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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
 
 

 
 

ΑΛΒΑΝΙΑ 
κ. PEÇI, Spiro 
βουλευτής 
κ. SOLIS, Leonard 
βουλευτής 
 
 
 
ΑΡΜΕΝΙΑ 
κ. MINASYAN, Mkrtich, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο. 
κ. ZAKARYAN. Stepan 
βουλευτής 
 
 
 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
κ. KOTSIRAS, Nicholas, βουλευτής 
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο.  
 
 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
κα SHAKLIYAN, Krastanka 
βουλευτής 
κ. TZONEV, Yordan 
βουλευτής 
κα MILENOVA, Elisaveta 
Γραµµατέας 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
κα GOGORISHVILI, Chatuna 
βουλευτής 
κα. NAKASHIDZE, Nino, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της ∆.Σ.Ο. 
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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. 
Μέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο. 
κ. ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ, Γεώργιος, βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο. 
κα. ΣΧОΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ, Ευαγγελία, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο. 
 
 
 
ΕΣΘΟΝΙΑ 
κ. VELMAN, Vladimir, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο. 
 
 
 
Η.Π.Α. 
κ. GIANNAROS, Demetrios 
βουλευτής 
κα PAPPAS, Maria 
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο. 
κ. VRAKAS, Daniel 
βουλευτής 
 
 
 
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ 
∆ρ. QUAWAS, Audeh, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ∆.Σ.Ο. 
 
 
 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
κ. KOTOVICH, Valery, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο. 
κ. MILIUTIN, Aleksandr 
βουλευτής 
 
 
 
ΚΥΠΡΟΣ 
κ. ΦΥΤΤΗΣ, Σοφοκλής, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο. 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Ελευθέριος, βουλευτής 
κα ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Εύη  
Γραµµατέας 
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
κ. ASTAPCHENKO, Yurie 
βουλευτής 
κα OKRΟUZHNAYA, Svetlana, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισµού της ∆.Σ.Ο. 
 
 
 
ΛΕΤΟΝΙΑ 
κ. BARTASHEVICHS, Aleksandrs, βουλευτής 
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. 
κ. KLEMENTIEV, Andrei 
βουλευτής 
 
 
 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
κ.  OREKHOV, Vladimir 
βουλευτής 
 
 
 
ΛΙΒΑΝΟΣ 
κ. MOUKHEIBER, Ghassan 
βουλευτής 
κ. TUÉNI, Ghassan 
βουλευτής  
 
 
 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
κα. SAMOILYK, Katerina, βουλευτής 
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. 
κ.  TARAN, Victor, βουλευτής 
κ. KOLISNYCHENKO, Boris 
Γραµµατέας  
 
 
 
ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
κ. SSEKIKUBO, Theodore, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής της ∆.Σ.Ο.  
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
κ. JARJOUI, Emil 
βουλευτής 
κ. KOKKALI, Fuad 
βουλευτής 
 
 
 
ΠΟΛΩΝΙΑ 
κ. CZYKWIN, Eugeniusz, βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισµού της ∆.Σ.Ο. 
 
 
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
κ. ANDEA, Petru, βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ∆.Σ.Ο.  
κ. IGNAT, Miron, βουλευτής 
 
 
 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
κ. POPOV, Sergei, βουλευτής 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της ∆.Σ.Ο. 
κ. PLOKHOTNIOUK, Boris, βουλευτής, 
Μέλος της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο. 
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. 
κα KUZMINA, Irina 
Γραµµατέας  
 
 
 
ΣΥΡΙΑ 
∆ρ. DAHDOUH, Basile, βουλευτής  
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆.Σ.Ο. 
καθ. ALEXEEV, Valery 
∆ρ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ, Κώστας,  
 
 
 
 
Προσκεκληµένοι 
 
-   Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης, Υπέρτιµος και Έξαρχος Νοτίου Ευρώπης  
     κ. Γεννάδιος 
-    Καθηγητής κ. Sergei P. Karpov, Κοσµήτορας του Τµήµατος Ιστορίας στο Κρατικό   
     Πανεπιστήµιο Μόσχας του Lomonosov 
-    Καθηγήτρια κα Αλκµήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, καθηγήτρια Τµήµατος Ιστορίας  
     Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  
- Αρχιµανδρίτης π. Ιωάννης Τσαφταρίδης 
- κ. ΤΣΙΜΟΥΡHΣ, Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος του¨ SYNDESMOS¨, Παγκόσµιος 
      Οργανισµός Ορθόδοξης Νεολαίας  
-     κ. Boris Novac, βουλευτής 
 
 
 
Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο. 
 -  κα. ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια 
 -  κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία 
 -  κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη 
 
 
 
∆ιερµηνείς 
- κα ∆ΡΟΣΟΥ, Βασιλική    
- κα. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, Μαρία 
- κ. ΠΑΤΕΛΗΣ, ∆ηµήτριος  
- κα ΠΑΤΡΟΥΝΟΒΑ, Όλγα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 

Η εναρκτήρια συνεδρίαση καθώς και όλες οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 
∆.Σ.Ο. θα πραγµατοποιηθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών (Instituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-bizantini, 
Castello 3412, Campo dei Greci, 30122 Venezia) 
 
 
 
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2006 
 
18:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών 

και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. 
 

19:00 - Εναρκτήρια Συνεδρίαση 
 

19:00 – 19:05 - Χαιρετισµός από την ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και  Μεταβυζαντινών Σπουδών καθ. του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κα Χρύσα Μαλτέζου. 
 

19:05 – 19:15 - Εναρκτήρια οµιλία από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), µέλος της 
Ρωσικής Κρατικής ∆ούµα κ. Sergei Popov. 
 

19:15 – 19:20 - Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο της πόλεως της Βενετίας καθ. κ. Massimo 
Cacciari. 
 

19:20– 19:25 - Ανάγνωση χαιρετιστήριου µηνύµατος του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολοµαίου από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιταλίας και Μελίτης 
Υπέρτιµο και Έξαρχο Νοτίου Ευρώπης κ. Γεννάδιο. 
 

19:25 – 19:30 - Χαιρετισµός από τον Σεβασµιώτατο Καρδινάλιο Βενετίας  
κ. Angelo Scola. 
 

19:30 – 19:35 - Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελλήνων Βενετίας  
κ. ∆ηµήτριο Ζαφειρόπουλο. 
 

19:35 – 19:50 - Λοιπά χαιρετιστήρια µηνύµατα. 
 

19:50 – 20:10 - Εναρκτήρια οµιλία από τον Γενικό Γραµµατέα της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), βουλευτή κ. Στυλιανό-Άγγελο 
Παπαθεµελή. 
 

20:10 – 20:20 - Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης µε θέµα: «Η Χριστιανική κληρονοµιά 
του Κόσσοβου και του Μετοχίου – κοινή ευθύνη». 
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20:20 - Πέρας εναρκτήριας συνεδρίασης. 
 

20:30 - 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 προς τιµή των συνέδρων και 
των προσκεκληµένων (στον περίβολο του Ινστιτούτου). 
  

 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

 
 
Πέµπτη, 22 Ιουνίου 2006 
 
09:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Ελληνικό Ινστιτούτο. 

 
10:00  - Έναρξη των εργασιών. 

 
10:00 – 11:15 - Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέµατος. Τοποθετήσεις. 

 
11:15 – 11:30 - ∆ιάθεση καφέ. 

 
11:30 – 13:30 - Συζήτηση - παρεµβάσεις. 

 
14:00 - Γεύµα. 

 
 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 

 
17:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 

 
18:00 - Συνέχεια των εργασιών. 
   
