ότι η Ουκρανία δεν πλήρωσε αρκετά και µου πει: «Για δες,
πόσα έχουµε πληρώσει.»
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Όχι ότι δεν πλήρωσε αρκετά, απλώς δεν πλήρωσε. Τα
πλήρωσε όλα η ∆.Σ.Ο. Ξέρω τι έχετε πληρώσει. Πληρώσατε τις µετακινήσεις και τις
ξεναγήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα πλήρωσε η ∆.Σ.Ο.
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Β.ΤΑΡΑΝ: Θα ήθελα να δω αυτά τα παραστατικά. Ίσως, όµως η Ουκρανία πλήρωσε
για πολλά χρόνια µπροστά. Απλά θα ήθελα να δω τη λεπτοµερή ανάλυση αυτού του
ποσού, είναι µια εύλογη απαίτηση. ∆ηλαδή στο ποσό των 33.000, πόσα είναι τα
χρήµατα της Ουκρανίας και πόσα της ∆.Σ.Ο;
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σταµατήστε. Εδώ δεν υπάρχουν καθόλου χρήµατα της
Ουκρανίας, σας απαντώ ευθύς αµέσως. Μηδέν. Η Ουκρανία κατέβαλε µηδέν, διότι
εδώ υπάρχουν µόνο χρήµατα τα οποία καταβλήθηκαν επίσηµα στο λογαριασµό της
∆.Σ.Ο. ως έσοδα. Η Ουκρανία δεν κατέθεσε ούτε ένα καπίκι στο λογαριασµό της
∆.Σ.Ο. Γι’ αυτό δεν µπορούν εδώ να λαµβάνονται υπόψη τα χρήµατα της Ουκρανίας.
Αν, λοιπόν, δαπανήσατε, δαπανήσατε αυτόνοµα και εδώ τα χρήµατά σας δεν
λαµβάνονται υπόψη. Γι’ αυτό, ίσως ξοδέψαµε το ίδιο ποσό στα ξενοδοχεία, στα
γεύµατα, 50-50, µπορεί να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
Β.ΤΑΡΑΝ: Ναι, κοιτάξτε, µπορεί όµως να µην είναι 50-50, αλλά 40-60., θα ήθελα
όµως να έχω ακριβή στοιχεία διότι θα µιλήσω µε τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ
της Ουκρανίας. Και αν, όπως λέτε, απ’ αυτό το ποσό των 30.000, το 50 % είναι δικά
µας χρήµατα, είναι ήδη 10.000. Θα ήθελα να δω τα παραστατικά. Ευχαριστώ.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε βουλευτά, τα χρήµατα τα οποία αναφέρονται µέσα στον
απολογισµό για τη Συνέλευση της Ουκρανίας, είναι χρήµατα τα οποία κατέβαλε το
Ταµείο της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Τα παραστατικά τα είδε ο
Ορκωτός Λογιστής, τα ήλεγξε και τα ενέκρινε ως έξοδα.
Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας έδωσε δωρεάν την αίθουσα, ο Πρόεδρος του
Ουκρανικού Κοινοβουλίου έδωσε µία δεξίωση προς τιµή των συνέδρων και διέθεσε
τα πούλµαν για να µας µεταφέρουν στο ξενοδοχείο από το αεροδρόµιο και για τις
βόλτες τουριστικού χαρακτήρα τις οποίες κάναµε µέσα στην Ουκρανία. Αυτά
προφανώς δεν αναφέρονται µέσα στις δαπάνες, διότι δεν υπήρξαν, δεν µπήκαν σαν
έσοδα. Αυτά ήταν προσφορά, bonus του Ουκρανικού Κοινοβουλίου.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Ίσως να µην ελάβατε υπόψη την εισήγησή µου, ότι ο προϋπολογισµός
για τις δραστηριότητες της Γραµµατείας και των Επιτροπών της
∆ιακοινοβουλευτικής πρέπει να τροποποιηθεί και να ανέλθει τουλάχιστον στο
περσινό ποσόν που είχε προϋπολογισθεί. Θα ήθελα να υπενθυµίσω στους
συναδέλφους, όσους ενδιαφέρονται να δουν, ότι σ’ αυτό το περιοδικό, στην πίσω
σελίδα, είναι γραµµένες 8 Επιτροπές, οι οποίες έχουν σχηµατιστεί στην περσινή
Γενική Συνέλευση, εξ αρχής, µε βάση το Καταστατικό.
Επιτροπή Οικονοµικών, Επιτροπή Κανονισµού, Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, Επιτροπή Κοινωνικής ∆ραστηριότητας, Επιτροπή Παιδείας, Επιτροπή
Πολιτισµού, Επιτροπή Βιοηθικής, Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής. Κάθε Επιτροπή έχει
έναν Πρόεδρο. Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι ο Πρόεδρος µπορεί να συγκαλεί την
Επιτροπή της οποίας είναι επικεφαλής, αφού συνεννοηθεί µε την κεντρική
Γραµµατεία, σε κάποιο χώρο που θα αποφασιστεί να τη συγκαλεί, για να την
δραστηριοποιήσει. Η αδράνεια λοιπόν που επέδειξαν οι Επιτροπές αυτές, πλην – απ’
ό,τι καταλαβαίνω – της Επιτροπής Οικονοµικών που συνήλθε µία φορά στην Αθήνα,
οφείλεται εν µέρει στην αδιαφορία τους αλλά και στα οικονοµικά προβλήµατα.
Νοµίζω όµως, ότι εφόσον υπάρχει το οικονοµικό, να ανεβάσουµε τον
προϋπολογισµό τουλάχιστον στο περσινό επίπεδο και να καλέσουµε τους Προέδρους
να δραστηριοποιηθούν. Μόνον έτσι η Οργάνωσή µας θα δείξει δραστηριότητα και οι
διάφορες Επιτροπές θα δείξουν έργο, για να µην έχουµε παράπονα του χρόνου.
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Εποµένως, ζητώ και πάλι το ποσόν του προϋπολογισµού, αντί 29.480 να
ανέβει όπως ήταν προηγουµένως. Και κριτική θα κάνουµε του χρόνου, αν δεν
δραστηριοποιηθούν οι Πρόεδροι και τα µέλη αυτών των 8 Επιτροπών, που έχουν
θεσπισθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Θα µου επιτρέψετε, κ. βουλευτά, να πω ότι είναι η µόνη χρονιά που
δεν λειτούργησαν οι Επιτροπές. Και δεν λειτούργησαν κάτω από δύο σκεπτικά. Είχε
µεγάλες εκδηλώσεις η Γραµµατεία, που ήταν επιβαρηµένα τα έξοδα και το
προσωπικό της, και δεύτερον και σηµαντικό: Θέσατε ένα θέµα το οποίο θα µου
επιτρέψετε να το φτάσω στο βάθος του. Θα µου επιτρέψετε να είµαστε ειλικρινείς
µεταξύ µας, και εγώ σαν Σύµβουλος να θέσω υπόψη σας τι συνέβαινε.
Είναι οι Επιτροπές µηχανισµοί αυτοζύµωσης µεταξύ των κ.κ. βουλευτών; Το
εάν βγάζει η Επιτροπή Βιοηθικής, για παράδειγµα, ένα κείµενο βιοηθικής, που
θεωρείται µέγιστης αξίας, που έχουν δουλέψει επιστήµονες πίσω απ’ αυτό, που έχουν
φαγωθεί ώρες και χρήµατα, και αυτό το ντοκουµέντο περνιέται στο bulletin και
τελείωσε εκεί η ιστορία, και λήγει εκεί, µα επιτρέψτε µου να πω ότι είναι µάταιη η
λειτουργία των Επιτροπών. Πρέπει να υπάρχει µία συνέχεια.
Και ο Γραµµατέας, σε παλιότερες συνεδριάσεις, το έχει θέσει επανειληµµένα.
Πήραν οι κ.κ. συνάδελφοί σας τις αποφάσεις της Επιτροπής Βιοηθικής, για
παράδειγµα, να τις µεταφέρουν στα Κοινοβούλια τους; Ζητήσαµε να
πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις από τα τοπικά Κοινοβούλια για να αναδειχτούν οι
αποφάσεις των Επιτροπών.
Ζητήσαµε, σας παρακαλούµε πολύ, οργανώστε στη χώρα σας µία παρουσία
µιας ηµέρας, να έρθουν τρεις άνθρωποι της Επιτροπής, να εξηγήσουν σε ένα κοινό
της χώρας σας, τι σηµαίνει αυτή η απόφαση της Επιτροπής. ∆ηλαδή να σας την
προβάλλουν, να σας την προτείνουν.
Αλλιώς, κ. βουλευτά, επιτρέψτε µου να πω, ότι µένουν για εσωτερική
κατανάλωση αυτές οι αποφάσεις, τις βάζουµε σε ένα bulletin και δεν έχει καµία
ουσία. Είναι πολύ καλύτερα η Γραµµατεία να αφιερώνει τα χρήµατα τα οποία έχει σε
γενικότερες εκδηλώσεις άλλου χαρακτήρα, παρά να λειτουργεί Επιτροπές οι οποίες
είναι για εσωτερική κατανάλωση. Υπάρχει µία ευθύνη συνολική γι’ αυτό το πράγµα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κώστα, δεν απάντησες στο πιο σηµαντικό ερώτηµα. Ο
κοινοβουλευτικός εδώ, πρότεινε να επανέλθουµε σε ό,τι αφορά το προβλεπόµενο
ποσό για το έργο των Επιτροπών, στο προπέρσινο επίπεδο. Έχεις κάποια αντίρρηση
επ’ αυτής της πρότασης;
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Προκειµένου να γίνει τι; Να συνεδριάσει µία Επιτροπή για να
κάνει τι; Τι µέλλον έχει το κείµενο της συνεδρίασης µιας Επιτροπής; Γι’ αυτό
αναρωτιέµαι, κ. Πρόεδρε.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στη χώρα µου υπάρχει µία παροιµία που λέει «Απ’ όπ’
δε θέλει να πα στο µύλο, δέκα µέρες κοσκινίζει», δηλαδή δεν ξέρω πώς να το
µεταφράσω, γιατί έχουµε αυτές τις Επιτροπές; Γιατί τις προβλέπει το Καταστατικό;
Για να συνεδριάζουν, να βρουν κάποιες εισηγήσεις, να βρουν κάποια αποτελέσµατα,
να προωθήσουν κάποιο συνέδριο, κάποιες επαφές, κάποια νέα πρωτοβουλία προς την
Γραµµατεία, προς όλη την Οργάνωση.
Αν είναι να τις αχρηστεύσουµε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα. Πρέπει να
φύγω. ∆εν µπορεί να έχεις εδώ, π.χ., Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
Κονσταντίν Ζατουλίν, Ρωσική Οµοσπονδία, Πρόεδρος, Νικόλας Κότσιρας, Επιτροπή
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Βιοηθικής, και να µην τους δίνεις τη δυνατότητα να συνεδριάσουν και να
αποφασίσουν κάποια πράγµατα. Η συνεδρίαση δεν είναι για να βγάλουν κείµενο για
να µπει στο bulletin, είναι για να δραστηριοποιήσουν την Οργάνωση σε όλα αυτά τα
θέµατα. Επιτροπή Οικονοµικών, Επιτροπή Κανονισµού, Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, Επιτροπή Κοινωνικής ∆ραστηριότητας, Επιτροπή Παιδείας, Επιτροπή
Πολιτισµού, Επιτροπή Βιοηθικής, Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής, δεν είναι για να
βγάζουν κείµενα, κακώς το ερµηνεύει έτσι ο κ. Κώστας. Είναι για να
δραστηριοποιήσουν την οργάνωση σε διάφορους τοµείς, αυτό ήθελα να πω.
Α.ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συµπληρώσω κάτι, µε την άδειά σας. Αυτό
που ήθελα να πω είναι ότι υπήρξε µία εισήγηση από πλευράς του κ. Μυγδάλη, τι να
συνεδριάσουν οι Επιτροπές, δεν έχουν θέµα.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Όχι ότι δεν έχουν θέµα, δεν έχουν συνέχεια.
Α.ΚΑΡΡΑΣ: ∆εν έχουν συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει. Κανένας δεν έχει δικαίωµα
να αµφισβητήσει την ύπαρξη και λειτουργία των Επιτροπών, προκύπτουν από το
Καταστατικό και αυτό δεν µπορεί να το ανατρέψει κανένας. Εποµένως, οι Επιτροπές
υπάρχουν. Υπήρξαν πράγµατι, και συµφωνώ µε τον κ. Μυγδάλη, το θέµα είναι ότι
δεν συνεδριάζουν οι Επιτροπές. Και γιατί; Υπάρχει εισήγηση από πλευράς του
συναδέλφου µου, του κ. Σοφοκλή Φυττή να λειτουργήσουν οι Επιτροπές και να
εγκρίνουµε προϋπολογισµό.
Αν, εποµένως, εµείς σαν Γενική Συνέλευση, πληροφορήσουµε τον κάθε
Πρόεδρο της κάθε Επιτροπής ότι για τον επόµενο χρόνο έχεις αυτό το budget, αυτό το
ποσό δηλαδή, και καλείσαι µέσα σε αυτό το ποσό να δραστηριοποιήσεις την
Επιτροπή σου, νοµίζω ότι θα πετύχουµε τη δραστηριοποίηση των Επιτροπών. ∆ιότι ο
κάθε Πρόεδρος θα γνωρίζει πόσα χρήµατα έχει, τι µπορεί να παράξει, αν µπορεί να
βρει Κοινοβούλιο να τον φιλοξενήσει.
Ο φίλος από τη Λευκορωσία µας είπε πολλές φορές «µα γιατί δεν έρχεστε στη
Λευκορωσία;». Προφανώς – και είµαι βέβαιος – ότι θα υπάρχουν και άλλα
Κοινοβούλια, να φιλοξενήσουν τη λειτουργία µιας Επιτροπής. Άρα, αν
αποφασίσουµε να βάλουµε το συγκεκριµένο ποσό, να το επιµερίσουµε στις
Επιτροπές, νοµίζω ότι θα είναι ένα κίνητρο να λειτουργήσουν οι Επιτροπές.
Όµως, κ. Πρόεδρε, αυτά τα είπα παρεµπιπτόντως. ∆ιαδικαστικά, επί του
θέµατος που συζητούµε, νοµίζω ότι πλατειάζουµε και δεν µένουµε στο θέµα. Το θέµα
ήταν η έκθεση του Ταµία για το διαχειριστικό έλεγχο της περασµένης χρονιάς και σ’
αυτό έπρεπε να µείνουµε. Αν δεν υπάρχει αµφισβήτηση για το περιεχόµενο αυτής της
διαχείρισης, τότε πρέπει να το εγκρίνουµε, να τελειώνουµε.
Αν υπάρχουν θέµατα λειτουργίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ως
προς το ποιοι αποφασίζουν, πότε αποφασίζουν, αν καθοδηγείται ο Ταµίας από την
Οικονοµική Επιτροπή, αν η Γραµµατεία έχει την ευθύνη και όχι ο Γραµµατέας, αυτά
είναι θέµατα λειτουργικότητας, που εισηγούµαι – µε όλο το σεβασµό – ότι µπορεί να
τα εξετάσει σε πρώτο βαθµό η Γραµµατεία και στη συνέχεια να τα εγκρίνει η Γενική
Συνέλευση. Αλλά δεν µπορούµε να τα εµπλέκουµε όλα µαζί, µέσα στο θέµα που
συζητούµε, που αφορά τη διαχείριση.
Ο φίλος από τη Λευκορωσία, µέσα σ’ αυτό το κεφάλαιο, προσπάθησε να µας
πείσει να πάµε στη Λευκορωσία. Είναι ένα άλλο θέµα, που µπορούµε να το
συζητήσουµε όταν µπει το θέµα πού θα κάνουµε την επόµενη Γενική µας Συνέλευση.
Τώρα όµως, ενώπιόν µας υπάρχει µόνο η διαχείριση του Ταµία. Αν έχουµε σοβαρές
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ενστάσεις επί της διαχειρίσεως, να τις πούµε, αν δεν έχουµε να την εγκρίνουµε. Και
αν υπάρχουν άλλα θέµατα, να τα συζητήσουµε µετά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Λοιπόν, έχω τρεις προτάσεις. Συµφωνώ µε τον συνάδελφο ότι πρέπει
να τελειώσουµε και προτείνω να εγκρίνουµε τον απολογισµό του εξωτερικού ελεγκτή
και να τελειώσουµε µ’ αυτό το θέµα.
Το δεύτερο, έχω µία πρόταση για τον προϋπολογισµό. Βλέπω στο άρθρο 10
ότι 30.000 ευρώ τίθενται στη διάθεση του Γενικού Γραµµατέα και του Προέδρου της
Γενικής Συνέλευσης γι’ αυτό το χρόνο. ∆εν συµφωνώ µε αυτό το άρθρο και λέω να
αλλάξουµε την ονοµασία, ή να προσθέσουµε «δια την ενεργοποίηση των επιτροπών».
Αυτό το ποσό να διατεθεί για την ενεργοποίηση των Επιτροπών. Όχι, εγώ θέλω να
προσθέσω και τα 30.000, θέλω να µεταφέρω και τα 30.000 και έτσι το συνολικό
ποσόν για την ενεργοποίηση των Επιτροπών γίνεται 59.480 ευρώ.
Ευχαριστώ.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Αξιότιµοι φίλοι, συνάδελφοι, κατάλαβα θαυµάσια, είναι το
πρώτο έτος που είµαι εδώ στην Γενική Συνέλευση, ότι δεν τα έχω ξεκαθαρίσει ακόµα
όλα. ∆εν µπορώ να αποδεχθώ τον ισχυρισµό του κ. Κώστα Μυγδάλη ότι θα πρέπει η
Επιτροπή Οικονοµικών να είναι υπεύθυνη µόνο για τα έσοδα. Θα το ξανακοιτάξω
άλλη µια φορά στο Καταστατικό. Αν και σύµφωνα µε τη διαδικασία, ο κ. Κώστας
Μυγδάλης δεν έχει δικαίωµα να λάβει µέρος στη συζήτηση αυτού του θέµατος, είναι
απλά σύµβουλος. Γι’ αυτό ας είµαστε συγκεκριµένοι. Ναι, µπορείς να δώσεις µια
συµβουλή, δεν µπορείς όµως να λες στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, ότι
είναι υπεύθυνος µόνο για τα έσοδα. Ναι, είµαι υπεύθυνος για τα έσοδα, µου το
ανέθεσε ο Πρόεδρος. ∆ύο µήνες περιδιάβαινα τη ∆ούµα και αναζητούσα 150.000
δολάρια. Τα βρήκα. Τι προσπάθειες, όµως, κατέβαλα για να τα εξοικονοµήσω και
πού πήγαν. Εγώ επιτέλεσα το έργο µου.
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, αν η σεβαστή Γενική Συνέλευση, λάβει µία
συλλογική απόφαση, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής επί των Οικονοµικών δεν έχει
ουδεµία σχέση στο θέµα των εξόδων, αυτό είναι δικαίωµά σας. Τότε, εγώ µάλλον θα
λάβω κάποιες αποφάσεις.
Αλλά το να δηλώνουµε σήµερα ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής των
Οικονοµικών είναι υπεύθυνος µόνο επί των εσόδων και όλα τα άλλα θα πρέπει να
διανεµηθούν µε κάποιο µυστικό τρόπο, αν µου επιτρέπετε, έζησα σχεδόν 60 χρόνια
και είδα πολύ µεγαλύτερους οικονοµολόγους από τον κ. Κώστα Μυγδάλη. Σας
ευχαριστώ.
Β.ΤΑΡΑΝ: Συγνώµη, µάλλον µε βαρεθήκατε σήµερα, αλλά πολύ γρήγορα, και
παρακαλώ να το καταγράψετε στα πρακτικά. Εγώ προσωπικά, ιδίοις όµµασι, είδα
στον προϋπολογισµό του Ανωτάτου Σοβιέτ της Ουκρανίας, τις δαπάνες για τη
διεξαγωγή της 11ης Γενικής Συνελεύσεως στο Κίεβο. Γιατί, όταν λέµε εδώ ότι για τα
ξενοδοχεία και τα γεύµατα δόθηκαν µόνο χρήµατα της ∆.Σ.Ο., χωρίς την Ουκρανία,
τότε έχω µία µεγάλη παράκληση προς την Γραµµατεία. Παρακαλώ να µας στείλετε
τις αποδείξεις, τα παραστατικά για τα ξενοδοχεία, για τα εστιατόρια κλπ., έτσι ώστε
εµείς να µπορέσουµε να κάνουµε τις εσωτερικές µας έρευνες, για το πού πήγαν τα
χρήµατα. Ή τα έφαγε κάποιος στο Κίεβο, ή ... Πού πήγαν τα χρήµατα που χορήγησε η
Ουκρανία; Ευχαριστώ.
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Βίκτωρ, δεν κατάλαβες καλά. Σου ειπώθηκε ότι επί των
εξόδων της ∆.Σ.Ο. λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που κατέβαλε µόνο η ∆.Σ.Ο. Αυτό που
κατέβαλε η Ουκρανία, δεν µπορεί να υπολογιστεί. Αν καταβλήθηκαν δύο φορές,
είναι άλλο θέµα, εδώ όµως πρόκειται για κάτι άλλο.
Μ.ΠΑΠΑΣ: Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι είναι εδώ, που βρήκαν το χρόνο να
έρθουν εδώ, να συγχαρώ τους οργανωτές και να απολογηθώ στον κλήρο µας, που
έπρεπε να παραµείνει σε όλη αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την παροχή της
αιθούσης.
Ξέρω µία φράση που λέει ότι «ο εχθρός δεν βρίσκεται στο δωµάτιο». Νοµίζω
ότι υπάρχουν άξιες ερωτήσεις, νοµίζω ότι µπορούν να απαντηθούν, και νοµίζω ότι
αργούµε, καθυστερούµε. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί οµιλητές που έχουν πολύτιµα
πράγµατα να πουν, βλέπω ότι το έµβληµά µας αφαιρέθηκε, αυτό σηµαίνει ότι η µάχη
µπορεί να ξεκινήσει. Ίσως µάλλον θα πρέπει να επανατοποθετήσουµε το έµβληµά
µας, για να µη λησµονούµε το αντικείµενο αυτής της Γενικής Συνελεύσεως.
Όλα όσα ειπώθηκαν, είναι εν µέρει ορθά. Πιστεύω ότι όσοι δεν ήρθανε εδώ
για τον διάλογο, θα πρέπει να συνεδριάσουν κάπου αλλού. ∆ιότι υπάρχουν ακόµη 10
οµιλητές, θα ήθελα να ακούσω τι θέλουν να πουν, και νοµίζω ότι θα πρέπει να
συγκρατήσουµε το πνεύµα αυτής της Συνελεύσεως. Να ευχαριστήσουµε τους
οργανωτές για την υπέροχη εργασία που πραγµατοποίησαν.
Σας ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα εν τάχει να σας πω τα
εξής: Πρώτον, υπάρχει πρόταση να εγκριθεί η απολογιστική έκθεση και για τα έσοδα
και για τα έξοδα. ∆εύτερον, υπήρξε η πρόταση να εξετάσουµε, το υπογραµµίζω, το
σχέδιο προϋπολογισµού για την επόµενη περίοδο µειώνοντας το αποθεµατικό που
διαχειρίζεται ο Γενικός Γραµµατέας και ο Πρόεδρος, για να υπάρξει επιπλέον ποσό
για το έργο των Επιτροπών. Ορθώς έχω καταλάβει την πρότασή σας, εγώ αυτή τη
στιγµή συνοψίζω αυτά που ειπώθηκαν. Μια στιγµή, παρακαλώ.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Υπέβαλα την πρόταση να µην εγκριθεί η έκθεση επί του
προϋπολογισµού.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ναι, υπήρξε και τέτοια πρόταση. Η πρώτη όµως πρόταση
ήταν να εγκριθεί. Γι’ αυτό και θα ψηφίσουµε µε βάση τη σειρά που κατατέθηκαν οι
προτάσεις. Και υπάρχει ακόµα κάτι, ένα τρίτο που το έθεσε ο Πρόεδρος. Να
επιτρέψουµε στην Γραµµατεία και στον Γενικό Γραµµατέα, σε περίπτωση
σκοπιµότητας και αναγκαιότητας, να λαµβάνουν αυτόνοµες αποφάσεις, αναφορικά
µε την αναγκαιότητα να αυξηθούν οι δαπάνες για κάποια άρθρα του προϋπολογισµού,
που δεν οδηγούν όµως στη συνολική αύξηση των δαπανών του προϋπολογισµού. Αν
όµως δεν µπορεί να το κάνει η Γραµµατεία, τότε ο Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει
ατοµικά την ευθύνη.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Την τρίτη πρόταση πρέπει να την επαναλάβετε, γιατί δεν την
καταλάβαµε. Με την πρώτη και δεύτερη δεν έχουµε πρόβληµα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Η τρίτη πρόταση έχει ως εξής: Παρακαλώ να µε ακούσετε
µε προσοχή. Να δοθεί στην Γραµµατεία και στον Γενικό Γραµµατέα το δικαίωµα, σε
περίπτωση που οι δαπάνες για ορισµένα άρθρα του προϋπολογισµού πρόκειται να
ξεπεράσουν το προβλεπόµενο ποσό, να λαµβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.
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Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Ο Ταµίας είπε ότι…
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κύριε Κρούτοφ, δεν σας έδωσα το λόγο, όταν σας τον
δώσω, τότε θα οµιλήσετε.
Πρέπει να υπάρξει µια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Και τώρα θα
ψηφίσουµε. Έτσι, λοιπόν, υπήρξε η πρόταση να εγκριθεί η έκθεση και η πρόταση να
µην εγκριθεί. Ψηφίζουµε κατά σειρά υποβολής των προτάσεων, σύµφωνα µε τη
δηµοκρατία. Να οµιλήσετε επί του σκεπτικού της προτάσεως, ορίστε.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Από τις διευκρινίσεις που θα πάρω, θα εξαρτηθεί πώς θα ψηφίσω.
Προτείνετε να υπερψηφιστεί το σχέδιο του προϋπολογισµού ως έχει. Εδώ όµως, σ’
αυτό το σχέδιο, δεν λαµβάνεται υπόψη η πρόταση για την εσωτερική αναδιάρθρωση
των δαπανών, µε ενίσχυση των δαπανών για τις Επιτροπές. Υπήρξε µία τέτοια
πρόταση. Αν λοιπόν ψηφίζουµε τώρα το σχέδιο του προϋπολογισµού, ψηφίζουµε
άραγε ταυτόχρονα και αυτή την πρόταση; Ή δεν ψηφίζουµε αυτή την πρόταση; Να τι
ήθελα να ρωτήσω.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: ∆ιευκρινίζω, λοιπόν. Θα ψηφίσουµε τώρα και για τις τρεις
προτάσεις. ∆εν µπορούµε, δεδοµένων των οικονοµικών µας πόρων, να θέσουµε το
ζήτηµα της αύξησης του προϋπολογισµού. ∆εν έχουµε πόρους. Το συνολικό ποσό
των δαπανών θα µείνει αναλλοίωτο. Σωστά. Συνάδελφοι, ποιος είναι υπέρ της
έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους; Ποιος είναι
υπέρ της έκθεσης; Παρακαλώ να ψηφίσετε.
Β. ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Προσέξτε, η κάθε αντιπροσωπεία έχει µία ψήφο, γι’ αυτό
παρακαλώ τις εθνικές αντιπροσωπείες στο εσωτερικό τους, να καταλήξουν σε µία
συναινετική στάση.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Αυτό όµως σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει κάποιο διάλειµµα για να
συγκεντρωθούν τα µέλη των εθνικών αντιπροσωπειών.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: Ναι, χρειάζεται ένα διάλειµµα.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Ας κάνουµε ένα διάλειµµα και όλα θα διασαφηνιστούν.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σύµβουλοι, µην µας µπερδεύετε. Θα ψηφίσουµε τώρα.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Ο κύριος Αλεξέγιεφ σωστά είπε ότι η κάθε αντιπροσωπεία πρέπει
να έχει µία ψήφο. Ας κάνουµε, λοιπόν, ένα διάλειµµα, η κάθε αντιπροσωπεία θα τα
συζητήσει όλα και τότε θα ψηφίσουµε.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Καλώς, διάλειµµα 15 λεπτών.
…………………………………………………………………………………
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουµε τις εργασίες µας.
Είχαµε συζητήσει δύο βασικά ζητήµατα, θυελλωδώς τρόπον τινά. Τώρα, θα πρέπει να
εγκρίνουµε την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα, και κατόπιν αυτού θα πρέπει να
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εγκρίνουµε τις δαπάνες και τον προϋπολογισµό.
σκεπτικό.