18:00 – 18:20 - Εισήγηση από τον Κοσµήτορα του Τµήµατος Ιστορίας στο Κρατικό 

Πανεπιστήµιο Μόσχας του Lomonosov, καθ. Sergei P. Karpov µε θέµα: 
«Η Βυζαντινή κληρονοµιά στη Ρωσία και τον Σλαβικό κόσµο: 
∆ιαδοχικότητα και καινοτοµία». 

   
18:20 – 18:40 - Εισήγηση από την Καθηγήτρια Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθ. κα Αλκµήνη 
Σταυρίδου-Ζαφράκα µε θέµα: «Η συµβολή του Βυζαντίου στην ιστορική 
εξέλιξη και την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης». 
 

18:40 – 19:30 - Συζήτηση – τοποθετήσεις. 
 
 
 

19:30 – 20:30 - Ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου και στο Μουσείο του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σουδών 
Βενετίας από την ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 
και  Μεταβυζαντινών Σπουδών καθ. του Πανεπιστηµίου Αθηνών κα 
Χρύσα Μαλτέζου. 
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21:00 - ∆είπνο. 
 

 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 
 
 

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006 
 
09:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Ελληνικό Ινστιτούτο. 

 
10:00 - Έναρξη των εργασιών. 

 
10:00 – 11:15 - Απολογισµός πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο για το έτος 2005-2006 από τον 

Γενικό Γραµµατέα, κ. Στυλιανό–Άγγελο Παπαθεµελή. Έγκριση  των 
πεπραγµένων της ∆.Σ.Ο, για το έτος 2005 – 2006.    
 

 - Προγραµµατισµός – Συζήτηση – Έγκριση δραστηριοτήτων της ∆.Σ.Ο για 
το έτος 2006-2007.  
 

11:15 – 11:30 - ∆ιάθεση καφέ. 
 

11:30 – 13:30 - Οικονοµικός απολογισµός για το έτος 2005 – 2006 και οικονοµικός 
προϋπολογισµός για το έτος 2006 – 2007 από τον ταµία και µέλος της 
Επιτροπής Οικονοµικών της ∆.Σ.Ο, κ. ∆ηµήτριο Γεωργακόπουλο. 
Έγκριση οικονοµικού απολογισµού για το έτος 2005 – 2006 και 
οικονοµικού προϋπολογισµού για το έτος 2006 – 2007. 
 

 - Συζήτηση, για τον τόπο διεξαγωγής της 14ης Γενικής Συνέλευσης της 
∆.Σ.Ο το 2007. 
 

14:00 - Γεύµα.  
 

 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

17:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 
 

18:00 - Συνέχεια των εργασιών. 
 

18:00 – 20:30 - Ψηφίσµατα: Παρουσίαση – Συζήτηση – Υιοθέτηση. 
 

 - Εκλογές των οργάνων της ∆.Σ.Ο. 
 

20:30  - Ολοκλήρωση των εργασιών. 
   
21:00 - ∆είπνο. 

 
 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
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Σάββατο, 24 Ιουνίου 2006 
 
 
09:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 

 
10:00 - Ξενάγηση στην εκκλησία του Άγιου Μάρκου. 

 
11:00  - Κρουαζιέρα στη λιµνοθάλασσα της Βενετίας και τα νησιά Μπουράνο, 

Μουράνο και Τορτζέλο. Γεύµα στο νησί Μπουράνο. 
 

17:00 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

 - Απόγευµα ελεύθερο. 
 

20:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για δείπνο. 
 

 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 
 
 
 

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2006 
   
09:30 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία (Check-out). 

 
10:00 - Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στον µητροπολιτικό ναό του Αγ. 

Γεωργίου. 
 

 - Αναχωρήσεις των συµµετεχόντων. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 13ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ 

“Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ” 

 
 

TETAΡTH, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 
Βενετία, Ιταλία 

 
 

Προεδρεύει ο ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΠΟΦ – Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.). Ο προεδρεύων χαιρετίζει τα 
µέλη και τους καλεσµένους της 13ης Γενικής Συνέλευσης και δίνει το λόγο στην 
καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών κα Χρύσα Μαλτέζου, ∆ιευθύντρια 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. 
 
ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ: Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, κύριοι Εκπρόσωποι, κύριε ∆ήµαρχε, 
κύριε Πρέσβη, κύριοι Σύµβουλοι, κυρίες και κύριοι. 

Εκ µέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών, σας καλωσορίζω στην Ελληνική γωνιά της Βενετίας, στη Βενετία των 
Ελλήνων, όπως εµείς συνηθίζουµε να την αποκαλούµε και συγκεκριµένα στην 
αίθουσα των εκδηλώσεών του, τη λεγόµενη Sala del Capitolo, όπου συνεδρίαζε µε 
προστάτες τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Γεώργιο, η άλλοτε ακµαία ελληνορθόδοξη 
ιστορική αδελφότητα. 
 Κληρονόµος µοναδικής αξίας θησαυρών, µνηµειακών, καλλιτεχνικών, 
αρχειακών και εντύπων, που µε ευλάβεια, καλαισθησία και δυναµισµό δηµιούργησαν 
και συγκέντρωσαν στην Τεναγίτιδα πολιτεία οι Έλληνες πρόσφυγες µετά την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης, το Ινστιτούτο συνεχίζει την πολιτιστική παράδοση που 
φύτεψε εδώ στα τέλη του 15ου αιώνα ο Βενετικός Ελληνισµός. 
 Με έδρα το οίκηµα, όπου στεγαζόταν το περίφηµο Φλαγγίνειο Κολέγιο, το 
Ινστιτούτο, οργανισµός αφιερωµένος στη µελέτη του ιστορικού παρελθόντος, έχει 
επιτύχει να λειτουργεί ως στέρεος πνευµατικός σύνδεσµος της Ελλάδας µε την 
Ευρώπη και κυρίως να αντιµετωπίζεται ως ένας σοβαρός πολιτιστικός πρεσβευτής 
της χώρας µας στο εξωτερικό. 
 Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο χώρο του Ινστιτούτου, γεµάτο από 
µνήµες, ιστορία και αύρα πολιτισµού, και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες 
της συνόδου σας και ευχάριστη διαµονή στην πόλη του Αγίου Μάρκου. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ευχαριστούµε την κα Μαλτέζου, 
∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας και οικοδέσποινα στο χώρο αυτό 
και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, τον κ. Sergei Alexandrovich Popov να απευθυνθεί στο 
Συνέδριο. 

Ακολουθεί τροπάριο 
………………………………………………………………………………… 

Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, Σεβασµιώτατε Μητροπολίτη Γεννάδιε, 
Καρδινάλιε της Βενετίας κ. Angelo Scola, Αξιότιµε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής 
Κοινότητας κ. ∆ηµήτριε Ζαφειρόπουλε, Αξιότιµοι πνευµατικοί εκπρόσωποι 
διαφόρων εκκλησιών και δογµάτων, αξιότιµοι συµµετέχοντες στο συνέδριό µας. 
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 Η ∆ιοίκηση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας και εγώ 
προσωπικά, σας ευχαριστούµε για την τιµή που µας κάνατε και σας υποδεχόµαστε 
στην 13η ετήσια Γενική µας Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της 
Ορθοδοξίας, η οποία αφιερώνεται στη συνεισφορά του ορθόδοξου πολιτισµού στην 
οικοδόµηση της Ευρώπης και τα ιδιαίτερα σηµαντικά προβλήµατα τα οποία 
εγείρονται ενώπιον της παγκόσµιας κοινότητας. 
 Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας για τους διοργανωτές αυτής της 
συνάντησής µας εδώ στην Ιταλία, πιστεύω ότι οι εργασίες µας θα είναι τα µέγιστα 
γόνιµες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών, το οποίο µας υποδέχθηκε τόσο φιλόξενα και µας 
υποστηρίζει τόσο πολύ στη διεξαγωγή των εργασιών της ∆ιακοινοβουλευτικής µας 
Συνελεύσεως.  

Θα επιθυµούσα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στη Γραµµατεία της 
Οργανώσεώς µας, η οποία έχει πραγµατικά σχολαστικά προετοιµάσει µε επιµέλεια τις 
εργασίες µας και όλα τα υλικά για την Κοινοβουλευτική µας Συνέλευση. 
 Έχουµε συγκεντρωθεί λοιπόν εδώ, στο φιλόξενο χώρο που είναι γνωστός σε 
όλο τον κόσµο για τα κανάλια του, για τα θαυµάσια µνηµεία του, ούτως ώστε να 
συζητήσουµε τα επίκαιρα ζητήµατα που εγείρονται ενώπιον της Ορθοδοξίας, στη 
σύγχρονη Ευρώπη. Να αναλύσουµε τις ιστορικές και κοινωνικές πτυχές της 
συµµετοχής της Ορθοδόξου Βυζαντινής και Σλαβικής συνεισφοράς στον πολιτισµό, 
ούτως ώστε να βρεθούν διέξοδοι για την υπέρβαση εκείνων των περίπλοκων 
αδιεξόδων που συνιστούν το κλίµα της νέας εποχής. 
 Θα ήθελα να επισηµάνω ότι η ιστορία των σχέσεων της Ρωσίας και της 
Ευρώπης άρχεται από του 16ου αιώνος, από τον Αλέξιο Μιχάιλοβιτς, τον Τσάρο της 
Ρωσίας που είχε αποκαταστήσει τακτές επικοινωνίες µεταξύ Μόσχας και Βενετίας. 
Είχαν διαβιβαστεί πολλές εικόνες ως δώρα από τη Μόσχα στη Βενετία και 
αντιστρόφως. Το 1722 ο Τσάρος επισκέφθηκε τη Βενετία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικές 
οι σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, που καταδεικνύουν την ιδιαίτερη σηµασία 
των συναντήσεών µας σ’ αυτή την ευλογηµένη γη. Ο σκοπός της ∆ιασκέψεώς µας 
είναι να αποτιµήσουµε τη συνεισφορά του ορθόδοξου πολιτισµού στην Ευρώπη, να 
προσδιορίσουµε το πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των σχέσεων και της 
συνεισφοράς της Ορθοδοξίας στον πνευµατικό και πολιτισµικό τοµέα, στη διατήρηση 
της ιστορικής συνέχειας, στην κληροδότηση των αξιών µας στις νέες γενεές. 
 Αν απευθυνθούµε σήµερα στην ιστορία, θα θυµηθούµε ότι η Ανατολική 
Χριστιανική Παράδοση πάνω από 2000 χρόνια είναι µία παράδοση, η οποία δεν 
αντιπαρατίθεται στις άλλες θρησκείες µε τη δύναµη των όπλων αλλά µε τη δύναµη 
του νόµου του Θεού. Οι βιβλικές ηθικές αρχές, οι οποίες θεµελιώνουν το κοινωνικό, 
πολιτισµικό περιβάλλον µας, συνεισέφεραν στη βαθιά ιδεολογική και ανεκτική 
παράδοση που επιτρέπει σε όλους να διατηρούν τις πολιτισµικές τους ιδιαιτερότητες 
και να διατηρούν επίσης τις αξίες του πολιτισµού τους. 
 Η Ορθόδοξη παράδοση δεν γνωρίζει τι θα πει Σταυροφορίες και πάντοτε 
αναζητούσε την ανεύρεση ειρηνικών διεξόδων. Ο πολιτισµός της σύγχρονης 
Ορθοδοξίας είναι ένας πολιτισµός διαλόγου. Το τελευταίο διάστηµα η Ευρώπη 
προσκρούει σε νέες προκλήσεις, απώλεια της εθνικής ταυτότητας, περιθωριοποίηση 
παραδοσιακών πολιτισµών, διαφθορά στο σύστηµα της εξουσίας, αύξηση της 
µετανάστευσης. 
 Υπάρχουν όµως και θετικές τάσεις, υπάρχει ένας εποικοδοµητικός διάλογος 
των εκπροσώπων διαφόρων θρησκευµάτων ακόµα και από τον Ισλαµικό κόσµο, 
πολλοί απευθύνονται στην Ανατολική Χριστιανική Παράδοση από τη ∆ύση. Είναι 
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ιδιαίτερη η συνεισφορά της δικής µας οργανώσεως, η οποία θεωρεί ότι αυτός ο 
διάλογος των θρησκειών είναι προτεραιότητα των δραστηριοτήτων της. 
 Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µας στους Βουλευτές της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, οι οποίοι υλοποιούν τις αρχές της 
οργανώσεώς µας στην πολιτική τους δραστηριότητα, συνεισφέρουν στην 
ολοκλήρωση και την ενοποίηση των λαών µας στα κρατικά όργανα, που 
εκπροσωπούν. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συµµετέχοντες γόνιµες 
συνεργασίες, νέες επιτυχίες και θαυµάσιες αναµνήσεις από τη Βενετία. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Να παρακαλέσουµε τώρα τον ∆ήµαρχο της πόλης, 
Καθηγητή κ. CACCIARI να πάρει το λόγο. 
MASSIMO CACCIARI: Καλησπέρα σας. Έναν εγκάρδιο χαιρετισµό σε όλους τους 
Αντιπροσώπους αυτής της συναντήσεως και όλων των Ορθοδόξων χωρών που θα 
λάβουν µέρος στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου. 
 Να είστε υπερήφανοι γι’ αυτή τη συγκέντρωση που γίνεται σήµερα, γιατί 
όπως είπε και ο Πρόεδρος, η Βενετία ήταν το κέντρο εδώ στη ∆ύση του Βυζαντινού 
πολιτισµού. Η Βενετία είναι η µόνη Ευρωπαϊκή πόλη, στην οποία έχουµε δύο 
Πατριάρχες. Γιατί ακόµη και ο Επίσκοπος της Βενετίας λέγεται Πατριάρχης, και είναι 
ο µοναδικός στη ∆ύση. Και για µας και οι δύο είναι πολύ αγαπηµένοι, και ο 
Ορθόδοξος Πατριάρχης και ο Καθολικός Πατριάρχης. 
 Τα περασµένα χρόνια – µου αρέσει να το ενθυµούµαι – υπήρχαν επισκέψεις 
του Πατριάρχη Βαρθολοµαίου. Και ελπίζω σύντοµα να τον ξανασυναντήσω και να 
τον αγκαλιάσω. Τώρα σ΄αυτά τα τελευταία χρόνια αυτή η συνάντηση και αυτός ο 
συσχετισµός πήρε πάλι ανάσα και δύναµη. Η Βενετία έχει µια κεντρική θέση στην 
οποία υπάρχει µια συνάντηση του ∆υτικού κόσµου, του κόσµου της Ανατολής και εν 
γένει του πνευµατικού κόσµου της Ορθοδοξίας. Η Βενετία έχει αυτή την τάση να 
είναι γέφυρα µεταξύ της ∆ύσης και της Μεγάλης Εκκλησίας της Ανατολής. 
 Θα πω ακόµη δυο λόγια, γιατί θεωρώ πολύ σηµαντική τη δράση αυτής της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Η πρώτη …. γιατί εσείς θεωρείτε ότι είναι 
κεντρική για τις σχέσεις πολιτιστικές, πολιτικές κλπ., θεωρείτε κεντρικό το θέµα το 
θρησκευτικό. Γιατί ένα πράγµα είναι να θεωρούµε χωρισµένη διάσταση πολιτική και 
διάσταση θρησκευτική, αλλά δεν είναι σωστό να θεωρούµε ότι πρέπει να είναι 
αναγκαστικά χωρισµένες. ∆εν δηµιουργείται µία ειρήνη µεταξύ των εθνών, αν δεν 
λογαριάσουµε τη θρησκευτική διάσταση. Γι’ αυτό το λόγο ο πρώτος λόγος για τον 
οποίο θεωρώ παραδειγµατική αυτή σας την πρωτοβουλία. 
 Και ο δεύτερος λόγος είναι η διεύρυνση για να πετύχουµε µία Ένωση 
Ευρωπαϊκή. Η διεύρυνση αφορά τη Μεσόγειο όπου ο ρόλος της θρησκείας είναι 
βασικός. Έναν ρόλο πολιτικό, ουσιαστικό, στον οποίο η οργάνωσή σας είναι 
πρωτοπόρα. Σε ποια κατεύθυνση, µε ποια ουτοπία θα γίνει αυτό; ∆εν υπάρχει 