Παρακαλώ, σε ό,τι αφορά το

Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Θα ήθελα να πω µόνο δυο λόγια, σε συνάρτηση µε το ότι στην
έκθεση του κ. Γενικού Γραµµατέα, και όπως βλέπουµε στον προϋπολογισµό, υπάρχει
ένα επαναλαµβανόµενο ζήτηµα που αφορά στις Επιτροπές. Παραµονές της Γενικής
Συνέλευσης όλοι λάβαµε µία επιστολή του Γενικού Γραµµατέα, στην οποία επιστολή
ασκεί κριτική στην αδράνεια των Επιτροπών. Θα ήθελα εξ αφορµής αυτού του
γεγονότος, να πω τα εξής:
Νοµίζω ότι πολλοί από τους παρευρισκόµενους εδώ, συµµετείχαν στην
Γενική Συνέλευση στο Κίεβο, όταν κατά την έγκριση του προϋπολογισµού, είχα
λάβει το λόγο και είπα ότι αν το τρέχον έτος χρηµατοδοτείται το έργο µόνο 2
Επιτροπών µεταξύ των 8, µπορούµε εκ προοιµίου να είµαστε σίγουροι ότι οι
υπόλοιπες Επιτροπές θα έχουν µεγάλες δυσκολίες στο έργο τους. Σήµερα µας
αναφέρουν ως παράδειγµα τη δουλειά εκείνων των δύο Επιτροπών οι οποίες ήταν οι
µόνες που έχουν χρηµατοδοτηθεί. Σε ό,τι αφορά τη δική µας Επιτροπή, την Επιτροπή
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η Γραµµατεία γνωρίζει ότι κατόπιν παρακλήσεως της
ίδιας της Γραµµατείας, εµείς αναβάλαµε για το επόµενο φθινόπωρο τις εκδηλώσεις
στο πλαίσιο ενός σεµιναρίου για το δικαίωµα θρησκευτικής ελευθερίας στις
εµπόλεµες περιοχές.
Υπάρχει εδώ η άποψη των µελών της Επιτροπής, οι οποίοι συνεννοήθηκαν µεταξύ
τους και προτίθενται να το διοργανώσουν τον Σεπτέµβριο ή τον Οκτώβριο. Ανέλαβα
την ευθύνη να καλύψουµε εµείς τις δαπάνες για το σεµινάριο αυτό, µε εξαίρεση την
κάλυψη των δαπανών µετάβασης στη Μόσχα, µιας και προτείνεται το σεµινάριο αυτό
να γίνει στο έδαφος της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Σας ενηµερώνω λοιπόν επ’ αυτού,
και να έχετε υπόψη ότι είχα ήδη ενηµερώσει την Γραµµατεία κατά τη συνεδρίασή της
στην Αθήνα.
Είµαι έτοιµος να υπερψηφίσω την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα. ∆εν θα
ήθελα όµως αρχικά να δηµιουργούµε δυσκολίες, χωρίς να ακούµε τα άλλα µέλη της
Γενικής Συνέλευσης, και µετά να τα κατηγορούµε, χωρίς αυτά να είναι υπεύθυνα.
Σας ευχαριστώ.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη, την οποία
δεν έχουµε αλλάξει, πριν από τις εκθέσεις έχουµε τη συζήτηση και την έγκριση των
ψηφισµάτων.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αγαπητέ συνάδελφε, έκανα µια ειδική αναφορά στο θέµα
στην αρχή της σηµερινής συνεδρίασης. Πρότεινα να αρχίσουµε από τον απολογισµό
του Γενικού Γραµµατέα και την έγκριση του προϋπολογισµού και στη συνέχεια να
συζητήσουµε τα ψηφίσµατα. Ίσως φταίω που δεν έθεσα την πρότασή µου σε µια
ξεχωριστή ψηφοφορία. Κανένας όµως δεν εξέφρασε αντίρρηση και δεν επέµενε να
αλλάξει η πρότασή µου. Γι’ αυτό και νοµίζω ότι δεν είναι σκόπιµο τώρα να
παραιτηθούµε από την απόφαση που είχαµε λάβει αρχικώς και θα συνεχίσουµε σ’
εκείνο το πνεύµα πάνω στο οποίο έχουµε συµφωνήσει. Παρακαλώ τον κ. Κρούτοφ…
Τι προτείνεις; Να το θέσουµε σε ψηφοφορία; Είναι πλέον αργά για να ψηφίσουµε.
Ποιος είναι κατά της αποφάσεως του Προέδρου; Και ποιος είναι υπέρ της προτάσεως
του κ. Κρούτοφ, να συζητήσουµε τώρα τα ψηφίσµατα; Τέρµα. Το θέτω σε
ψηφοφορία ακριβώς µ’ αυτή τη διατύπωση. Ποιος είναι υπέρ;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
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…………………………………………………………………………………
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Είναι πασιφανής η στάση της Ολοµέλειας. Ευχαριστώ.
Αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε κατ’ ουσίαν µόνο µία πρόταση, να εγκρίνουµε
την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα για το έργο µας το προηγούµενο έτος. Έτσι,
λοιπόν, µία ψήφος σε κάθε αντιπροσωπεία. Ποιος είναι υπέρ της εκθέσεως του
Γενικού Γραµµατέα; Παρακαλώ τις αντιπροσωπείες να ψηφίσουν.
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ψηφίζουν οι αντιπροσωπείες.
Ποιος ψηφίζει λευκό; Η Αρµενία. Ποιος άλλος; Σας ευχαριστώ. Ποιος είναι
κατά;
Με µία λευκή ψήφο της Αρµενίας. υπερψηφίζεται και εγκρίνεται η έκθεση του κ.
Γενικού Γραµµατέα για την προηγούµενη περίοδο.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε µια λευκή ψήφο εγκρίνεται η
έκθεση του Γενικού Γραµµατέα. Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, θα θέλατε να πείτε κάτι
επί αυτού;
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ο εκπρόσωπος της Αρµενίας να µας εξηγήσει, γιατί ρίχνει
λευκό.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ:
δικαίωµά του.