Ευρώπη χωρίς την τρίτη Ρώµη. Βέβαια, θα είναι µία δύσκολη πορεία, αλλά πρέπει 
αυτή η ιδέα να µας κατευθύνει, να πετύχουµε την τρίτη Ρώµη δηλαδή. Θα είναι µία 
δουλειά πολύ σκληρή, πολύ µακροχρόνια, αλλά αν δεν ξεκινήσουµε απ’ αυτό, δεν θα 
πετύχουµε ποτέ την ιδέα της Ευρώπης. Και αυτός είναι ο λόγος που είµαι πολύ 
ευτυχισµένος που βρίσκοµαι µαζί σας και σας εύχοµαι κάθε επιτυχία. 
Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι φίλοι, επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο για την ανάγνωση του 
χαιρετιστήριου µηνύµατος του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου από τον 
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ιταλίας και Μελίτης Υπέρτιµο και Έξαρχο Νοτίου 
Ευρώπης κ. Γεννάδιο. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ: Έχω την υψίστη τιµή να 
εκπροσωπώ τον Οικουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµαίον, τον πρώτον 
Πατριάρχη της Χριστιανικής Ορθοδόξου Ανατολής εις την ετησίαν Γενικήν 
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Συνέλευσιν της ∆ιακοινοβουλευτικής ∆ιασκέψεως Ορθοδοξίας και να µεταφέρω τας 
Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και την Πατριαρχική Αυτού ευλογίαν προς τους 
εξοχοτάτους Πρόεδρον και Γενικόν Γραµµατέα της Συνελεύσεως ταύτης, καθώς και 
προς τα άλλα εκλαµπρότατα αυτής µέλη. 
 Ο Οικουµενικός Πατριάρχης πνευµατικά είναι παρών εις την σπουδαιοτάτην 
ταύτην Συνέλευσιν, ευλογεί αυτήν και συγχαίρει δια την πανορθόδοξον ταύτην 
ενότητα και την ισχυράν παρρησίαν και δια το κύρος αυτής, της οποίας τιµιότατοι 
διάκονοι και φορείς πολυτιµότατοι είστε πάντες υµείς. 
 Η Ορθοδοξία, ελευθέρα θεϊκή πνευµατική δύναµις, αποτελεί ουσιαστικόν και 
αναγκαίον παράγοντα ενότητος, καταλλαγής, αγάπης, αδελφοσύνης και ειρήνης δια 
την Ευρώπην. Η Ορθοδοξία, απηλλαγµένη κάθε µορφής εθνικιστικών, ρατσιστικών, 
φυλετικών, θρησκευτικών, κοινωνικών ή και άλλων διακρίσεων, αι οποίαι 
υποθάλπουν νοσηρά φαινόµενα µισαλλοδοξίας και θρησκευτικού φανατισµού, θα 
συµβάλλει τα µέγιστα εις την διευρυµένην Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, εις την ενότητα και 
ευηµερίαν αυτής.  
 Το ανώτερον και πολιτισµένο τούτο πνεύµα, το οποίο ηκτινοβόλησεν την 
αξιοθαύµαστην ταύτην πραγµατικότητα την οποίαν έζησεν, ανέπτυξε και 
µεταλαµπάδευσε η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, το Οικουµενικόν 
Πατριαρχείον, εστάθη ακραιφνής και άρρηκτος σύνδεσµος µεταξύ των Ορθοδόξων 
λαών αλλά και συναντήσεως µετά των άλλων τοιούτων, ελπίς ασυναγώνιστος προς 
συναδέλφωσιν πάντων των ανθρώπων. 
 Είναι γεγονός αναντίρρητον ότι ζώµεν εις καιρούς κοινωνικής διαφθοράς και 
ανθρωπίνης εκµεταλλεύσεως, αδικίας και πλουτισµού ανωµάλου, εις µίαν εποχήν 
εκκοσµικεύσεως, ανευλαβούς σεβασµού και αδιαφορίας προς τον άνθρωπον, δια τον 
οποίον εγεννήθη, εσταυρώθη και ανέστη ο Σωτήρ ηµών Χριστός. Στην βαρείαν 
ταύτην κρίσιν, η Ορθοδοξία προσφέρεται ως ελπίδα και σωτηρία εις την διατήρησιν 
του γνησίου πολιτισµού και της ελευθέρας αυτοσυνειδησίας, εις την σύσφιξιν των 
σχέσεων µεταξύ των Ορθοδόξων λαών, εις την προστασίαν της κοινωνικής 
πολιτιστικής κληρονοµίας και γενικά εις την επικράτησιν της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, όχι µόνον µεταξύ των Ορθοδόξων, αλλά και µεταξύ των άλλων λαών, 
εις τον σεβασµόν του ανθρώπου ο οποίος είναι εικώνα του Θεού κατά την θεολογίαν 
των Καππαδόκων Πατέρων. 
 Κατακλείων το µήνυµα τούτο, επαναλαµβάνω ότι ο Οικουµενικός Πατριάρχης 
επευλογεί το ηµέτερον θεάρεστον και πεφωτισµένον έργο προαγωγής και συσφίξεως 
των σχέσεων των Ορθοδόξων λαών και εύχεται πάσαν παρά Θεού χάριν και 
ευδοκίαν, ώστε να βλέπητε ευωδούµενον τούτο και να γεύεσθε τους τιµίους καρπούς 
των αξίων προσπαθειών υµών, χαίροντες επί τούτοις χαράν µεγάλην. 
 Η Ιερά Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, η οποία ανήκει εις το Οικουµενικόν 
Πατριαρχείον και η οποία εδρεύει εις το κέντρον της αρχοντικής και πολιτιστικής 
ταύτης πόλεως, πλησίον των µεγάρων των δόγηδων και δη εις τους δρόµους 
ενώνοντες την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας και το Πατριαρχείον Βενετίας εις τας 
δύο ιστορικάς αγκάλας, εις το περίφηµο Campo de Greci µε τον προστάτην ηµών 
Άγιον Γεώργιον τον Τροπαιοφόρον και την µεγαλοπρεπή πλατεία µε τον 
Ευαγγελιστήν Μάρκον, αύτη η πνευµατική και εκκλησιαστική Ορθόδοξος 
µητροπολιτική επαρχεία του Οικουµενικού Πατριαρχείου, εκπέµπει εις το κέντρον 
του Ρωµαιοκαθολικισµού το ανέσπερον φως της Ορθοδοξίας, ωσάν φάρος τηλαυγής, 
διακηρύσσων τα αιώνια µηνύµατα της Ορθοδοξίας, την αγάπην, την ειρήνην, την 
δικαιοσύνην, την ελευθερίαν, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον 
αµοιβαίον σεβασµόν, την ελπίδα και την ενότητα των πάντων. 
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Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε Σεβασµιώτατε Μητροπολίτη, το λόγο έχει ο 
καθηγητής κ. Alexeev για να αναγνώσει τον χαιρετισµό του Πατριάρχου Μόσχας και 
πασών των Ρωσιών κ. Αλεξίου. 
V. ALEXEEV: Σεβασµιώτατε, Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, κ. 
Γενικέ Γραµµατεύ, αξιότιµοι φίλοι, κατόπιν ευλογίας του Παναγιωτάτου Πατριάρχου 
Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, επιτρέψτε µου να αναγνώσω τον χαιρετισµό του. 
 Κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων η Βενετσιάνικη ∆ηµοκρατία, έχοντας ως 
προστάτη Άγιο τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ήταν µία γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ 
Ορθοδοξίας και ∆υτικού κόσµου. Ως βάση της χριστιανικής προσβάσεως, η Βενετία 
έγινε εµπορικό κέντρο της Νοτίου Ευρώπης. Η πολιτική σηµασία της Βενετίας είναι 
τόσο µεγάλη, όσο και η συνεισφορά την οποία συνεισέφερε η Ορθοδοξία µέσω της 
Βενετίας στο σύνολο του Ευρωπαϊκού πολιτισµού.  