Όχι, δεν ψήφισε κατά, απλά ψηφίζει λευκό, είναι

Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Τώρα υπερψηφίσαµε την έκθεση του Γενικού Γραµµατέα. Θα ήθελα
όµως ο κύριος Πρόεδρος να µας πει τώρα ποια είναι τα αποτελέσµατα του
ψηφίσµατός µας πάνω στο Κοσσυφοπέδιο. Αποταθήκαµε και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και στο ΝΑΤΟ, τι αποφάσεις λαµβάνουν ούτως ώστε να βελτιώσουν την
κατάσταση εκεί;
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ, θα σας ενηµερώσουµε επ’ αυτού στο
τέλος. Όταν θα ξεκινήσουµε την εξέταση των ψηφισµάτων, τότε να µας το θυµίσεις,
Κώστα. Έχουµε µια παράκληση να ενηµερώσουµε τη Συνέλευση για τα προηγούµενα
ψηφίσµατα της Γενικής Συνέλευσης του Κιέβου. Όχι τώρα, αλλά µετά την
ολοκλήρωση της συζήτησης των οικονοµικών θεµάτων. Εντάξει; Καλώς. Έχουµε
τρεις προτάσεις επί της οικονοµικής εκθέσεως για την προηγούµενη περίοδο και επί
του σχεδίου προϋπολογισµού για την επόµενη περίοδο. Πού είναι όµως ο Ταµίας µας;
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Είχε κάποιο ραντεβού, φανταζόταν ότι η ψηφοφορία θα τελείωνε
πιο νωρίς, και δεν µπορούσε να το παραλείψει. Ζητά συγνώµη, δεν µπορούσε να
κάνει αλλιώς. Αν υπάρχουν κάποιες διευκρινίσεις που θέλετε, είµαστε εδώ να τις
δώσουµε.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Λυπούµαι, αλλά βάσει του κειµένου της ηµερήσιας διατάξεως, από
τις 12 µέχρι τις 13.30 προβλέπεται η συζήτηση της εκθέσεως του Γενικού Γραµµατέα
και της οικονοµικής εκθέσεως. Ξεκινήσαµε κατά µία ώρα νωρίτερα την εξέταση του

132

οικονοµικού απολογισµού, και εγώ έπεσα θύµα αυτού, δεν το ήξερα, δεν µπόρεσα να
παρευρεθώ εδώ το πρωί, ήξερα όµως ότι η συζήτηση θα άρχιζε στις 12.00.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο Ταµίας µας δεν είχε ενηµερωθεί εκ των προτέρων για την
ηµερήσια διάταξη. Όρισε κάποια συνάντηση γι’ αυτή την ώρα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
σέβεται τα ίδια του τα καθήκοντα.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κατανοητό, µπορούµε να δεχθούµε ή να µη δεχθούµε τη
συγνώµη του.
Συνεπώς, έχουµε τρεις προτάσεις:
- η πρώτη να εγκρίνουµε την έκθεση,
- η δεύτερη να εγκρίνουµε την έκθεση µε ορισµένες παρατηρήσεις οι οποίες είναι
οι εξής:
• Πρώτη παρατήρηση, να αυξηθεί το αντίστοιχο άρθρο του προϋπολογισµού
για τις Επιτροπές στο ύψος των 20.000-30.000 ευρώ.
• ∆εύτερη παρατήρηση: είδαµε ότι οι αποφάσεις για την αλλαγή του
προϋπολογισµού που έχουµε εγκρίνει δεν λαµβάνονται πάντοτε ορθώς. Γι’
αυτό το λόγο, υπάρχει η πρόταση, εµείς, η Γενική Συνέλευση, να
εξουσιοδοτήσουµε την Γραµµατεία και τον Γενικό Γραµµατέα, στα
πλαίσια του εγκεκριµένου συνολικού ποσού, να κάνουν αλλαγές
εσωτερικού χαρακτήρα αναδιαρθρώνοντας τις δαπάνες στο πλαίσιο του
προϋπολογισµού. Και το τρίτο. Επειδή δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση
σχετικά µε την Οικονοµική µας επιτροπή, µάλλον έχει γίνει λάθος, καθώς
ο προϋπολογισµός για το επόµενο έτος θα πρέπει να εξετάζεται
προκαταρκτικά από την ίδια την Οικονοµική επιτροπή και να κατατίθεται
στην Ολοµέλεια, εξ ονόµατος της Οικονοµικής Επιτροπής. Αν και, εδώ
που τα λέµε, η Οικονοµική Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάζει και την
οικονοµική έκθεση για την προηγούµενη περίοδο. Σε ό,τι αφορά όµως τον
έλεγχο που µπορούν να κάνουν κάποιες εξελεγκτικές επιτροπές ή
υπηρεσίες κοινοβουλίων κλπ., δεν είναι δυνατόν να ελέγχει κάποιος άλλος
µια αυτόνοµη, αυτάρκη οργάνωση, εκτός από την ίδια την οργάνωση. Σε
κάθε οργάνωση υπάρχει πάντα µία Εξελεγκτική Επιτροπή. Αν στη ∆.Σ.Ο.
δεν υπάρχει Εξελεγκτική Επιτροπή, αυτό είναι παράβαση. Πρέπει να
διενεργείται εσωτερικός έλεγχος. Παράλληλα όµως πρέπει να διενεργείται
έλεγχος από ανεξάρτητους Ορκωτούς Λογιστές. Το βασικότερο που
επισηµαίνουµε είναι ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού για τον επόµενο
χρόνο, θα πρέπει να εξετάζεται προκαταρκτικά.
• Και υπήρξε και µία τρίτη πρόταση - να µην εγκριθεί ο προϋπολογισµός.
Παρακαλώ, υπάρχουν κάποια ερωτήµατα;
Μ.ΠΛΟΧΟΤΙΝΙΟΥΚ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, αποσύρω την πρότασή µου
περί της µη εγκρίσεως της οικονοµικής εκθέσεως, λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι σήµερα δύο φορές… – δεν θα πω καµιά κακιά κουβέντα –
υποβάλλω µία άλλη πρόταση, να θέσουµε το ερώτηµα περί της αντιστοιχίας
της θέσεως του Ταµία και να τον απελευθερώσουµε από τη θέση του αυτή,
δια την επίδειξη ασέβειας ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: ∆εν κατάλαβα, Μπορίς. Στην αρχή εγκρίνουµε τον
προϋπολογισµό. Στοπ, στοπ, στοπ! Άρα λοιπόν µένουν δύο προτάσεις. Ή να
εγκρίνουµε την έκθεση και τον προϋπολογισµό χωρίς παρατηρήσεις, ή να
τους εγκρίνουµε λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις. Μετά από αυτό, θα
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µπορέσουµε να εξετάσουµε το ζήτηµα περί των προσώπων. Πρώτα όµως θα
πρέπει να επιλύσουµε το κεντρικό θέµα της ηµερησίας διατάξεως.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Με όλο τον σεβασµό, κ. Πρόεδρε, έχουµε µπλέξει δύο θέµατα
- τη δική µου πρόταση και του συναδέλφου της Κύπρου. Όχι, εγκρίναµε την
έκθεση του Γενικού Γραµµατέα. Θα πρέπει όµως, όπως είπε ο Κύπριος
συνάδελφός µας, να υιοθετήσουµε και την έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή.
Πρέπει να το καταγράψουµε στα πρακτικά. Και κατόπιν αυτού θα περάσουµε
στον προϋπολογισµό και τις παρατηρήσεις.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Σωστή
παρατήρηση υπέρ ηµών. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να
επικυρώσουµε την οικονοµική έκθεση της προηγούµενης περιόδου. Υπάρχουν
άλλες προτάσεις;
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Μία άλλη πρόταση συνίσταται στο να επικυρώσουµε
αυτή την έκθεση, αλλά µε επιφυλάξεις, διότι στη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης
πέντε συνάδελφοι και συγκεκριµένα ο συνάδελφός µας από την Ουκρανία υπέβαλαν
ερωτήµατα στα οποία δεν δόθηκαν απαντήσεις. Επικυρώνοντας την έκθεση αυτή,
συµφωνούµε ότι, αν παραστεί ανάγκη, ο επιπρόσθετος έλεγχος ορισµένων θέσεων
αυτής της εκθέσεως, µπορεί να διεξαχθεί µε τις δυνάµεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
∆ηλαδή, είναι θέµα της Οικονοµικής Επιτροπής σε ποιον θα τον αναθέσει, ωστόσο θα
πρέπει να έχει το δικαίωµα να επανέλθει σ’ αυτή την έκθεση, διότι προκύπτουν
κάποιες αµφιβολίες και ερωτήσεις, σχετικά µε τα έξοδα του περασµένου έτους.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν µπορεί να γίνουν αυτά τα πράγµατα. Να είµαστε
λιγάκι σοβαροί.
Ν.ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Τέθηκε µία πρόταση από τον Ταµία. Θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να
συζητήσουµε αυτή την πρόταση. Αλλά κατατέθηκε µία πρόταση περί του Ταµία. Η
πρώτη πρόταση ήταν του Ταµία, να αποδεχθούµε την έκθεσή του. Θα πρέπει να
ψηφιστεί η πρόταση αυτή, µετά από 3 ώρες συζητήσεων, και αν δεν εγκριθεί αυτή η
πρόταση, θα µπορεί κάποιος άλλος να υποβάλει µία άλλη πρόταση. Αν όµως αυτή η
πρόταση γίνει αποδεκτή, τότε δεν έχει νόηµα να δεχθούµε άλλες προτάσεις.
Άρα, λοιπόν, εγώ προτείνω να ψηφίσουµε περί της αποδοχής της εκθέσεως
του Ταµία.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Έχουµε υπερψηφίσει ήδη την πρόταση του Ταµία. Μου
κάνει αίσθηση ότι ξανατίθεται το θέµα. Αλλά αν ξανατίθεται το θέµα, να τεθεί προς
ψήφιση.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Όχι, δεν ψηφίσαµε, διότι διεξήχθη συζήτηση σχετικά µε
την έκθεση. ∆εν µπορεί να υπάρξουν κάποιες αυτόµατες αποφάσεις. ∆εν µπορούµε
σιωπηρώς να αποδεχθούµε την έκθεση. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της αποδοχής της
οικονοµικής εκθέσεως της ∆.Σ.Ο. για την προηγούµενη περίοδο; Αυτή ήταν η πρώτη
πρόταση. Ποιος είναι υπέρ; Ποιος είναι κατά; Ποιος ψηφίζει λευκό;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………...
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Έτσι, λοιπόν, η οικονοµική έκθεση επικυρώνεται.
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Τρίτη ερώτηση, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Ας ψηφίσουµε ώστε να µπορέσουµε σε
περίπτωση ανάγκης να διενεργήσουµε έλεγχο. Και εγώ τάχθηκα υπέρ της επικύρωσης
της έκθεσης.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κύριε Ζατούλιν, έχετε άδικο από οικονοµική άποψη. Η
έκθεση είτε εγκρίνεται, είτε δεν εγκρίνεται. ∆εν µπορούµε να εγκρίνουµε την έκθεση
µε αλλαγές. ∆εν νοµίζω ότι αυτό υπάρχει πουθενά στην οικονοµική πρακτική. Θα
σηµειώσουµε τις παρατηρήσεις σας στα πρακτικά. Και τις θέσεις σας περί του Ταµία.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Είπε όµως ότι µόλις επικυρώσουµε την έκθεση, απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη. Το είπε ή όχι;
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Λοιπόν, κ. Ζατούλιν, η έκθεση έχει ήδη εγκριθεί.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Μπορείτε να µου απαντήσετε στο ερώτηµά µου;
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Όχι, έχουµε ήδη ψηφίσει.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, είµαστε όλοι κοινοβουλευτικοί και δεν
χρειάζεται να σφετερίζεστε αρµοδιότητες. Υπερψήφισα την έκθεση. ∆εν έχω
αντιρρήσεις πάνω σ’ αυτήν, δεν την κοίταξα. Πρέπει να σας πω ότι δεν την έλεγξα.
Άκουσα όµως τις αµφιβολίες των βουλευτών, και σας παρακαλώ η εργασία πάνω
στη διευκρίνηση της εκθέσεως να συνεχιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή. ∆εν
υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο σ’ αυτό. Είναι µια επιπρόσθετη αίρεση που συνοδεύει
την επικύρωση της έκθεσης. ∆εν θα εισηγούµουν αυτό το σηµείο, αν ο Ταµίας δεν
έλεγε απ’ αυτό το βήµα ότι η επικύρωση της έκθεσης σηµαίνει ότι δεν φέρει πλέον
ουδεµία ευθύνη. Αν το είπε, πρέπει να ψηφίσουµε πάνω σ’ αυτό.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Λοιπόν, εγκρίναµε την έκθεση. Ο κ. Ζατούλιν υπέβαλε
ακόµη µία πρόταση - να δοθεί το δικαίωµα στην Οικονοµική Επιτροπή, εάν υπάρξουν
ερωτήµατα στις αντιπροσωπείες, να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Ο συνάδελφος κ. Ζατούλιν από τη Ρωσία, προτείνει κάτι που ήδη
προβλέπεται στο νόµο. Εµείς σαν Γενική Συνέλευση, εγκρίναµε τη διαχείριση όπως
την έκανε ο Ταµίας. Σύµφωνα µε το νόµο, και τον Ελλαδικό νόµο, εάν προκύπτει
κατάχρηση ή παραποίηση εγγράφων ή οποιαδήποτε άλλη ατασθαλία, υπέχει ποινική
ευθύνη και αυτός που την έκανε και ο Ορκωτός Λογιστής που έκανε την έρευνα.
Άρα, είναι ελεύθερος ο καθένας µας, ύστερα από την έγκριση, αν ανακαλύψει
οτιδήποτε που είναι λάθος, που είναι παράβαση, που είναι παράνοµο, να το δώσει σε
όποια αρχή θέλει, ακόµα και της Ρωσίας, ή της Κύπρου ή όποιας άλλης χώρας θέλει ή
να το καταγγείλει στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
Αλλά σύµφωνα µε το Καταστατικό µας, έχει εγκριθεί η διαχείριση ως ορθή,
αυτό έχει τελειώσει οριστικά. Ο καθένας µας όµως είναι ελεύθερος να ανακαλύψει
οτιδήποτε για οποιοδήποτε και να το παρουσιάσει είτε στις αρµόδιες Αρχές, είτε στην
επόµενη Γενική Συνέλευση.
Μ.ΚΡΟΥΣΚΑ: Μία µικρή παρατήρηση. Θα ήθελα, όταν τίθεται κάτι προς
ψηφοφορία, να είναι σαφές για το τι ψηφίζουµε και να δώσετε λίγο καιρό, ούτως
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ώστε να ακούσουµε τη µετάφραση. ∆ιότι οφείλω να σας πω ότι πολλές φορές δεν
γνωρίζω τι ψηφίζουµε. ∆ιότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα και η ερώτηση δεν ήταν
σαφής.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Για εκείνους που δεν άκουσαν το ερώτηµα του κ.
Ζατούλιν. Ο συνάδελφός µας από την Ουκρανία, είπε ότι έχει αµφιβολίες σχετικά µε
την έκθεση, σε ό,τι αφορά τα έξοδα της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία έλαβε χώρα
στην Ουκρανία. Όλοι άκουσαν αυτή την παρέµβαση. Γι’ αυτό, ο κ. Ζατούλιν υπέβαλε
την πρότασή του. Εάν αυτά τα ερωτήµατα παραµείνουν, η Επιτροπή επί των
Οικονοµικών µπορεί να επανέλθει σε αυτή την οικονοµική έκθεση και να εξετάσει
την ορθότητα των εξόδων πάνω σε ορισµένα άρθρα. Αυτό πρότεινε ο κ. Ζατούλιν. Ο
κύριος Σ.Φυττής από την Κύπρο είπε ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωµα αυτό
αυτοδικαίως, στα πλαίσια του Καταστατικού µας, και δεν χρειάζεται µία επιπλέον
επικύρωση. Όµως, εφόσον ο βασικός µας Σύµβουλος µας είπε ότι η Οικονοµική
Επιτροπή δεν είναι υπόλογη για τα έξοδα αλλά µόνο για τα έσοδα, θα πρέπει να το
συζητήσουµε. Παρακαλώ να το σχολιάσει ο κ. Κώστας Μυγδάλης.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Αµφισβήτησε τα στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες που
έγιναν στο Κίεβο. Με ποια στοιχεία; Έχει στοιχεία; Επεκαλέσθη κανένα στοιχείο;
∆ιότι µε αυτή τη λογική ο καθένας µας µπορεί να αµφισβητήσει τα πάντα. ∆εν
µπορούµε να κινούµε µία ολόκληρη Συνέλευση, να απασχολείται µε υποθέσεις
εργασίας. Έχει κάποιο στοιχείο στα χέρια του να µας το καταθέσει για να
θεωρήσουµε σοβαρή την αµφισβήτηση που κάνει. Αλλιώς δεν είναι σοβαρή, και δεν
πρέπει µία Συνέλευση να απασχολείται ατελείωτες ώρες µε πράγµατα, τα οποία είναι
αστεία ως γελοία.
Μ.ΝΤΑΟΥΝΤ: Αγαπητέ Πρόεδρε, είµαστε κοινοβουλευτικοί, σε τελική ανάλυση.
Μετά την ψηφοφορία δεν νοµίζω ότι είναι σκόπιµο να συνεχίσουµε το διάλογο. Έτσι,
λοιπόν, σας ζητώ να σταµατήσουµε το διάλογο και να συνεχίσουµε τη δουλειά µας.
Β.ΤΑΡΑΝ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ουκρανική
αντιπροσωπεία δεν θέλει να κατηγορήσει κανέναν. Θέλουµε µόνο ένα πράγµα - να
γνωρίζουµε την αλήθεια. ∆εν µπορεί κάποιος να πληρώσει δύο φορές για ένα
ξενοδοχείο.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Κάντε µία επερώτηση στη Βουλή της Ουκρανίας και
ρωτήστε αν δαπάνησε, τι δαπάνησε, πού το δαπάνησε, πώς το δικαιολογεί, τι σχέση
έχει µε εµάς αυτό;
Β.ΤΑΡΑΝ: ∆εν σας διέκοψα. Θα ήθελα µόνο να µας στείλουν τα παραστατικά και
τις αποδείξεις. ∆εν ήθελα να κατηγορήσω κανέναν. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Με συγχωρείς, Βίκτωρ, αλλά δεν έχεις δίκιο, δεν είµαστε
υπόλογοι σε κανέναν και δεν θα στείλουµε σε κανέναν κανένα έγγραφο, το
καταλαβαίνεις; Είναι µία δική µας εσωτερική υπόθεση. Ορθώς ο Γενικός Γραµµατέας
έθεσε το ζήτηµα. Αν υπάρχουν αµφιβολίες, να απευθυνθείς στις δικές σου υπηρεσίες.
Είναι πολύ απλό να το κάνεις.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Μα πώς µπορεί να το κάνει;
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Έχει αµφιβολίες που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται.
Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Όχι, µα πώς είναι δυνατό. Αφού η έκθεση έχει εγκριθεί και µε βάση
αυτά τα έγγραφα…
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Στοπ! Κώστια, δεν έχει έρθει, δυστυχώς, η Αικατερίνα
Σαµόιλικ, η οποία είναι επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας και µέλος της
Γραµµατείας. Θα πρέπει να συναντήσει την κα Σαµόιλικ και να συζητήσει µαζί της
αυτά τα θέµατα. Γνωρίζει ενδελεχώς όλα τα σχετικά ζητήµατα. Γιατί να το
συζητήσουµε τώρα;
Β.ΤΑΡΑΝ: ∆εν θα ζητήσω ξανά το λόγο, ωστόσο όµως στην προηγούµενη Γενική
Συνέλευση η κα Σαµόιλικ είπε «Ακολουθήστε όλοι το παράδειγµα της Ουκρανίας.
Κάλυψε όλες τις δαπάνες για τα γεύµατα και τα ξενοδοχεία. Και τότε τη
χειροκροτήσατε όλοι και δεν προέκυψε κανένα ερώτηµα.
Ταυτόχρονες συζητήσεις εκτός µικροφώνου.
Σ.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν το είπε τότε η κυρία Σαµόιλικ.
Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΙ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι κανένας δεν έχει το
µονοπώλιο στην αλήθεια. Ο καθένας έχει ένα επιχείρηµα και έχει και δικαίωµα στην
ψήφο, έχει µία ψήφο. Όταν τελειώνουν τα επιχειρήµατα, αρχίζουµε την ψηφοφορία.
Είµαστε κοινοβουλευτικοί. Φοβάµαι ότι αυτή η συνάντηση στο τέλος χάνει την αξία
της. Έχουµε ψηφίσει ήδη δυο τρεις φορές, και τώρα θα πρέπει να συνεχίσουµε µε
άλλα θέµατα. Ευχαριστώ πολύ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ζητώ συγγνώµη, λοιπόν. Θα πρέπει να λειτουργήσουµε
µε βάση τις δηµοκρατικές διαδικασίες. Έχουµε εγκρίνει την οικονοµική έκθεση. Έχει
κατατεθεί µια συµπληρωµατική πρόταση, σε περίπτωση που υπάρχουν επίµαχα
ζητήµατα, να δοθεί η δυνατότητα στην Οικονοµική Επιτροπή να εξετάσει αυτά τα
ζητήµατα. Είναι κατανοητό, συνάδελφοι, αυτό; Υπάρχουν αντιρρήσεις;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: ∆εν βλέπω να υπάρχει καµία αντίρρηση. Εγκρίνεται,
λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα το πιο ενδιαφέρον – πρέπει να
εγκρίνουµε το σχέδιο προϋπολογισµού για το επόµενο έτος.
Υπάρχουν δύο προτάσεις εδώ.
• Πρώτον, να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό χωρίς τις παρατηρήσεις.
• ∆εύτερη πρόταση: να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό µε τις παρατηρήσεις –
τροπολογίες.
Έχω διατυπώσει τις παρατηρήσεις αυτές. Παρακαλώ.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη προς την Οικονοµική
Επιτροπή, σας διαβεβαιώ ότι στο µελλον θα προσπαθήσουµε να µην επιτρέψουµε να
γίνονται τέτοιες παραβάσεις. Θα εξετάζουµε και θα ελέγχουµε τα πάντα εκ των
προτέρων, θα εξοικονοµούµε τον πολύτιµο χρόνο σας.
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Προτείνουµε να εξετάσουµε τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους µε
παρατηρήσεις. Προβλέπεται µια πολύ σηµαντική συνεδρίαση – η συνάντηση των
Υπουργών Παιδείας. Πρόκειται για µια µεγάλη δαπάνη ύψους σχεδόν 100.000 ευρώ.
Έχω µια πρόταση προς την Γραµµατεία. Η Ρωσία ενδιαφέρεται πολύ να
πραγµατοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Αλλά για να µην κάνουµε άσκοπες ενέργειες, θα
πρέπει να επιβεβαιώσουµε τη συγκατάθεση των Υπουργών Παιδείας ή των
Αναπληρωτών Υπουργών, και µόνο κατόπιν της απάντησης των Υπουργών Παιδείας
να συζητήσουµε αν θα το πράξουµε αυτό ή όχι. ∆ιότι, η Επιτροπή Οικονοµικών δεν
κρίνει σκόπιµη τη δαπάνη χρηµάτων για µία συνάντηση αξιωµατούχων
δευτερευούσης σηµασίας. Ευχαριστώ.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Παρακαλώ, αξιότιµε συνάδελφε.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισήγησή µας αφορά
τον προϋπολογισµό και είναι συγκεκριµένη. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της
Οργάνωσής µας, λειτουργούν Επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή Οικονοµικών, η
Επιτροπή Παιδείας, Βιοηθικής, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.ο.κ. Συνολικά έχουµε 8
Επιτροπές.
Φαίνεται από τα προηγούµενα χρόνια µέχρι σήµερα, ότι οι Επιτροπές δεν
έχουν επιτελέσει έργο. Η δική µας σκέψη και εποµένως η εισήγησή µας, είναι ότι
επειδή όλα κινούνται µε χρήµατα, ενδεχοµένως δεν διετέθησαν χρήµατα για τη
δραστηριότητα των Επιτροπών και εποµένως τη δυνατότητα της εµπλοκής
περισσοτέρων συναδέλφων εις την δραστηριότητα της ∆.Σ.Ο.
Προτείνουµε λοιπόν να δοθούν κίνητρα εις τις Επιτροπές, και προτείνουµε
όπως στον προϋπολογισµό προβλέπεται ξεχωριστό κονδύλι συνολικά, για όλες τις
Επιτροπές και το ποσό αυτό να επιµεριστεί σε κάθε Επιτροπή. Έτσι ώστε ο κάθε
Πρόεδρος Επιτροπής, η κάθε Επιτροπή, να γνωρίζει ποιο είναι το οικονοµικό µέγεθος
το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει, ποιο είναι το budget δηλαδή, το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιήσει για τη λειτουργία της Επιτροπής.
Νοµίζουµε ότι αν δοθεί αυτή η δυνατότητα, είναι ένα ισχυρό κίνητρο να
κινητοποιήσει τις Επιτροπές, οι οποίες θα µπορούν να εξασφαλίζουν και τη
συνεργασία των οικείων Κοινοβουλίων, ιδιαίτερα του Προέδρου ή των µελών των
Επιτροπών. ∆εν προεξοφλώ ότι θα υπάρξει επιτυχία, αλλά πιστεύω ότι αν δοθούν
κίνητρα, υπάρχει και η προσδοκία να επιτελεσθεί ένα συγκεκριµένο έργο.
Επειδή όµως θα είναι άδικο να πούµε, π.χ., έχουµε 8 Επιτροπές, δίνουµε
10.000 ευρώ για κάθε Επιτροπή, ενδεχοµένως αυτό να είναι άδικο, δεν έχουµε
προγραµµατίσει σαν Γενική Συνέλευση πού θέλουµε να δώσουµε προτεραιότητα τον
επόµενο χρόνο, γι’ αυτό για φέτος εισηγούµαι όπως η Γραµµατεία σε προσεχή
συνεδρία, αποφασίσει πού θέλουµε να δώσουµε έµφαση για τον επόµενο χρόνο και
ανάλογα µε την έµφαση που θέλουµε να δώσουµε, π.χ., αν είναι η Παιδεία, να
βάλουµε περισσότερα χρήµατα στην Παιδεία. Αν είναι τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, θα
βάλουµε περισσότερα χρήµατα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αν είναι η
Βιοηθική, µπορούµε να βάλουµε περισσότερα χρήµατα στη Βιοηθική, στο
Περιβάλλον, ανάλογα µε τις προτεραιότητες.
Έτσι, λοιπόν, η κάθε Επιτροπή θα έχει συγκεκριµένο κονδύλι, το οποίο θα
χρησιµοποιήσει για την επόµενη χρονιά και στον απολογισµό της επόµενης χρονιάς ο
κάθε Πρόεδρος Επιτροπής θα κάνει απολογισµό και για τα χρήµατα που
χρησιµοποίησε, αλλά και για το έργο που έχει επιτελέσει. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.
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Κ.ΖΑΤΟΥΛΙΝ: Είµαι απόλυτα σύµφωνος µε τον αξιότιµο Κύπριο Βουλευτή και
στηρίζω την πρότασή του. Στην πρόταση αυτή µε ενοχλεί µόνο µία πλευρά. ∆ηλαδή,
ότι προτείνεται να παραπέµψουµε στην επόµενη συνεδρίαση της Γραµµατείας τη
συζήτηση περί των προτεραιοτήτων και των συγκεκριµένων ποσών που θα
κατανεµηθούν στις διάφορες Επιτροπές.
Νοµίζω ότι µπορούµε να το διευκολύνουµε λαµβάνοντας υπόψη τις συµπληρώσεις
που έγιναν. Στον παρόντα προϋπολογισµό έχουµε 18.000 για τις εργασίες των
Επιτροπών. Ακούσαµε σήµερα ότι υπάρχει πιθανότητα αυξήσεως του ποσού αυτού.
Ας πούµε ότι θα είναι 40.000. Οι οκτώ επιτροπές θα πρέπει να έχουν ισοµερώς από
5.000 ευρώ η κάθε µία. Ας είναι στη διάθεση της Γραµµατείας, πρέπει να δαπανώνται
κατόπιν υπόδειξης του Προέδρου και σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής. ∆εν
θέλουµε χρήµατα εν τη παλάµη. Εννοείται πως όλα τα χρήµατα θα είναι στο
λογαριασµό της ∆.Σ.Ο. Ωστόσο τα µέλη των επιτροπών πρέπει να φύγουν από το
συνέδριο γνωρίζοντας ότι το επόµενο έτος θα έχουν τη δυνατότητα να δαπανήσουν
5.000 ευρώ για τους σκοπούς και τους στόχους της Επιτροπής.
Σ.ΦΥΤΤΗΣ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, αν θυµάστε, ο πρώτος που επεσήµανε την
ανάγκη δραστηριοποίησης των Επιτροπών, ήµουν εγώ. Και ανέφερα και εισηγούµαι
ότι εφόσον ο περυσινός προϋπολογισµός, το κεφάλαιο 11 – ∆ραστηριότητα
Γραµµατείας και Επιτροπών της ∆ιακοινοβουλευτικής, ήταν 100.200 ευρώ, και
ξοδεύτηκαν 10.823 και φέτος µπαίνει στον προϋπολογισµό 29.480, εισηγήθηκα όπως
ξαναµπεί το ίδιο ποσό, όπως πέρυσι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. ∆ηλαδή να
ξαναµπεί το ποσό 100.200 ευρώ. Αυτό το 40.000 που λέει ο συνάδελφος, δεν
καταλαβαίνω από πού θα µπει. Εγώ επιµένω ότι πρέπει να ξαναµπούν οι 100.200.
∆ιαιρούµενο δια των 8 Επιτροπών, και εγώ επιµένω ότι πρέπει να διαιρεθεί, και ο
κάθε Πρόεδρος, η κάθε Επιτροπή, να έχει υπόψη της τη δραστηριοποίησή της, ότι
έχει 100.200 ευρώ δια 8, που σηµαίνει 12.500 ευρώ.
Θα πει, π.χ. ο κ. Κότσιρας, έχω στη διάθεσή µου γι’ αυτό το χρόνο 12.500
ευρώ, για να δραστηριοποιήσω την Επιτροπή µου και να δηµιουργήσω έργο το οποίο
θα παρουσιάσω στην επόµενη Συνέλευση, πάνω στο θέµα που µου ανατέθηκε. Αν δεν
του φτάνουν για τη δραστηριότητά του, θα «σκιστεί», να το πω ελληνικά, να βρει και
λεφτά από τη Βουλή του, από άλλες πηγές. Ή, π.χ., η κα Μαρία Πάπας, που είναι για
τη ∆ιεθνή Πολιτική, θα ξέρει και θα λογοδοτήσει, τι τα έκανε αυτά τα λεφτά.
Βεβαίως, πάντοτε σε συνεργασία µε την Γραµµατεία, διότι λέει εδώ ότι είναι
Επιτροπές της ∆ιεθνούς Γραµµατείας, θα είναι σε συνεργασία και υπό έλεγχο βάσει
κοινών αποφάσεων. ∆εν θα δουλέψουν ανεξάρτητα. ∆εν θα συγκαλεί ο κ. Κότσιρας
στην Αυστραλία τις Επιτροπές του διότι έτσι το σκέφτηκε. Θα συνεργαστεί µε τον
Πρόεδρο, τον Γραµµατέα, την Γραµµατεία, θα θέτει τις σκέψεις του υπόψη της
Γραµµατείας.
Έτσι, λοιπόν, η εισήγησή µου είναι, ότι το ποσό θα πρέπει να είναι όπως
πέρυσι, να κατανεµηθεί, να ξέρει η κάθε Επιτροπή το αναλογούν σ’ αυτή ποσό, και
σε συνεργασία να βάλει τις σκέψεις κάτω. Ο λόγος που επιµένω είναι ότι αυτές οι
Επιτροπές, µε βάση το Καταστατικό, δηµιουργήθηκαν για να δραστηριοποιηθούν, για
να εξαπλωθεί η Οργάνωσή µας. Να δραστηριοποιηθεί, να δείξει σε διάφορες Βουλές
και Κυβερνήσεις, ότι εκτός από τα γενικά θέµατα που συζητούµε, υπάρχουν και
θέµατα της Επιτροπής Κανονισµού, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Κοινωνικής
∆ραστηριότητας, Παιδείας, Βιοηθικής κλπ. Αυτή είναι η εισήγησή µου. Ευχαριστώ.
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Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Για να τελειώσουµε, στις 2.30 τα λεωφορεία φεύγουν.
Πρέπει να περάσουν όλα τα ψηφίσµατα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να µιλούν
λιγότερο. Μερικοί έχουν οµιλήσει 50 φορές από το πρωί.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Ένα ερώτηµα. Είχαµε προβλέψει 144.000 ευρώ για την Γενική
Συνέλευση, δαπανήσαµε 101.000 ευρώ, η Λευκορωσία προτείνει να
εξοικονοµήσουµε κάποιους πόρους. Προτείνω να εξετάσουµε αυτό το ζήτηµα. Η
Γραµµατεία προτείνει τη Βενετία. Για ποιο λόγο; Μήπως επειδή από τη Βενετία
ξεκίνησε η ∆΄ Σταυροφορία, που κατέστρεψε το Βυζάντιο και την
Κωνσταντινούπολη; Προκύπτουν ερωτήµατα εδώ και θα ήθελα να έχω µία απάντηση
τώρα και όχι στο µέλλον, κ. Πρόεδρε.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σε σένα ασκούν κριτική, Κώστα.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Μπορεί η πρόταση να υπεβλήθη για να πάµε να
καταλάβουµε και να εκδικηθούµε την ∆’ Σταυροφορία.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, ας είµαστε σοβαροί. Εξ όσων έχω
καταλάβει, κανείς δεν επιµένει να εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό χωρίς τις
παρατηρήσεις. Όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, εκτός,
βεβαίως, του Ταµία. Υπάρχει κάποιος που θέλει να εγκριθεί ο προϋπολογισµός χωρίς
τις παρατηρήσεις;
Υπάρχει πρόταση να το ψηφίσουµε σαν πακέτο. Το
ξαναδιευκρινίζω. Εγκρίνουµε το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού, πρώτον.
∆εύτερον, λέµε ότι µπορούµε να περιορίσουµε τις δαπάνες για την Γενική
Συνέλευση κατά 30.000 ευρώ και να τις µεταφέρουµε στο άρθρο 11 που αφορά στο
έργο των Επιτροπών, ούτως ώστε το ποσόν να αυξηθεί και να γίνει 48.000. Κατά την
άποψή µου, δεν είναι ρεαλιστικό να επανέλθουµε στο ποσό του προηγούµενου έτους,
που ήταν 100.000. Θα πρέπει να είµαστε πραγµατιστές. Επιµένει κάποιος στο ποσό
των 100.000; Ανεβάζουµε το ποσό που αναφέρεται στις Επιτροπές στο ύψος των
48.000 ευρώ. Τώρα, αν υπάρξει σκοπιµότητα για κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο του
προϋπολογισµού, εξουσιοδοτούµε την Γραµµατεία και τον Γενικό Γραµµατέα και όχι
τον Ταµία να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, θα είναι πλέον αρµοδιότητα του
Γενικού Γραµµατέα και της Γραµµατείας.
Β.ΤΑΡΑΝ: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εδώ θα έκανα και την εξής επισήµανση. Αν
υπάρχει σκοπιµότητα, να γίνουν και επαναληπτικοί έλεγχοι.
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Για ποιο λόγο αναφέρεστε στους ελέγχους; Εδώ
εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό, δεν βλέπω γιατί δεν καταλαβαίνετε, όταν θα έρθει το
επόµενο έτος, τότε θα ακούσουµε την πρότασή σας για το ζήτηµα των ελέγχων.
Απευθύνοµαι σε όλες τις αντιπροσωπείες, έχουν κατανοήσει όλοι τι τίθεται προς
ψηφοφορία; Πρώτον, είναι το συνολικό ποσό των 484 χιλιάδων. ∆εύτερον, είναι η
αναδιάρθρωση της εσωτερικής κατανοµής των δαπανών, η οποία προβλέπει 48.000
ευρώ για τις Επιτροπές. Και, τρίτον, η Γραµµατεία και ο Γενικός Γραµµατέας,
εξουσιοδοτούνται, αν υπάρχει σκοπιµότητα, να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στις
δαπάνες.
Ποιος είναι υπέρ, λοιπόν, αυτής της πρότασης, όπως έχει διατυπωθεί;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
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Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά; Ποιος ψηφίζει λευκό;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Ποιος είναι κατά; Η Ουκρανία; Ψηφίζετε λευκό; Βίκτωρ,
τα έχουµε ήδη καταγράψει όλα στα πρακτικά. ∆εν γίνεται έτσι.
Οµοφώνως υπερψηφίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισµού, µε τις παρατηρήσεις
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Λοιπόν,
προϋπολογισµό µε παρατηρήσεις.