Ακριβώς στη Βενετία αρχίζει η εκτύπωση βιβλίων και εντύπων στο Κυριλλικό 
αλφάβητο, συνιστώντας ένα κέντρο του Ορθόδοξου πολιτισµού. Και αργότερα, µετά 
την επιδροµή του Ισλαµικού κόσµου, η Βενετία έγινε ένα κέντρο, η πολιτική 
σταθερότητα του οποίου εδραζόταν στην αναγνώριση των θρησκευτικών ελευθεριών 
και στη συνύπαρξη των πολιτισµών.  

Ακριβώς οι Βενετσιάνοι περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, τιµούν 
τους Αγίους του Σλαβικού Ορθόδοξου κόσµου. Στη Νήσο Λίντο τιµάται ο Άγιος 
Νικόλαος για τον οποίο έχει γράψει ο Οστρόφσκι, ο Τουργκένιεφ, ο Γκογκόλ και 
άλλοι συγγραφείς, ένα προσφιλές θέµα συνεπώς είναι αυτό που επιλέξατε «Η 
συνεισφορά του Ορθόδοξου Πολιτισµού στην ανάδειξη της Ευρώπης». 

Επιτρέψτε µου τώρα να αναγνώσω τον χαιρετισµό του Πατριάρχου: 
«Εγκάρδιο χαιρετισµό απευθύνω σε σας, εξ αφορµής της ενάρξεως της µεγάλης 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεώς σας υπό τις ευλογίες του Αγίου Μάρκου και 
Ευαγγελιστού, που έχει διαδοθεί στο σύνολο του κόσµου της Αδριατικής. Εύχοµαι να 
εξετάσετε τα τόσο φλέγοντα ζητήµατα του Ορθόδοξου κόσµου αλλά και της Ευρώπης, 
της διαρθρώσεως της Ηπείρου µας και της συνεισφοράς του Ορθόδοξου πολιτισµού σ’ 
αυτήν.  

Ιδιαίτερη είναι η σηµασία του γεγονότος της συζητήσεως αυτού του τόσο 
φλέγοντος ζητήµατος της οικοδόµησης της νέας Ευρώπης. Οι χώρες και οι λαοί της 
Ευρώπης έχουν µία µακραίωνη ιστορία πολιτικών και θεολογικών ενώσεων και 
διχόνοιας, αιώνων φιλίας και διχόνοιας, ωστόσο στους τοµείς του διαλόγου και του 
πολιτισµού, ποτέ δεν σταµάτησε αυτή η επικοινωνία, ο αµοιβαίος εµπλουτισµός. 
Μεταξύ των Ελλήνων αρχιτεκτόνων από τη Βενετία και τη Γένοβα, και αυτό δεν είναι 
εκπληκτικό διότι είναι κοινές οι βάσεις της θρησκευτικής µας τέχνης, τα ύψιστα 
πρότυπα υψηλής βυζαντινής τέχνης εικονογραφήσεως, αρχιτεκτονικής που εµπλούτισε 
τον κόσµο της Ορθοδοξίας.  

Είναι τεράστια η συνεισφορά της Βενετίας στη διατήρηση των βυζαντινών 
παραδόσεων, συνεχίζοντας να διαδραµατίζει το ρόλο µιας γέφυρας ανάµεσα στους 
λαούς της Ανατολής και της ∆ύσης. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής η 
επιλογή του θέµατος για τη διακρίβωση των ριζών της ταυτότητας του Ευρωπαϊκού 
πολιτισµού. Η κοινωνική και πολιτισµική εµπειρία της Ορθοδοξίας, θα σας βοηθήσει, 
ευελπιστώ, στην αναζήτηση λύσεων για τα προβλήµατα της εποχής µας, για την 
απώλεια ηθικών ερεισµάτων και προσανατολισµών. 

Το γνωστό σκάνδαλο µε τις γελοιογραφίες που προσέβαλαν τον Μουσουλµανικό 
κόσµο, η φυλάκιση ενός Επισκόπου διότι δεν δέχθηκε την οµοφυλοφιλία ως επίσηµο 
θεσµό, η αντίθεση σε έργα τέχνης και κινηµατογραφικά έργα τα οποία προσβάλλουν τα 
θεµέλια της πίστεώς µας, δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτηµα της εξέτασης 
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όλων αυτών των προβληµάτων που προβάλλονται σήµερα εν ονόµατι της ελευθερίας 
της εκφράσεως. 