οµόφωνα

έχουµε

υπερψηφίσει

τον

(Χειροκρότηµα.)
Προεδρεύων Σ.ΠΟΠΟΦ: Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, να προεδρεύσετε κατά την
εξέταση των ψηφισµάτων.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ψηφίσµατα. Θα ξεκινήσω από το ψήφισµα της
Παλαιστίνης, διότι έχει ένα προσωπικό πρόβληµα ο συνάδελφος, ο οποίος θέλει να
µιλήσει. Αυτά έχουν διανεµηθεί, είναι στα χέρια σας. Πάρτε το λόγο.
Μ.ΝΤΑΟΥΝΤ:
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα της παρούσης
Συνελεύσεως, Σεβασµιώτατοι, συνάδελφοι και καλεσµένοι,
Είναι µεγάλη τιµή για µένα να είµαι µαζί σας σήµερα, να σας
παρουσιάσω µία εικόνα των βασάνων του λαού µου στην Παλαιστίνη και την
τραγωδία την οποία αντιµετωπίζει ο λαός µας από την κατοχή.
«Ενώ έχουµε λίγο φως και µικρή ελπίδα για την εφαρµογή της ειρηνευτικής
διαδικασίας, οι µπουλντόζες του τρόµου του Ισραήλ, συνεχίζουν τις πρακτικές τους,
ξεριζώνοντας δέντρα, καταστρέφοντας σπίτια, δηµεύοντας γη, για την εξάπλωση των
εποίκων και συνεχίζουν να ανυψώνουν τον τοίχο των διακρίσεων στη χώρα µας, ο
οποίος θα καταπιεί το 58% από τη γη µας.
Γνωρίζουµε τις σοβαρές δυσκολίες, τις οποίες συνεχίζει να αντιµετωπίζει ο
παλαιστινιακός λαός στα κατεχόµενα, συµπεριλαµβανοµένης της Ιερουσαλήµ,
εκφράζουµε τις ανησυχίες µας για την ανθρωπιστική και κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση του παλαιστινιακού λαού, ως αποτέλεσµα της ευρείας καταστροφής των
περιουσιών και της υποδοµής που προκαλεί το Ισραήλ. Τη δύναµη κατοχής, όπως
επίσης και ως αποτέλεσµα των αυστηρών περιορισµών στην ελευθερία της
µετακινήσεως των προσώπων και των αγαθών, κλείνοντας τα σηµεία ελέγχου.
Εκφράζουµε την ανησυχία µας, ειδικότερα για την εξάπλωση των εποικιστικών
δραστηριοτήτων και την αποίκηση της παλαιστινιακής γης εκ µέρους του Ισραήλ και για
την ανέγερση του τείχους στις κατεχόµενες παλαιστινιακές περιοχές,
συµπεριλαµβανοµένων και των Ιεροσολύµων, τα οποία προστατεύονται από τον διεθνή
νόµο, τον οποίο παραβιάζει το Ισραήλ.
Ανησυχούµε επίσης και για τις συνέπειες των παρανοµιών των Ισραηλινών κατά
των δικαιωµάτων του παλαιστινιακού λαού, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοδιαθέσεως
και της βελτιώσεως του επιπέδου διαβιώσεώς τους.
Το τείχος και οι έποικοι επηρεάζουν αρνητικά το βιοτικό επίπεδο των
Παλαιστινίων και τους αποµονώνουν από τον υπόλοιπο κόσµο.