Η Ευρώπη δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει ο σύγχρονος 
κόσµος µε άλλο τρόπο, γι’ αυτό όλοι οι οπαδοί των παραδοσιακών θρησκειών του 
κόσµου συγκλίνουν σε αυτό. Χρειάζεται να αναζητούµε λύσεις  στα προβλήµατα της 
εποχής µας, όχι αντιπαρατιθέµενοι στην ειρήνη, τουναντίον, καλούµε όλους τους λαούς 
να ενταχθούν στη χαρά µας, όπως λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διότι η Ορθοδοξία 
ανέκαθεν προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει την ειρήνη, την αγάπη και τη 
συνεργασία. Ευχόµαστε λοιπόν γόνιµες εργασίες και είθε ο Θεός να ευλογήσει τις 
εργασίες σας. Ο Πατριάρχης της Μόσχας και πασών των Ρωσιών, Αλέξιος ο Β’.» 
Σ. ΠΟΠΟΦ: Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο στον κ. Μυγδάλη για την ανάγνωση 
του χαιρετισµού του αιδ. δρ Samuel Kοbia, Γενικού Γραµµατέα του Παγκοσµίου 
Συµβουλίου Εκκλησιών προς τους Συνέδρους της 13ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: «Εξοχότατοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ευλογία και 
ειρήνη από το Θεό και Πατέρα µας και τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό. Κατ’ αρχάς θα 
επιθυµούσα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή µου, για τη µέσω προσωπικών 
και θεσµικών επαφών πρόοδο και ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ του Παγκοσµίου 
Συµβουλίου Εκκλησιών και της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας τα 
τελευταία χρόνια. 
 Οι συνάδελφοί µου παρακολουθούν µε µεγάλο ενδιαφέρον το έργο σας και 
εκτιµούµε ειλικρινά τη βαθµιαία εδραίωση των σχετικών δεσµών. Είµαστε ιδιαίτερα 
ευγνώµονες από το εγκάρδιο µήνυµά σας, που απευθύνατε στην 9η Γενική Συνέλευση 
του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών, που πραγµατοποιήθηκε στο Porto Alegre της 
Βραζιλίας. Προσβλέπουµε στην περαιτέρω ενδυνάµωση αυτής της σχέσης, στο ευρύτερο 
πλαίσιο συνεργασίας µας µε έναν σηµαντικό αριθµό Ορθοδόξων οργανώσεων και 
ιδρυµάτων. 
 ∆εύτερον, θα επιθυµούσα να επιβεβαιώσω το ότι µετά την 9η Συνέλευση του 
Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών, η Ορθόδοξη συµµετοχή σ’ αυτό προχώρησε σε 
µία νέα φάση. Υπάρχει µία κοινή αίσθηση, ότι τα µέλη µας, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, 
εκτίµησαν τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την 9η Συνέλευση να ακούσει και να 
ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους. Χαιρόµαστε γι’ αυτή την εξέλιξη, δεδοµένου ότι η 
Ορθόδοξη συµβολή στην αδελφότητα των Εκκλησιών που αποτελεί το Παγκόσµιο 
Συµβούλιο Εκκλησιών, είναι ιδιαίτερα πολύτιµη. 
 Τις προηγούµενες εβδοµάδες, είχα την τιµή και ευχαρίστηση να συναντηθώ µε 4 
επικεφαλής Ορθοδόξων Εκκλησιών, την Αυτού Παναγιότητα τον Οικουµενικό 
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης 
Αφρικής κ. Θεόδωρο, τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύµων και πάσης 
Παλαιστίνης κ. Θεόφιλο και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Χριστόδουλο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι προκαθήµενοι των 
Εκκλησιών της Ιερουσαλήµ και της Ελλάδος επισκέπτονταν επίσηµα το Παγκόσµιο 
Συµβούλιο Εκκλησιών στη Γενεύη. Τις προσεχείς εβδοµάδες, ανταποκρινόµενος σε 
πρόσκληση του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Αλεξίου του Β′ θα 
µεταβώ στη ∆ιαθρησκειακή Συνάντηση που οργανώνεται από το Πατριαρχείο της 
Μόσχας. 
 Τρίτον, θα επιθυµούσα να αναφερθώ στο θέµα της ετήσιας Συνέλευσής σας «Η 
συµβολή του Ορθόδοξου πολιτισµού στην οικοδόµηση της νέας Ευρώπης». Πράγµατι, η 
διεξαγωγή της συνεδρίασής σας στο Ελληνικό Ίδρυµα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών στη Βενετία, αποτελεί µία από τις καλύτερες εκφάνσεις µόνιµης 
εποικοδοµητικής και δηµιουργικής επαφής προσώπων, ιδεών και πολιτιστικών 
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θησαυρών στην Ευρώπη. Πολλοί ορθόδοξοι µελετητές που έφυγαν από την 
Κωνσταντινούπολη µετά την πτώση της και κατά τη διάρκεια των ετών που 
ακολούθησαν, µε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυσκολίες, ήρθαν στην 
Ευρώπη και µοιράστηκαν γενναιόδωρα τη γνώση και τη σοφία τους, σε τέτοιο βαθµό 
που επηρέασαν τις πνευµατικές εξελίξεις της Ευρώπης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και 
τελικά οδηγώντας σε νέα ιστορικά ορόσηµα, όπως π.χ. το παγκόσµια αναγνωρισµένο 
παράδειγµα της Αναγέννησης. 
 Συγχρόνως, τα πολιτιστικά κέντρα στην Ευρώπη, εµπνευσµένα και 
ενδυναµωµένα από τα Ευρωπαϊκά ιδανικά, βοήθησαν τους Ορθόδοξους λαούς και τις 
Εκκλησίες στη διαδικασία πνευµατικής ανανέωσής τους, τους προετοίµασαν για να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών, συµµετείχαν στους κοινωνικούς και 
πολιτικούς αγώνες τους και συνέβαλαν στην πολιτιστική ανανέωση, την πολιτική 
αναγέννηση, την εθνική ανεξαρτησία και πνευµατική ανάπτυξη. 
 Σήµερα, χρειαζόµαστε αυτόν τον διάλογο και αυτή τη γενναιόδωρη συνδιαλλαγή 
µέσα στην Ευρώπη και από πλευράς του Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών θα 
πρόσθετα µεταξύ της Ευρώπης, ως µία οντότητα, και του νότου, δεδοµένου ότι η ενεργή 
συµµετοχή σε κοινές πολιτιστικές και πνευµατικές αξίες µπορεί να είναι επωφελής του 
συνόλου, ιδιαίτερα σε µία εποχή όπως η σηµερινή που χαρακτηρίζεται αρκετά συχνά 
από πολιτισµικές συγκρούσεις και αναµετρήσεις. 
 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το ότι η Συνεδρίασή σας πραγµατοποιείται στη 
Βενετία, την πόλη η οποία διαδραµάτισε προεξάρχοντα ρόλο στην άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και συνέβαλε στην πτώση της. Η επάνοδος στη Βενετία ως 
Ορθόδοξος και η συζήτηση της Ορθόδοξης συµβολής σε µία νέα Ευρώπη, αποτελεί ένα 
γεγονός που στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα συµφιλίωσης και επούλωσης της µνήµης. Αυτό 
είναι κάτι που χρειαζόµαστε για τους λαούς της Ευρώπης αλλά και µεταξύ της Ευρώπης 
και άλλων περιοχών του πλανήτη µας. 