141

Καλωσορίζοντας τις δηµοκρατικές εκλογές της Παλαιστινιακής Αρχής το 2002
και την εκλογή του Προέδρου Μαχµούτ Αµπάς, εκφράζουµε την υποστήριξή µας για τις
δηµοκρατικές εκλογές του Παλαιστινιακού Συµβουλίου και τις δηµοκρατικές
διαδικασίες εν µέσω του παλαιστινιακού λαού, για την ανάπτυξη της δηµοκρατίας του
παλαιστινιακού λαού.
Καλωσορίζουµε τη συµφωνία του Σαρµ Ελ Σείχ.
Επίσης, καλωσορίζουµε και τις ….. »
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Τα ψηφίσµατα είναι στη διάθεση των συναδέλφων από
µέρες, το ξέρουν το ψήφισµα και νοµίζω ότι µπορείτε να σταµατήσετε εδώ, αν
συµφωνείτε κι εσείς. Το διαβάζουµε, το έχουµε όλοι µπροστά µας, στη γλώσσα µας.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Να τονίσουµε την αναγκαιότητα να δοθούν στους Παλαιστινίους
προσβάσεις των συνόρων, διεθνές αεροδρόµιο, διεθνές λιµάνι, διεθνή σύνορα, τα
οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Είναι κάτι, το οποίο µπορεί να
είναι αποδεκτό και είναι λογικό.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους, οι οποίοι
επιθυµούν να λάβουν το λόγο, να παραιτηθούν από το λόγο – ακούστε µε πρώτα και
µετά, δεν µπορώ να σας υποχρεώσω µε το ζόρι να παραιτηθείτε – να θέσω το
ψήφισµα σε ψηφοφορία. Τι θέλετε να πείτε;
Τι να κάνουµε, να αλλάξουµε το ψήφισµα τώρα; Είστε υπέρ του ψηφίσµατος.
Εντάξει. 2.30΄ θα φύγουν τα πούλµαν. Έχουµε Γενική Συνέλευση, κάνουµε
καταχρήσεις.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Εγώ συµφωνώ µε όλο το κείµενο που
διάβασε ο συνάδελφος, αλλά φαίνεται πως έχουµε βγει έξω από το ορθόδοξο πνεύµα,
στην Εκκλησία της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα,
στο οποίο πρέπει να αναφερθούµε σαν Ορθόδοξοι Βουλευτές. Και γι’ αυτό προτείνω
να προστεθεί µια συγκεκριµένη παράγραφος στο κείµενο. Εποµένως, ως Ορθόδοξοι
Βουλευτές, καλούµε τους Ορθόδοξους Παλαιστίνιους Βουλευτές, να ασκήσουν πίεση
στην Παλαιστινιακή Κυβέρνηση και στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, να εφαρµόσει τις
αποφάσεις της Συνόδου και να µην επεµβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της
Εκκλησίας. Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την άµεση συνεργασία σας, η
οποία βεβαίως θα διευθετήσει και θα θέσει στην ορθή οδό, όλα αυτά τα ζητήµατα.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Το θέµα το οποίο έθεσε ο συνάδελφος, είναι βεβαίως
σοβαρό, αλλά µπαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Αν κάποιες κυβερνήσεις
ασχολούνται µε αυτά, κακώς ασχολούνται, αλλά δεν θέλουµε να µπούµε τώρα στα
εσωτερικά του Πατριαρχείου των Ιεροσολύµων. Έχει επιληφθεί η µείζων και
υπερτελής Σύνοδος, από κει και πέρα, οι Κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Ιορδανίας και
της Παλαιστίνης, που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων,
θα πρέπει να σεβαστούν τους εκ παραδόσεως θεσµούς, οι οποίοι ισχύουν 1700
χρόνια, από τον 3ο – 4ο αιώνα. Κατά συνέπεια να µη µπούµε σ’ αυτά τα πράγµατα.
Το ερώτηµα που θέτω είναι αν εγκρίνετε το ψήφισµα το οποίο προτείνουν οι
Παλαιστίνιοι συνάδελφοι, ή δεν εγκρίνετε. Εγκρίνετε; Σηκώστε χέρια να δούµε.
Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν συµφωνεί; ∆εν συµφωνούν η Αυστραλία, οι Ηνωµένες
Πολιτείες και η Ουγκάντα.
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Συγνώµη, ξαναθέτω το ερώτηµα, γιατί µπορεί να µην ακούστηκε. Ποιοι
εγκρίνουν το ψήφισµα, όπως το έχουν στα χέρια τους; Εντάξει. Ποιοι δεν εγκρίνουν
το ψήφισµα;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Η Αυστραλία, η Αµερική, η Εσθονία. Ποιοι ψηφίζουν
λευκό; Κανείς. Να καταγραφεί ότι η Αυστραλία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η
Εσθονία ψηφίζουν κατά. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Υπάρχει ένα άλλο ψήφισµα, το οποίο είναι της Οργανώσεώς µας.
Μ.ΝΤΑΟΥΝΤ: Το προηγούµενο έτος είχαµε υιοθετήσει ένα ψήφισµα επί του
παλαιστινιακού, και εκπλήσσοµαι που η Γραµµατεία στην Αθήνα είχε αλλάξει κάποια
άρθρα, κάποια σηµεία του ψηφίσµατος. Θα πρέπει να σεβόµαστε την απόφαση, την
ετυµηγορία των συναδέλφων µας, ώστε να µην γίνονται κάποιες αλλαγές στην
πορεία.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν γνωρίζω τίποτε απολύτως, δεν ξέρω αν ξέρει κανείς.
Πάντως, τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, δεν έχω συµπράξει σε αλλαγή του
ψηφίσµατος όπως ψηφίστηκε, ούτε θα το κάνω για κανένα ψήφισµα.
Προχωρώ λοιπόν, το επόµενο ψήφισµα αφορά το κυπριακό πρόβληµα, το γνωρίζετε.
Ψηφίζετε το κυπριακό; Είναι κανείς που δεν το ψηφίζει; Όχι.
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Οµοφώνως εγκρίνεται το κυπριακό ψήφισµα.
Υπάρχει ένα ψήφισµα από τον συνάδελφο της Ουγκάντα. Λοιπόν, αυτό το ψήφισµα
της Ουγκάντα, είναι γνωστό, να µη το διαβάζουµε. Συµφωνείτε; Συµφωνούµε όλοι µε
το ψήφισµα της Ουγκάντα;
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση
…………………………………………………………………………………
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Συµφωνούµε όλοι µε το ψήφισµα της Ουγκάντα, δεν
υπάρχει άρνηση.
Και υπάρχει µία σύνοψη συµπερασµάτων των συζητήσεών µας, αυτό είναι το σχέδιο
ψηφίσµατος της 12ης Συνόδου της ∆.Σ.Ο., το διαβάσαµε. Συµφωνούµε;
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Εδώ, ίσως υπάρχει ένα λάθος στη µετάφραση, στο σηµείο 1, στην
τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου, εκεί που γίνεται αναφορά στην
«αναγέννηση των χριστιανικών αξιών», αντί των ανθρωπιστικών, να γίνει «των
χριστιανικών». Έγινε κατανοητή αυτή η πρόταση; Εκεί που γίνεται αναφορά στην
αναγκαιότητα αναγέννησης των ανθρωπιστικών αξιών, να αναγραφεί «των
χριστιανικών».
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν είναι µετάφραση, το πρωτότυπο είναι ρωσικό, άρα
πρωτοτύπως έτσι εγράφη.
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Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Επόµενη παρατήρηση, στο σηµείο 2, εκεί που λέγεται ότι δεν οδηγεί
στην επιδείνωση. Αντιθέτως, οδηγεί στην επιδείνωση. Πρέπει να αλλάξει η
διατύπωση. Προτείνω να απαλειφθεί το σηµείο 3. Να απαλειφθεί το σηµείο 3, διότι
επαναλαµβάνεται στο σηµείο 5. Γίνεται λόγος περί του ιδίου πράγµατος στο σηµείο 3
και στο σηµείο 5.
Σήµερα, στις εισηγήσεις µας, κάναµε λόγο για την παγκοσµιοποίηση, γι’ αυτή
τη διαδικασία η οποία επηρεάζει τα µέγιστα την πνευµατική ζωή, οδηγεί σε µία
πνευµατική ένδεια, γι’ αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να συµπεριληφθούν σ’ αυτό το
κείµενο συµπερασµάτων δύο ακόµα σηµεία.
Πρώτον, οι ορθόδοξοι Χριστιανοί υπερασπίζονται το δικαίωµα στην
ελευθερία πίστεως, στα πλαίσια της Αγίας, Συνοδικής και Αποστολικής τους
Εκκλησίας τους, και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια αντικατάστασης της Ορθόδοξης
Εκκλησιολογίας από τον θρησκευτικό συγκρητισµό.
Και, δεύτερον, υποστηρίζουµε τη διδασκαλία στα ρωσικά σχολεία, των
θεµελίων του Ορθόδοξου πολιτισµού, καθώς επίσης και την ισοτιµία θρησκευτικής
ορθόδοξης και κοσµικής εκπαίδευσης στη Ρωσία.
Για µας, έχει µεγάλη σηµασία, και νοµίζω ότι θα πρέπει να τα λάβουµε αυτά
υπόψη στη διαρκή µας προσπάθεια γι’ αυτή τη ζητούµενη αλλαγή στο ρωσικό
σύστηµα εκπαίδευσης.
Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Θέλω να πω ότι είναι ένα καλό κείµενο που το συνέταξε ο
αγαπητός κ. Αλεξέγιεφ και το οποίο όµως ίσως χρειάζεται να συµπληρωθούν 2-3
πράγµατα. Να τα πάρουµε υπόψη µας αυτά, να το ξανακοιτάξουµε λίγο µε τον κ.
Αλεξέγιεφ, για να το αναδιαµορφώσουµε, επειδή είναι συµπερασµατικού χαρακτήρα
κείµενο, να βάλουµε κάποια πράγµατα επιπλέον µέσα.
Νοµίζω όµως ότι, κ. βουλευτά, δεν µπορεί να γίνει αναφορά σε µία ειδική
χώρα, στα σχολεία της Ρωσίας, ή σε κάτι άλλο της Ελλάδος, η διακήρυξη πρέπει να
είναι γενικού χαρακτήρα.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Μπορούµε να πούµε, στα σχολεία των πατρίδων µας, των
χωρών – µελών.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Όχι, όχι, δεν εµπλεκόµαστε στα εσωτερικά ζητήµατα, απλά
υποστηρίζουµε την προσπάθεια της ορθόδοξης κοινότητας και της Ρωσικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας σ’ αυτό το θέµα.
Σ.ΠΟΠΟΦ: Τι πρότεινε ο κ. Γενικός Γραµµατέας. Πρότεινε τα εξής: το τελικό
ψήφισµα πρέπει να έχει γενικό χαρακτήρα. Η σκέψη σου µπορεί να διατυπωθεί ως
µια έκκληση γενικής φύσεως αναφορικά µε τη σπουδαιότητα της ορθόδοξης
θρησκευτικής παιδείας. Έχεις αντίρρηση; Θα έχει το ίδιο περιεχόµενο, θα
απευθύνεται όµως όχι µόνο στη Ρωσία, αλλά σε όλες τις χώρες, κάνουµε λόγο για τη
σπουδαιότητα της θρησκευτικής Ορθόδοξης παιδείας. Νοµίζω ότι είναι µια καλή
πρόταση και την υπερψηφίζω. Και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις σας, που είναι
συντακτικού χαρακτήρα, θα τις λάβουµε υπόψη στην Γραµµατεία, θα κάνουµε τις
απαραίτητες αλλαγές.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Καλώς. ∆εν έχω αντίρρηση.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να διορθώσουν φραστικά το κείµενο. Υπάρχει ακόµα το
ψήφισµα της Ουγκάντα. Το ψηφίσαµε; Κύριε Φυττή, το ψηφίσαµε.
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Σ.ΦΥΤΤΗΣ: ∆εν υπάρχει καµία ένσταση σ’ αυτή τη φρασεολογία που είναι εδώ,
όµως δεν µου δίνει την εντύπωση ότι είναι ψήφισµα. Είναι τρεις σοβαρές, σωστές
διαπιστώσεις. Γι’ αυτό λέω ότι παρακαλώ την Γραµµατεία να κάνει µία διόρθωση,
πού θα σταλεί, διότι είναι κάτι που συµφωνούµε όλοι, αλλά δεν είναι ψήφισµα αυτό.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να το διαµορφώσει µε τις ιδέες που έχει. Έχει καλώς,
εντάξει.
Ο κ. Αλεξέγιεφ.
Β.ΑΛΕΞΕΓΙΕΦ: ∆ύο λόγια θέλω να πω. Έχει µείνει ένα µικρό θέµα, αλλά είναι
αναγκαίο να το θίξω. Στη σηµερινή Γενική µας Συνέλευση, µε πολλή χαρά, βλέπουµε
πολλούς νέους κοινοβουλευτικούς, οι οποίοι συµµετέχουν στις εθνικές
αντιπροσωπείες, έχοντας αντικαταστήσει άλλους συναδέλφους τους. Τους
συναντήσαµε και θα είναι σκόπιµο να συµπεριλάβουµε ορισµένους απ’ αυτούς στις
επιτροπές της ∆.Σ.Ο. Θα διαβάσω και, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, κατόπιν αυτού θα
ψηφίσουµε.
Έτσι, λοιπόν, οι βουλευτές κ. Μινασιάν από την Αρµενία και ο κ. Νταχντούχ
από τη Συρία επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Στην Επιτροπή Κοινωνικής ∆ραστηριότητας, στη θέση του
αποχωρήσαντος κ. Βλαντ Ναντέζντε, πού όλοι πολύ καλά γνωρίζαµε, να συµµετάσχει
ο κ. Αντέα Πέτρου από τη Ρουµανία και στη θέση του κ. Πέτρου Σιλβέστρου από την
Μολδαβία, στην ίδια Επιτροπή, να συµµετάσχει ο κ. Στεπάν Γιεσίρ. Στην Επιτροπή
Παιδείας επιθυµεί να συµµετάσχει ο κ. Ζρεϊκάτ από την Ιορδανία, και στην Επιτροπή
Βιοηθικής, αν δεν υπάρχει αντίρρηση από την ωραία αυτή κυρία, θα παρακαλούσαµε
να συµµετάσχει η κα Νινό Νακασίτζε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Τότε σας
συγχαίρουµε, αγαπητοί φίλοι.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Αυτό που ελέχθη εις βάρος του κ. Μυγδάλη, φυσικά και
πρέπει να ανακληθεί, διότι εµείς εδώ είµαστε µία οικογένεια. Έχουµε τους κυρίους
Αλεξέγιεφ και Μυγδάλη από την αρχή της λειτουργίας της Συνέλευσης, και φυσικά
είναι άνθρωποι µε εµπειρία και γνώση. ∆εν διόρισε, βέβαια, κανέναν ο κ. Αλεξέγιεφ,
ανέγνωσε έναν κατάλογο.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ο συνάδελφος της Εσθονίας.
Β.ΒΕΛΜΑΝ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω τι συµβαίνει τώρα εδώ. ∆εν
ψηφίσαµε ακόµη για το τελικό κείµενο των συµπερασµάτων. Ενδιαµέσως αρχίσαµε
να συζητάµε οργανωτικά ζητήµατα. Όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό, η
Αρµενία ψήφισε λευκό και σχεδόν της ζήτησαν να εξηγήσει γιατί ψηφίζει λευκό.
Ήρθα εδώ να δικαιολογήσω τη στάση µου απέναντι στο ψήφισµα για το
παλαιστινιακό. ∆εν το ψήφισα, επειδή ήµουν κατά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν
αναγνωρίζω την ύπαρξη του προβλήµατος στην Παλαιστίνη, αλλά είµαι υπέρ του
γεγονότος ότι ως ένας υπερκοινοβουλευτικός θεσµός δεν θα πρέπει να σερνόµαστε
πίσω από τα µεµονωµένα Κοινοβούλια όσο καλές και να είναι οι προθέσεις τους. Το
ψήφισµα αυτό είναι άκρως πολιτικό κείµενο του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου και
δεν κρίνω σωστό να υποστηρίξουµε ένα τέτοιο ψήφισµα.
Ευχαριστώ.
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Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ο συνάδελφος κ. Καρράς από την Κύπρο, έθεσε το εξής
θέµα: όταν προηγουµένως ζήτησε και έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ο κ. Μυγδάλης
και µίλησε, ο κ. Πλοχοτνιούκ από τη Ρωσική ∆ούµα, του αµφισβήτησε το δικαίωµα
να µιλάει. Τώρα µίλησε ο κ. Αλεξέγιεφ, σύµβουλος, όπως και ο κ. Μυγδάλης.
Ερωτάται ο κ. Πλοχοτνιούκ, ανακαλεί αυτό που είπε εις βάρος του κ.
Μυγδάλη, ή καταγγέλλει και τον κ. Αλεξέγιεφ, διότι µίλησε;
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, σας επιβεβαιώνω ότι και ο κ.
Μυγδάλης και ο κ. Αλεξέγιεφ έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν το λόγο, έχουν
δικαίωµα να οµιλούν, αλλά ο κ. Μυγδάλης δεν έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στη
συζήτηση οικονοµικών θεµάτων και να υποδεικνύει στον Πρόεδρο της Οικονοµικής
Επιτροπής πώς πρέπει να φέρεται. Το επιβεβαιώνω.
∆εύτερον, είχα θέσει σε ψηφοφορία το ζήτηµα να άρουµε την εµπιστοσύνη
στο πρόσωπο του Ταµία για ένδειξη ασέβειας προς την ∆.Σ.Ο., µιας και δεν
παρουσιάστηκε και δεν ακούστηκε η πλήρης έκθεση, δηλαδή πήραµε όλες τις
αποφάσεις απουσία του Ταµία.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Έγινε η ψηφοφορία, τελείωσε.
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Ζητώ τώρα να τεθεί σε ψηφοφορία η άρση της εµπιστοσύνης
προς τον Ταµία. Τώρα συζητούσαµε θέµατα στελέχωσης της ∆.Σ.Ο. Και αυτό είναι
ένα ζήτηµα στελέχωσης.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Είναι εκτός διαδικασίας αυτό το οποίο λέτε τώρα, δεν
µπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία, έχει τελειώσει η Συνέλευση, αυτή τη στιγµή
αγγέλλουµε το τέλος της Συνελεύσεως
Μ.ΠΛΟΧΟΤΝΙΟΥΚ: Αυτή τη στιγµή εξετάζουµε ζητήµατα στελέχωσης της
Οργάνωσής µας. Προτείνω να άρουµε την εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ταµία.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Τότε, δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Ο κ. Μυγδάλης, εφόσον
κατά τον κ. Πλοχοτνιούκ έχει το δικαίωµα να οµιλεί, δεν µπορεί να του στερήσουµε
το δικαίωµα να οµιλεί, ούτε µπορούµε να του υπαγορεύσουµε τι θα λέει, ούτε πώς θα
το λέει, είναι δική του ευθύνη, έχει το δικαίωµα να το πει όπως εκείνος κρίνει ότι
πρέπει να το πει.
Έχουµε ένα άλλο θέµα τώρα, έχουµε το θέµα του πού θα γίνει η επόµενη
Γενική Συνέλευση. Υπάρχουν προτάσεις;
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Έχω ένα διαδικαστικό ζήτηµα.
Σ.ΠΟΠΟΦ: Περίµενε, Αλέξανδρε, δεν σου έδωσα το λόγο.
Α.ΚΡΟΥΤΟΦ: Υποσχεθήκατε ότι θα µου πείτε πώς εκτελούνται τα ψηφίσµατά µας.
∆υστυχώς, δεν το άκουσα. Αυτό είναι το πρώτον. ∆εύτερον, αν είναι να θυµώσουµε,
να θυµώσουµε. ∆ιότι ξαφνικά θύµωσαν µε τον κ. Πλοχοτνιούκ, ο Ταµίας όµως έδειξε
ασέβεια και εγκατέλειψε θρασύτατα την αίθουσα και γι’ αυτό δεν λέει κανείς τίποτα.
Σ.ΠΟΠΟΦ: Κώστα, µπορείς να µας δώσεις πληροφορίες σχετικά µε τα ψηφίσµατα
της ουκρανικής Συνέλευσης.

146

Κ.ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Εµείς αποστέλλουµε όλα τα ψηφίσµατα, τα οποία εγκρίνονται εδώ,
και τα συµπεράσµατα της κάθε Συνέλευσης, στους διεθνείς οργανισµούς, υπάρχει µία
κατάσταση περί τους 10-15, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η πρακτική που
ακολουθούµε εδώ και χρόνια. Αυτό κάνουµε. ∆εν ξέρω αν πρέπει να κάνουµε κάτι
άλλο.
Ταυτόχρονες συγκεχυµένες συζητήσεις
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Περιµένετε απαντήσεις; Με συγχωρείτε. Ή για πρώτη
φορά ασχολείστε µε τα θέµατα αυτά και σας κάνει εντύπωση, δηλαδή έχετε την
ψευδαίσθηση ότι κάθονται οι οργανισµοί και για όλα τα ψηφίσµατα που τους
στέλνουµε µας γράφουν την απάντηση, ότι έλαβαν το ψήφισµα και το εγκρίνουν µε
ιδιαίτερη χαρά;
Εντάξει, εµείς κάνουµε τη δουλειά µας, διαµαρτυρόµαστε, στέλνουµε µία
καταγγελία, ή στέλνουµε ένα αίτηµα. Από κει και πέρα, δεν είµεθα υπεύθυνοι για το
τι θα κάνει ο παραλήπτης, ευθύνεται ο παραλήπτης. Αν ο Ο.Η.Ε. αδιαφορεί γι’ αυτά
τα οποία του σηµειώνουµε στα ψηφίσµατα, αν η Ε.Ε. αδιαφορεί, αν συµβαίνει το ένα,
αν συµβαίνει το άλλο, τότε τι να πούµε εµείς; Θα υποχρεώσουµε µε το ζόρι αυτούς
για να κάνουν το καλό; ∆εν µπορούµε να τους υποχρεώσουµε, αλλά εµείς θα
συνεχίσουµε να τους το υπενθυµίζουµε, ότι πρέπει να κάνουν έτσι, ότι πρέπει να
λειτουργήσουν µ’ αυτό τον τρόπο, για να είναι σωστοί, τίµιοι, δίκαιοι, κλπ.
Μήπως υπάρχουν προτάσεις για την επόµενη Συνέλευση.
Α.ΚΟΥΑΒΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ προτείνω η 13η Γενική Συνέλευση να
πραγµατοποιηθεί στο Αµάν της Ιορδανίας, και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτα,
εµείς είµαστε η µεγαλύτερη χριστιανική οµολογία ανάµεσα σε όλα τα χριστιανικά
δόγµατα της περιοχής. ∆εύτερον, ζούµε σε µία περιοχή που είναι πλειοψηφία οι
αδελφοί µας Μουσουλµάνοι, και η Ιορδανία έχει επιδείξει επί 10 χρόνια, µε το θέµα
των συνοµιλιών Χριστιανών – Μουσουλµάνων, πολύ προοδευτική θέση. Τρίτον, η
Ιορδανία θα είναι η πιο φτηνή χώρα για να γίνει βάσει των οικονοµικών περιστάσεων
που έχουµε.
Εµείς θα προσπαθήσουµε, σαν Ιορδανοί Βουλευτές, να εξοικονοµήσουµε
πάρα πολλά, από πλευράς αιθούσης, φαγητών κλπ. Νοµίζω ότι το µόνο που θα
πληρώσετε είναι τα εισιτήρια, και θα έχετε µειωµένες τιµές, ειδικά για την Ιορδανική
Βουλή, στα ξενοδοχεία, τα οποία ξενοδοχεία πέντε αστέρων δεν θα κοστίζουν
παραπάνω από 90 ευρώ τη νύχτα. Και έτσι το κονδύλιο που εγκρίναµε στον
προϋπολογισµό, προβλέπει 200 ευρώ για κάθε βράδυ.
Ελπίζω και ζητώ από τους συναδέλφους µου, να δεχθούν την πρότασή µου,
να γίνει η 13η Γενική Συνέλευση στην Ιορδανία.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη µας την πρόταση και τα
θετικά στοιχεία, τα οποία µας εκθέσατε µέχρι τώρα.
Ο συνάδελφος κ. Νταούντ.
Μ.ΝΤΑΟΥΝΤ: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως τώρα είναι η ώρα να
επισκεφθούµε την Παλαιστίνη, και εγώ αναλαµβάνω την πλήρη ευθύνη, να
καλύψουµε το κάθε έξοδο από το αεροδρόµιο µέχρι το αεροδρόµιο. ∆ιότι
χρειαζόµαστε να είµαστε αυτόπτες µάρτυρες και όχι απλώς να ακούµε. Είναι µεγάλη
τιµή για µένα, εξ ονόµατος του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου, να διοργανώσουµε
την επόµενη Γενική Συνέλευση στην Παλαιστίνη, αν δεν είναι δυνατόν στα
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Ιεροσόλυµα, στη Βηθλεέµ και οι αντιπροσωπείες πρέπει να πληρώσουν µόνο τα
εισιτήρια.
Επισκέψεις, µεταφραστές κλπ., όλα αυτά θα καλυφθούν. Πρέπει να
βοηθήσουµε την Κύπρο, την Ουγκάντα, τις περιοχές όπου υπάρχει ένταση. Πιστεύω
ότι οι συνάδελφοί µου θα µε στηρίξουν. Θα είµαι έτοιµος να υποδεχθώ όλους τους
φίλους µας στην Παλαιστίνη, και θα σας προσφέρουµε τα πάντα, θα αναλάβουµε
εµείς όλα τα έξοδα από το αεροδρόµιο µέχρι το αεροδρόµιο, για 4-5 ηµέρες, όσες
αποφασίσετε. Πρέπει να επισκεφθούµε όλες τις περιοχές.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Θα µελετήσουµε και τη δεύτερη αντιπρόταση.
Μ.ΝΤΑΟΥΝΤ: Έχοντας πλήρη σεβασµό, θα πρέπει να επισκεφθούµε τον τόπο της
Γεννήσεως του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστώ, είστε όλοι
ευπρόσδεκτοι.
Ε.ΤΣΙΚΒΙΝ: Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, αδελφοί και
αδελφές, έχω και εγώ µια πρόταση σχετικά µε την επόµενη Γενική Συνέλευση. Θα
ήθελα να στηρίξω την πρόταση του συναδέλφου µας από τη Λευκορωσία, ώστε η
επόµενη Γενική Συνέλευση να διοργανωθεί στη Λευκορωσία. Πιστεύω ότι δεν
χρειάζεται να µιλήσουµε επί µακρόν, το πόσο σηµαντικό θα είναι το γεγονός αυτό για
τη θρησκευτική ζωή που αναγεννιέται στη Λευκορωσία.
Υποβλήθηκε η πρόταση για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στη
Βενετία. Ίσως θα ήταν καλύτερα να διοργανώσουµε µία διάσκεψη στη Βενετία, δεν
γνωρίζω, βέβαια, το θέµα, θα µπορούσα µάλλον να προτείνω το εξής: «Η
Χριστιανική κληρονοµιά του Κοσσυφοπεδίου και του Μετοχίου - κοινή ευθύνη».
Πέρυσι, λάβαµε µία απόφαση στο Κίεβο, περί της καταστάσεως στο
Κοσσυφοπέδιο και το Μετόχιο, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στην περιοχή εκείνη δεν
βελτιώθηκε. Οι κάτοικοι, πρώτα απ’ όλα, οι ορθόδοξοι κάτοικοι δεν έχουν κανένα
από τα βασικά δικαιώµατα. Η διεθνής κοινότητα λέει κυνικά ότι ζούνε στους
σερβικούς θύλακες. Αλλά ουσιαστικά είναι φυλακές, ή καλύτερα να πούµε
στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωµα στη µετακίνηση, στην
ιατρική περίθαλψη, δεν έχουν ούτε το δικαίωµα να εργάζονται στη γη τους, διότι
όταν προσπαθούν να φύγουν από το χωριό τους, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Σ.Α.ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Τι προτείνουµε για την επόµενη Γενική Συνέλευση, αυτά
που λέτε είναι σοβαρά και σωστά, αλλά είστε εκτός θέµατος. Πέστε µας µία πρόταση
για το πού να γίνει η επόµενη Γενική Συνέλευση.
Η Κύπρος θέλει να την κάνει την Γενική Συνέλευση;
Ε.ΤΣΙΚΒΙΝ: Σας είπα, δεν θέλω πλέον να µιλήσω, φοβάµαι όµως πως θα
ολοκληρώσετε τη Συνέλευση, χωρίς να µιλήσουµε για το σχέδιο της εργασίας µας.
Θέλω η διάσκεψη, τον προϋπολογισµό της οποίας έχουµε εγκρίνει, να έχει ως
θέµα «Η Χριστιανική κληρονοµιά του Κοσσυφοπεδίου και του Μετοχίου – η κοινή
ευθύνη». Και σε αυτή τη διάσκεψη θα ήταν καλό να προσκαλέσουµε τους διεθνείς
οργανισµούς, την UNESCO, και θα µπορούσε να λάβει χώρα στη Βενετία, επειδή
γνωρίζω πως η Ιταλική Κυβέρνηση δεν αδιαφορεί γι’ αυτό το θέµα. Πέρυσι, στο
Κοσσυφοπέδιο καταστράφηκαν πλέον των 20 εκκλησιών και µονών, και εµείς ως
ορθόδοξοι δεν µπορούµε να παραµείνουµε αδιάφοροι. Σας ευχαριστώ.
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Σ.ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε ήδη 4 κατατεθειµένες προτάσεις,
αναφορικά µε τον τόπο διεξαγωγής της επόµενης Γενικής Συνέλευσης:
• η Βενετία,
• η Ιορδανία,
• η Λευκορωσία, και
• η Παλαιστίνη.
Σήµερα δεν µπορούµε να λάβουµε µία καταληκτική απόφαση. Πρώτα απ’
όλα, υπάρχει το εξής ζήτηµα: παρ’ όλο το σεβασµό µου προς τους συναδέλφους,
είχαµε διάφορες συζητήσεις, επαφές µε τους Λευκορώσους, µε τους Ιορδανούς, τους
Παλαιστίνιους. Θα πρέπει να έχουµε ένα επίσηµο έγγραφο, µία επίσηµη πρόσκληση
από την ηγεσία των Κοινοβουλίων, η οποία θα µας δίνει εγγυήσεις για κάποιες
δαπάνες που θα αναλάβει το Κοινοβούλιο, καθώς επίσης να υπάρχει µία επίσηµη
πρόσκληση από την ηγεσία των Κοινοβουλίων. Το λέω αυτό µε κάθε σεβασµό προς
όλους τους κοινοβουλευτικούς, θα πρέπει όµως να έχουµε ένα επίσηµο έγγραφο ανά
χείρας. Θα πρέπει να υπάρξει µία επίσηµη πρόσκληση από τα Κοινοβούλια των
χωρών, όπου θα υπάρξουν κάποιες οικονοµικές εγγυήσεις, τι θα αναλάβει το κάθε
Κοινοβούλιο, όπως έπραξε και η Ουκρανία. Έτσι, λοιπόν, µιας και σήµερα δεν είναι
εφικτό να λάβουµε κάποια απόφαση, προτείνω όλες οι χώρες που επιθυµούν να µας
προσκαλέσουν, να διατυπώσουν και να αποστείλουν µία επίσηµη πρόσκληση, και
στην επόµενη συνεδρίαση της Γραµµατείας, θα λάβουµε την τελική απόφαση. Η
συνεδρίαση της Γραµµατείας θα γίνει τον Σεπτέµβριο.
Και, τελειώνοντας, θα ήθελα, αξιότιµοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους
τους συµµετέχοντες και καλεσµένους. Θα ήταν επίσης ορθό να διατυπώσουµε για
ακόµη µια φορά, τις ευχαριστίες µας προς τη ∆ιεύθυνση του Ορθόδοξου Κέντρου
όπου συνεδριάζουµε, η οποία για τρεις µέρες έχει διαµορφώσει τις πλέον άρτιες
συνθήκες για γόνιµες εργασίες. Ας τους χειροκροτήσουµε.
(Χειροκρότηµα.)
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω εγκάρδιες ευχαριστίες προς την Γραµµατεία,
προς τους διερµηνείς και προς τους Συµβούλους µας. Παρά τις παρατηρήσεις που
έχουν γίνει, πρέπει να τους ευχαριστήσουµε. Προσπαθήσαµε να εξετάσουµε όλα τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η κριτική είναι κάτι καλό, κάτι πολύτιµο,
καταµαρτυρεί την ύπαρξη και τη ζωτικότητα της Οργάνωσής µας. Όλοι θέλουµε να
ενισχυθεί η ενεργητικότητά της, θέλουµε όλοι να υπάρξει πολύ πιο σηµαντική
αντίδραση στις αποφάσεις µας. Αυτό όµως εξαρτάται πλέον από τον καθένα µας.
Απευθύνοµαι σε όλους τους συνέδρους, µετά την επιστροφή τους στη χώρα τους,
επισήµως να ενηµερώσουν τις ηγεσίες των Κοινοβουλίων τους για το έργο µας, για τα
θέµατα που συζητήσαµε, να τους δείξουν τα σχετικά έγγραφα, ούτως ώστε οι
κοινοβουλευτικοί των χωρών σας, να γνωρίζουν σαφώς τι εστί ∆.Σ.Ο.
Και κάτι ακόµα: στα Κοινοβούλιά σας υπάρχουν αρκετοί ορθόδοξοι
κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι είναι µέλη άλλων διεθνών διακοινοβουλευτικών θεσµών
- της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, της PAPSEC, του
Ο.Α.Σ.Ε., της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και άλλων.
Θα ήταν ορθό οι συνάδελφοί σας, που συµµετέχουν σ’ αυτούς τους θεσµούς,
να προσπαθήσουν να προωθήσουν τις αποφάσεις που λαµβάνονται εδώ, τις ιδέες που
διατυπώνονται εδώ, σε άλλους διεθνείς διακοινοβουλευτικούς θεσµούς, ούτως ώστε
να υπάρχει µία πιο ισχυρή ανταπόκριση στα κείµενα που ψηφίζουµε.
Εύχοµαι σε όλους καλή υγεία, κάθε επιτυχία στο έργο σας, υπέρ της πίστεώς
µας, υπέρ της Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας, εις το επανειδείν.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας:
Συνεχίζοντας να παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζονται στην πορεία του
Κυπριακού προβλήµατος,
Ανησυχώντας για την διαιώνιση και εδραίωση της κατοχής τµήµατος της νήσου από
τουρκικά στρατεύµατα, καθώς και των τετελεσµένων που εξακολουθούν να
δηµιουργούνται, καθιστώντας την εξεύρεση λύσης ολοένα και δυσκολότερη,
Ανησυχώντας ιδιαίτερα από την πρόσφατη εντατικοποίηση της παράνοµης
εκµετάλλευσης των Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόµενα εδάφη και τη
συνεχιζόµενη παράνοµη κάθοδο σ' αυτά εποίκων από την Τουρκία, που δυσχεραίνουν
ακόµα περισσότερο τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος.