 Με τις καλύτερες ευχές µας για καρποφόρες διαβουλεύσεις και συµπεράσµατα, 
δικός σας εν Χριστώ Ιησού, Αιδεσιµότατος ∆ρ. Samuel Kobia, Γενικός Γραµµατέας, 
Γενεύη, Ιούνιος 2006». 
Σ. ΠΟΠΟΦ: Επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο για να απευθύνει χαιρετισµό, στον 
Πρόεδρο της Κοινότητας Ελλήνων Βενετίας κ. ∆ηµήτριο Ζαφειρόπουλο. 
∆. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, 
Αξιότιµε κ. Γραµµατέα, Σεβασµιώτατε, Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε της πόλης της 
Βενετίας, Αξιότιµη κα ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών, Αξιότιµε κ. Πρέσβη, Αξιότιµε κ. Πρόξενε, κύριοι 
Βουλευτές, κυρίες και κύριοι, 
 Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας µε ιδιαίτερη τιµή και 
ικανοποίηση, χαιρετίζει τη 13η Γενική σας Συνέλευση. Το γεγονός ότι διαλέξατε το 
Campo de Greci για να την πραγµατοποιήσετε, την Πλατεία των Ελλήνων, έχει για 
µας ιδιαίτερη σηµασία. Η κοινότητά µας µε περισσότερα από 500 χρόνια συµβολή 
στην κοινωνική, ιστορική και πνευµατική έκβαση της Ορθοδοξίας, αποτέλεσε και 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στο χώρο του Οικουµενικού Πνεύµατος της 
Ορθοδοξίας. Είµαστε λοιπόν έτοιµοι να συµβάλλουµε στο πλευρό σας µε κάθε τρόπο, 
για την επιτυχία των στόχων σας, σε µία σηµερινή ιστορική συγκυρία όπου η 
υποστήριξη του ρόλου της Ορθοδοξίας και του Ορθόδοξου πολιτισµού ως ενωτικής 
δύναµης στην Ανατολική Ευρώπη και ως γέφυρα της ίδιας της Ευρώπης για τη σχέση 
της µε τους άλλους πολιτισµούς, θεωρείται ως εξαιρετικά αναγκαία. 
 Εύχοµαι εκ µέρους όλων των µελών της Κοινότητας, αυτή η Γενική σας 
Συνέλευση να στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία, υλοποιώντας όλους τους στόχους τους 
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οποίους καθορίσατε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να περάσετε µία 
ευχάριστη διαµονή στην πόλη της Βενετίας. 
Σ. ΠΟΠΟΦ: Το λόγο έχει ο Γενικός Γραµµατέας της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Στυλιανός-
Άγγελος Παπαθεµελής. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σεβασµιώτατε, κύριε ∆ήµαρχε της πόλεως, κύριε Πρέσβη 
της Κύπρου, κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, στη 
γλώσσα της πόλεως που µας φιλοξενεί buona serra, bien venute, να καλωσορίσουµε 
όλους τους Συνέδρους, να ευχηθούµε να είναι παραγωγικές οι εργασίες αυτής της 
Συνέλευσής µας. Να πούµε ότι έχουµε έντονη αίσθηση της ιστορικής διάστασης και 
των συµβολισµών της πόλεως η οποία µας φιλοξενεί και ειδικά και του χώρου αυτού, 
στον οποίο θα διεξαχθούν οι εργασίες της Συνελεύσεώς µας φέτος. 
 Το θέµα το οποίο µας απασχολεί σ’ αυτή τη Συνέλευση, είναι ο ρόλος του 
Ορθόδοξου πολιτισµού στην διαµόρφωση της νέας Ευρώπης. Νέα Ευρώπη, τα εθνικά 
κράτη της τα οποία κάποια στιγµή αποφασίζουν να συµπήξουν µία ευρύτερη πολιτική 
ενότητα, έχουν φτάσει αυτή την ώρα να είναι 25, να αριθµούν 485 εκατ. πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Βεβαίως, δεν είναι µόνο αυτή η Ευρώπη, υπάρχει εκτός 
Ευρωενωσιακών συνόρων Ευρώπη. Υπάρχει Ευρώπη της Ρωσίας. Εµείς χαιρόµεθα 
γιατί µε τη διεύρυνση η οποία είναι εν εξελίξει και δύο άλλες Ορθόδοξες χώρες, η 
Βουλγαρία και η Ρουµανία, εισέρχονται στην Ε.Ε., γεγονός το οποίο πιστεύουµε θα 
καταστήσει περισσότερο σαφή το ρόλο του Ορθόδοξου πολιτισµού στη διαµόρφωση 
της νέας Ευρώπης. 
 Λογαριάζουµε ότι στα 1924 ο Πολ Βαλερί δηµοσίευσε ένα δοκίµιο ιδιαιτέρως 
σηµαντικό, το οποίο στάθηκε η αφετηρία για τις έκτοτε διεργασίες. Κυρίως αυτές οι 
οποίες έγιναν µεταπολεµικά για τη συγκρότηση αυτού του ευρύτερου Ευρωπαϊκού 
συνόλου. Το δοκίµιο αυτό είχε τον τίτλο «Ποιος είναι ο Ευρωπαίος», ποια είναι τα 
πνευµατικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαίου. Ο γνωστός και επιφανής Γάλλος 
διανοητής, δοκιµιογράφος, ποιητής κλπ., ο Πολ Βαλερί, επεσήµανε τότε τρία βασικά 
στοιχεία αυτής της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Με τη σειρά που τα παραθέτει εκείνος:α) 
η επίδραση της Ρώµης.  ∆ραστική καινοτοµία της Ρώµης να απονείµει την ιδιότητα 
του civis Romanus – του Ρωµαίου πολίτη – σε όλους τους κατοίκους της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσας και στη δεδοµένη στιγµή να 
προσφέρει το ευεργέτηµα της ανεξιθρησκείας αλλά και ταυτόχρονα της σωστής 
διοίκησης και Ρωµαϊκού δικαίου. β) Η χριστιανική πίστη η οποία άλλαξε µε το βάθος 
της συνείδησης των ανθρώπων, εξηµέρωσε την ψυχή τους και ευαγγελίστηκε την 
καινοποίηση του κόσµου. Και το γ) -  όλα αυτά ισόκυρα και ισοδύναµα, κατά τον 
Πολ Βαλερί - η κλασική ελληνική σκέψη η οποία δόµησε την πειθαρχία του 
πνεύµατος και έδωσε τα εξαίρετα επιτεύγµατα της τελειότητας και στο λόγο και στην 
τέχνη. 
 Αυτοί οι τρεις όροι ορίζουν τον αληθινό Ευρωπαίο, γράφει ο Βαλερί. Παντού 
όπου τα ονόµατα του Καίσαρα, του Γαΐου, του Τραϊανού και του Βιργιλίου, παντού 
όπου τα ονόµατα του Μωυσή και του Αποστόλου Παύλου, παντού όπου τα ονόµατα 
του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Ευκλείδη, έχουν ταυτόχρονα και σηµασία και 
κύρος, αυτά τα ονόµατα που προανέφερε, εκεί υπάρχει Ευρώπη. Εντός των ορίων της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου και εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Είναι 
πασίγνωστη η αναφορά στις τρεις πρωτεύουσες, την Ιερουσαλήµ, την Αθήνα και τη 
Ρώµη. Σύγχρονός µας διανοητής ο Ρεζίς Ντεµπραί, έχει επισηµάνει ότι οι 
πρωτεύουσες δεν είναι τρεις αλλά είναι τέσσερις. Στις τρεις προαναφερθείσες πρέπει 
να υπολογίσει κανείς, να συνυπολογίσει και το Βυζάντιο. 
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 Λέει ο Ντεµπραί «Βέβαια η ∆ύση έχει 4 πρωτεύουσες και δεν θέλει να 
θυµάται την 4η». Και συνεχίζει: «Κάθε µία έχει το δικό της σήµα: Η Ιερουσαλήµ το 
µονοθεϊσµό, η Αθήνα τον ουµανισµό, η Ρώµη το κράτος δικαίου, όµως το σήµα του 