Έχοντας υπόψη προηγούµενα σχετικά ψηφίσµατα της από την ίδρυση της ∆ΣΟ και
εντεύθεν, καθώς και τα σχετικά ψηφίσµατα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργανισµών,
Έχοντας υπόψη την ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
1 Μαΐου 2004, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας,
Σηµειώνοντας και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην προσπάθεια αναζωογόνησης του
διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µε σκοπό την εξεύρεση µιας δίκαιης, λειτουργικής
και βιώσιµης λύσης του Κυπριακού,
Ψηφίζει τα ακόλουθα:
• Εκφράζει ξανά την ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη de facto διαίρεση της νήσου,
• Εκφράζει την ικανοποίηση της για την πρόσφατη επανάληψη των προσπαθειών του
ΟΗΕ µε σκοπό την επανέναρξη του διαλόγου για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό,
• Εκφράζει την πεποίθηση της ότι µια συµφωνηµένη λύση, ως αποτέλεσµα διαλόγου
χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και έξωθεν επιβολές, για την οποία θα
αποφανθούν οι δύο κοινότητες χωρίς πιέσεις και που θα λαµβάνει υπόψη τις
προσδοκίες και ανησυχίες και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και των δύο
κοινοτήτων, θα αποτελέσει τη δικαιότερη, λειτουργικότερη και βιωσιµότερη λύση
του προβλήµατος, υπό τη µορφή διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, βασισµένης
στα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ και συνάδουσας µε το κοινοτικό κεκτηµένο,
• Ενθαρρύνει και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει σ' αυτή τη µορφή
λύσης και καλεί όλους τους εµπλεκόµενους να συµβάλουν ουσιαστικά και
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
• Καλεί ιδιαίτερα την Τουρκία να συµµορφωθεί πλήρως µε τα σχετικά ψηφίσµατα
του ΟΗΕ, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας επιδιώκει να καταστεί
πλήρες µέλος, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων

152

∆ικαιωµάτων και άλλων διεθνών σωµάτων και οργανισµών, σεβόµενη και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα ολόκληρου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, αποδεικνύοντας έτσι και την προσήλωση της στις αρχές και το
πνεύµα που διέπουν την Ενωµένη Ευρώπη.
• Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επανένωση της νήσου θα επιτρέψει στις δύο
κοινότητες να απολαύσουν τα οφέλη της ένταξης στην Ε.Ε. σε ένα ειρηνικό και
ασφαλές πλαίσιο και στην κοινή τους πατρίδα να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της
ως γέφυρα διαλόγου µεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης Μέσης Ανατολής και µεταξύ
διαφορετικών θρησκειών και πολιτισµών, µε σκοπό την προώθηση της σταθερότητας
και της περαιτέρω ανάπτυξης της Μεσογείου σε όλους τους τοµείς.
Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΖΗΤΗΜΑ
Η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας:
• Γνωρίζοντας τις σοβαρές δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν οι
Παλαιστίνιοι πολίτες στα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη συµπεριλαµβανοµένης
της ανατολικής Ιερουσαλήµ,
• Εκφράζοντας την ανησυχία της για τις φρικτές ανθρωπιστικές και
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες του Παλαιστινιακού λαού, αποτέλεσµα της
εκτεταµένης καταστροφής ιδιοκτησίας και υποδοµής που έχει προκαλέσει το Ισραήλ,
η δύναµη κατοχής, καθώς επίσης και της επιβολής αυστηρών περιορισµών στην
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών χρησιµοποιώντας περιορισµούς,
ελέγχους και οδοφράγµατα,
• Εκφράζοντας την ανησυχία της ειδικότερα για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες
εποικισµού του Παλαιστινιακού εδάφους από το Ισραήλ και την ανέγερση του
τείχους στα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη, το οποίο συµπεριλαµβάνει την
ανατολική Ιερουσαλήµ, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και αψηφώντας τη
Συµβουλευτική Γνώµη της 9ης Ιουλίου 2004 του διεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης
και τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών,
• Ανησυχώντας επίσης για το συλλογικά καταστρεπτικό αντίκτυπο τέτοιων
παράνοµων ισραηλινών πολιτικών και πρακτικών στα δικαιώµατα των παλαιστινίων
πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου, µεταξύ άλλων, του δικαιώµατός τους στην
αυτοδιάθεση, λατρεία, εκπαίδευση, υγεία και ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο,
• Εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία της εν προκειµένω για το σοβαρό αντίκτυπο που
θα έχει το τείχος και οι εποικισµοί στον τουρισµό, την οικονοµική κατάσταση και
βιοτικό επίπεδο του Παλαιστινιακού λαού στη Βηθλεέµ και την ανατολική
Ιερουσαλήµ, οι οποίες είναι περιτοιχισµένες και αποµονωµένες από τα υπόλοιπα
κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη,
• Καλωσορίζοντας τη διεξαγωγή δηµοκρατικών προεδρικών εκλογών από την
Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή στις 9 Ιανουαρίου 2005 και την εκλογή του Προέδρου
Mahmoud Abbas,
• Ε κφράζοντας την υποστήριξή της για την πραγµατοποίηση των δηµοκρατικών
εκλογών του Παλαιστινιακού Νοµοθετικού Συµβουλίου και για τις δηµοκρατικές
διαδικασίες του Παλαιστινιακού λαού για την ενίσχυση των εθνικών τους θεσµών,
• Χαιρετίζοντας τη Σύνοδο Κορυφής στο Sharm el-Sheikh και τους όρους που
τέθηκαν µεταξύ της Παλαιστινιακής και Ισραηλινής πλευράς,
• Γνωρίζοντας την πρόθεση απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάµεων από τη Λωρίδα
της Γάζας και τον εποικισµό τεσσάρων περιοχών στη βόρεια ∆υτική Όχθη, και
εκφράζοντας την υποστήριξη της για το σηµαντικό αυτό µέτρο,
• Υπογραµµίζοντας τη σηµασία της ασφάλειας και ευηµερίας όλων των πολιτών σε
όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής,
• Γνωρίζοντας τ ην ανάγκη επίτευξης µίας τελικής και ειρηνικής διευθέτησης του
Παλαιστινιακού ζητήµατος, του πυρήνα σύγκρουσης µεταξύ Αράβων και
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Ισραηλινών, και επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή της στις ειρηνευτικές διαδικασίες
για την επίτευξη µιας δίκαιης, διαρκούς και συνεκτικής ειρήνης και σταθερότητας
στη Μέση Ανατολή,
• Χαιρετίζοντας τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων των εκκλησιών υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας,
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
• Επιβεβαιώνει την ανάγκη για την ειρηνική διευθέτηση του Παλαιστινιακού
ζητήµατος σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και των εντεταµένων προσπαθειών από
όλους τους τοµείς της διεθνούς κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνίας
πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή,
• Επιβεβαιώνει την υποστήριξή της για τις ειρηνευτικές διαδικασίες στη Μέση
Ανατολή, συµπεριλαµβανοµένου του οδικού χάρτη, και τις προσπάθειες ώστε να
επιτευχθεί η λύση δύο κρατών µε την εδραίωση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου,
βιώσιµου και εδαφικά παρακείµενου κράτους της Παλαιστίνης, δίπλα στο Ισραήλ, εν
ειρήνη και ασφάλεια, βάσει των συνόρων πριν το1967,
• Τονίζει την ανάγκη για µια δίκαιη επίλυση του προβλήµατος των Παλαιστινίων
προσφύγων σύµφωνα µε το ψήφισµα 194 της Γενικής Συνέλευσης (ΙΙΙ),
• Ζητά από το Ισραήλ να σταµατήσει τις ενέργειες εποικισµού και την κατασκευή
του τείχους στα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη, συµπεριλαµβανοµένης της
ανατολικής Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε τις νοµικές της υποχρεώσεις βάσει του
διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως
αναφέρεται στη Συµβουλευτική Γνώµη της 9 ης Ιουλίου 2004 του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου της Χάγης, και σύµφωνα µε τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου
Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης,
• Επίσης ζητά από το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε κατά τη
Σύνοδο Κορυφής στο Sharm el-Sheikh, συµπεριλαµβανοµένης της απόσυρσης των
δυνάµεών του στις θέσεις προ του Σεπτεµβρίου 2000 και την απελευθέρωση των
Παλαιστινίων φυλακισµένων και κρατουµένων,
• Περαιτέρω ζητά από το Ισραήλ να καταργήσει τα σηµεία ελέγχου και οδοφράγµατα
και να άρει τους περιορισµούς που έχει επιβάλει στην ελεύθερη µετακίνηση
προσώπων και αγαθών, εντός και εκτός των κατεχόµενων Παλαιστινιακών εδαφών,
συµπεριλαµβανοµένης της ανατολικής Ιερουσαλήµ
• Απαιτεί το Ισραήλ να εξασφαλίσει την ελευθερία πρόσβασης στους Άγιους Τόπους
µέσα στα κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη, συµπεριλαµβανοµένης της ανατολικής
Ιερουσαλήµ και της Βηθλεέµ, και να σεβαστεί το δικαίωµα λατρείας όλων των
Παλαιστινίων χωρίς περιορισµούς,
• Ζητά από το Ισραήλ να σεβαστεί τις συµφωνίες που έχει συνάψει µε την
Παλαιστινιακή εθνική αρχή, συµπεριλαµβανοµένου του πρωτοκόλλου του Παρισιού
και των διατάξεων που αφορούν στη διευκόλυνση του τουρισµού και της
µετακίνησης τουριστών, συµπεριλαµβανοµένων των Αγίων Τόπων, της ανατολικής
Ιερουσαλήµ και της Βηθλεέµ, οι οποίες υφίστανται τεράστιες οικονοµικές απώλειες
ως αποτέλεσµα των περιορισµών που επιβάλλονται στην ελευθερία µετακίνησης, του
τείχους και των εποικισµών,
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• Βεβαιώνει την ανάγκη για πλήρη απόσυρση από τη Γάζα, συµπεριλαµβανοµένου
του περάσµατος προς και από τη Λωρίδα της Γάζας, για την αποκατάσταση της
ασφαλούς µετακίνησης µεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της ∆υτικής Όχθης, και
την ανθρωπιστική βοήθεια,
• Υπογραµµίζει την ανάγκη παραχώρησης στους Παλαιστινίους άλλων µέσων
πρόσβασης των συνόρων (αεροδροµίου, λιµανιού) προκειµένου να ενισχυθεί η
ανάπτυξη της οικονοµίας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των
εισαγόµενων και εξαγόµενων προϊόντων από και προς τις Παλαιστινιακές αγορές,
• Ζητά από τη διεθνή κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένου του Κουαρτέτου, να
καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για τη συνέχιση της ειρηνευτικής
διαδικασίας και την επίτευξη µιας τελικής ειρηνικής διευθέτησης,
• Παροτρύνει για τη συνεχή διεθνή βοήθεια προς του Παλαιστίνιους πολίτες και την
ηγεσία τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιµης περιόδου,
• Επιβεβαιώνει την υποστήριξη και την αλληλεγγύη της προς τους Παλαιστινίους και
τη σθεναρή υποστήριξη του δικαιώµατός τους για αυτοδιάθεση και για το ανεξάρτητο
κράτος της Παλαιστίνης µε την ανατολική Ιερουσαλήµ ως πρωτεύουσα.
Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005
Το παρόν ψήφισµα υιοθετήθηκε από όλο το σώµα πλην της κας Maria Pappas,
Γραµµατέα Οικονοµικών της τοπικής κυβέρνησης του Σικάγο των ΗΠΑ, του
βουλευτή κ. Nicholas Kotsiras από την Αυστραλία και του βουλευτή κ. Vladimir
Velman από την Εσθονία.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
• Ο φυλετισµός και ο ρατσισµός είναι ανηθικότητες που προσβάλλουν όχι µόνο την
ανθρωπότητα αλλά και τον Θεό. Αυτές οι ανηθικότητες προκάλεσαν ορισµένες από
τις µεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ανθρώπου, συγκεκριµένα, την
εκµηδένιση µέσω της γενοκτονίας και την υποβάθµιση του ατόµου από τον
συνάνθρωπό του. Αυτό αποτελεί µια ακραία προσβολή της ανθρωπότητας και
συγκεκριµένα των αρχών της ορθόδοξης εκκλησίας αλλά και γενικότερα του
χριστιανισµού.
• Η Επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος έχει διευρύνει την κατανόηση της φύσης
και του κόσµου από τον άνθρωπο για τη βαθύτερη εκτίµηση του Θεού. Ταυτόχρονα,
η επιστηµονική υπεροχή προσδίδει περηφάνια και εξαλείφει οποιαδήποτε αµφιβολία
για την κατανόηση του πανταχού παρόντος και πανίσχυρου Θεού από τον άνθρωπο.
Αυτό έχει θέσει µία σοβαρή ηθική και πνευµατική πρόκληση στην ορθοδοξία και σε
όλες τις χριστιανικές αρχές.
• Παρατηρείται πρωτοφανής εξάπλωση των θρησκευµάτων και θρησκευτικών
λατρειών οι οποίες διαβρώνουν το χριστιανισµό µέσω του συµβιβασµού των ηθών
και της θρησκευτικής αίρεσης. Οι θρησκευτικές λατρείες πολύ συχνά έχουν αξιώσεις
συναναστροφής και συναδελφικότητας στο ορθόδοξο δόγµα των εκκλησιών και των
πρακτικών αλλά στην πραγµατικότητα είναι καθαρή ιεροσυλία. Αυτό αποτελεί µια
µετωπική επίθεση όχι µόνο στον Χριστιανισµό αλλά και στον Θεό.
Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005
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ΨΗΦΙΣΜΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εµείς, µέλη της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στη Γενεύη (Συνοµοσπονδία της
Ελβετίας), από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου 2005:
Έχοντας λάβει υπ' όψιν τις εισηγήσεις που κατέθεσαν οµιλητές από διάφορες
χριστιανικές εκκλησίες, οµολογίες και θρησκευτικές συσσωµατώσεις, όπως επίσης
και τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις των βουλευτών που πήραν µέρος στην Γενική
Συνέλευση εκπροσωπώντας περί τα 30 κοινοβούλια,
Έχοντας συζητήσει τα επίκαιρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ορθόδοξη
κοινότητα στο σύγχρονο κόσµο, καθώς και τους τρόπους επίλυσης των σύνθετων
αντιθέσεων και προκλήσεων της καινούριας εποχής,
Χαιρετίζοντας τη δραστηριοποίηση του διεθνούς και του διαθρησκειακού διαλόγου,
την ενδυνάµωση των σχέσεων της ∆.Σ.Ο. µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισµού Ισλαµικής
Συνδιάσκεψης και το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών,
∆ιαδηλώνοντας την ανάγκη να στηριζόµαστε πιο γερά στις χριστιανικές κοινωνικοηθικές αξίες προκειµένου να ξεπεραστεί η κρίση στη διεθνή πολιτική:
1. Καλούµε τα κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις και τις Κατά Τόπους
Ορθόδοξες Εκκλησίες σε στενή συνεργασία, ώστε να ενισχύσουµε την
επιρροή που ασκεί η πνευµατική εµπειρία της Ορθοδοξίας στην κοινωνική
ζωή, να πετύχουµε συγκεκριµένα κοινωνικά σηµαίνοντα αποτελέσµατα και να
αποκαταστήσουµε τις ανθρωπιστικές ανθρώπινες αξίες.
2. Εφιστούµε την προσοχή των παγκόσµιων πολιτικών κέντρων που αναζητούν
τρόπους για να ξεπεραστούν οι οικουµενικές απειλές και προκλήσεις, στο ότι
οφείλουν να παραιτηθούν από το διαχωρισµό των θρησκειών και εθνών σε
«ανεκτικά» και «εξτρεµιστικά», καθώς αυτό οδηγεί στην κλιµάκωση της βίας
στον κόσµο.
3. ∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη να ενισχύσουµε το ρόλο της ∆ιακοινοβουλευτικής
Συνέλευσης και την επίδραση των εθνικών κοινοβουλίων για το διακανονισµό
των σύνθετων ενδοεκκλησιαστικών αντιθέσεων που τα τελευταία χρόνια
απασχόλησαν τον ορθόδοξο κόσµο.
4. Εργαζόµαστε στην κατεύθυνση ώστε να καταστήσουµε πιο δυναµική τη
συµµετοχή της ∆.Σ.Ο. στα διεθνή πολιτικά και θρησκευτικά φόρα, στις
διεθνείς οργανώσεις και ενώσεις, καθώς και στη διµερή συνεργασία µε τις
ανάλογες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις ούτως ώστε να αναδείξουµε τα
µακραίωνα πολιτιστικά και πνευµατικά θεµέλια της Ορθοδοξίας και να
ενδυναµώσουµε τις σχέσεις µεταξύ των λαών που βιώνουν την ορθόδοξη
παράδοση.
5. Υποστηρίζουµε τις προσπάθειες των Ορθοδόξων Χριστιανών που
υπερασπίζουν το δικαίωµά τους να διακηρύττουν ελεύθερα την πίστη τους
στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως Μία, Αγία, Συνοδική και Αποστολική
Εκκλησία, χωρίς να τους επιβάλλονται οι προσπάθειες παραποίησης των
αρχών της Ορθόδοξης εκκλησιολογίας. Το ίδιο δικαίωµα προφανώς
αναγνωρίζουµε σε κάθε θρησκευόµενο άνθρωπο
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6. Υποστηρίζουµε την ανάγκη διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση του µαθήµατος των «θρησκευτικών» ως µάθηµα
ταυτότητος και ως σηµαντικού µέρους επιµόρφωσης και γνωριµίας των
σπουδαστών µε τις αξίες του παγκόσµιου πολιτισµού.
Γενεύη, 25 Ιουνίου 2005
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