Βυζαντίου κατά τον Ρεζίς Ντεµπραί, είναι κάτι περισσότερο και καλύτερο, γιατί είναι 
η σύνθεση των τριών προηγουµένων στοιχείων. Στο Βυζάντιο µελετήθηκαν οι 
σχέσεις Ρώµης και Ιερουσαλήµ στη γλώσσα της Αθήνας. Και ο Γάλλος διανοητής 
αποφαίνεται ότι αυτό κανένας σχεδόν δεν το προσέχει, για να καταλήξει: «Αυτό που 
έχει κυρίως λησµονηθεί από την ιστορία µας – δηλαδή το Βυζάντιο – δεν είναι τίποτε 
λιγότερο από το κεντρικό εργαστήρι της σκέψης µας». 
 Στο Βυζάντιο βρίσκει κανείς την προ του σχίσµατος ενωµένη Εκκλησία, όπου 
οι µεγάλοι πατέρες διατύπωσαν το µυστήριο του Χριστού και της µεταµόρφωσης του 
κόσµου. Η αλληλοπεριχώρηση της πολιτικής του ιδεολογίας µε την πολιτική 
θεολογία της Εκκλησίας, είναι ουσιαστικά στοιχεία που τελικά καθορίζουν και τη 
λειτουργία της Εκκλησίας στους αιώνες. Ο επιφανέστερος ορθόδοξος θεολόγος του 
20ου αιώνα, ο Ρώσος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, εντοπίζει την πρωταρχική αιτία 
της κρίσης της εποχής µας σ’ αυτό που ονοµάζει «οπισθοχώρηση από τον 
Χριστιανισµό». Ζούµε σε φάση απιστίας και αβεβαιότητας, σύγχυσης και απελπισίας 
και πολύ κοφτά ξεκαθαρίζει ο πατήρ Φλωρόφσκι, «οι πολιτισµοί διαλύονται όταν δεν 
υπάρχουν ελατήρια που να εµπνέουν και πεποιθήσεις που να δεσπόζουν». 
 Στις µέρες µας η αγορά και ο ανταγωνισµός έχουν εκτοπίσει όλες τις αξίες του 
κοινωνικού βίου, όµως οι αγορές δεν µπορούν να παραγάγουν αλληλεγγύη και 
µόνιµη ελπίδα, ενώ ο άνευ ορίων και όρων ανταγωνισµός µετατρέπει τις κοινωνίες σε 
ζούγκλα. Η Ευρώπη, η παλαιά και η νέα, για να χρησιµοποιήσω την κακόηχη 
διαίρεση του Αµερικανού Υπουργού Αµύνης, κ. Ράµσφελντ, καθώς και η εκτός 
Ευρωενωσιακών συνόρων Ευρώπη, αυτή της Ρωσίας και των άλλων χωρών, του 
ευρύτερου Ορθόδοξου κόσµου, πρέπει να αναζητήσει και να ανακαλύψει τις δυνάµεις 
συνοχής και τις αστείρευτες, πλην αγνοηµένες διαχρονικά πηγές ενέργειάς της.  
 Στον παγκοσµιοκρατούµενο πλανήτη, η νέα τάξη πραγµάτων απεχθάνεται τον 
πνευµατικό παράγοντα, δηλαδή τις κοινές πανανθρώπινες αξίες του πολιτισµού. Μια 
αυριανή Ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών, πρέπει να ψάξει κινητήριες δυνάµεις για να 
θεµελιωθεί «επί την πέτραν» και να πάει µπροστά. Οι ευρωπαϊκές ελίτ από τους 
χρόνους του διαφωτισµού και εξής, επεχείρησαν να οργανώσουν κοινωνίες ερήµην 
και εναντίον της πίστεως, επικαλούµενες τα αµαρτήµατα της ιστορικής 
χριστιανοσύνης, τα οποία πρέπει να οµολογήσουµε, υπήρξαν πολλά.  
 Όλοι αυτοί και όποιοι άλλοι λησµονούν και παρακάµπτουν στην έκφραση 
συγχρόνου Γάλλου ορθοδόξου, στοχαστή, του Ολιβέ Κλεµάν, την οµορφιά που 
δηµιούργησε η Εκκλησία και τα εκατοµµύρια των ανθρωπίνων ψυχών τα οποία µέσα 
στην Εκκλησία σώθηκαν από την απελπισία, την απόγνωση και το µηδενισµό. Και 
όλα αυτά χάρη στην αδιάκοπη προσευχή της Εκκλησίας και την αδιάλειπτη τέλεση 
των ιερών µυστηρίων της. 
 Όπως διαφαίνεται εύγλωττα από τα συµπεράσµατα της οµάδας 
προβληµατισµού – γνωστής και ως οµάδας που φέρει το όνοµα του σηµερινού Ιταλού 
Πρωθυπουργού του Ροµάνο Πρόντι – η οµάδα προβληµατισµού, υπενθυµίζω, ήταν 
οµάδα εργασίας η οποία εργάστηκε προ 4ετίας για την εκπόνηση µιας σοβαρής 
µελέτης αναφορικά µε το πώς µπορεί να επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή συνοχή και 
ολοκλήρωση πνευµατικά. Όπως διαφαίνεται λοιπόν από τα συµπεράσµατα, η 
δηµόσια ζωή – επί λέξει το µαρτυρεί η οµάδα προβληµατισµού – είναι αδιανόητη 
χωρίς θρησκείες. Στην Ευρώπη οπωσδήποτε είναι αδιανόητη. Αυτό και ως διάγνωση 
και ως αίτηµα. 
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 Ο Ορθόδοξος πολιτισµός που η Εκκλησία ενέπνευσε και ζωογονεί 
αδιαλείπτως, µε τη νηπτική προσευχή των µοναχών και µοναζουσών, των ανά των 
κόσµο µοναστηριών της, είναι µία ισχυρή ώθηση και εν ταυτώ δυνατότητα 
επανακαθορισµού των πνευµατικών προσανατολισµών του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 
Στους κόλπους της ανατολικής Εκκλησίας, ζει και ανανεώνεται µία παράδοση, η 
παράδοση της φιλοκαλίας. Στη Ρωσία του 19ου αι. στο µοναστήρι της Όπτινα, κέντρο 
Φιλοκαλικής παράδοσης, εσύχναζαν συχνά κορυφαία ονόµατα της εποχής: Ο 
Γκογκόλ, ο Λεόντιεφ, ο Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόι, ο Σολόβιεφ και άλλοι πολλοί. 
 Η ∆ύση δεν υπήρξε αµέτοχος σ’ αυτές τις βιωµατικές εµπειρίες, ο Άγιος 
Κασσιανός της Μασσαλίας µετέδωσε στους Λατίνους τη διδασκαλία των γερόντων 
της ερήµου. Ενώ ο Ευάγριος ο Ποντικός, διαβάστηκε πάρα πολύ. Ο ∆υτικός Ιωάννης 
του Σταυρού και οι Ανατολικοί Μάξιµος ο Οµολογητής και ο εκ Θεσσαλονίκης Άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαµάς, αισθάνονταν τον Θεό πέρα από το αισθητό και το νοητό. Στον 
20ο αιώνα, η ∆ύση ανακάλυψε την Ορθοδοξία εξ αφορµής δύο δραµατικών 
γεγονότων, της Σοβιετικής Επανάστασης από τη µία και της Μικρασιατικής 
καταστροφής από την άλλη. 
 Η πρώτη υποχρέωσε έναν κόσµο κυρίως ρωσικό να βρεθεί πρόσφυγας στις 
Ευρωπαϊκές χώρες και τις Ευρωπογενείς όπως οι ΗΠΑ, και η δεύτερη, η 
Μικρασιατική καταστροφή, έναν κόσµο Ελλήνων και από τους πρώτους και από τους 
δεύτερους προήλθαν σηµαντικά πνευµατικά αναστήµατα, αλλά και άνθρωποι στελέχη 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να θυµίσω τον Μπερντιάγιεφ, τον Βλαντιµίρ Λόφσκι, 
µερικούς νεότερους, όπως ο πατήρ Μπόρις Μποµπρίσκοϋ έφερε σε επαφή τη ∆ύση 
µε τη Φιλοκαλία, µεταφράζοντάς την στα γαλλικά. Και ο µακαριστός πατήρ 
Σωφρόνιος, ο γέρων Σωφρόνιος του Έσσεξ, συνεισέφερε τα µέγιστα και πολλοί άλλοι 
γέροντες εξ Αγίου Όρους και στην Αµερική και στην Ευρώπη σήµερα. Ο 
Σεβασµιώτατος µας µίλησε προηγουµένως για ενορίες ορθόδοξες που 
πολλαπλασιάζονται, για µοναστήρια που ιδρύονται και που όλα επιβεβαιώνουν την 
δίψα των ανθρώπων για κάτι πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ, που να συνδέεται µε τα 
αγωνιώδη πνευµατικά ερωτήµατα του ανθρώπου. 
 Η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσµου τούτου, αλλά δρα εντός του κόσµου και 
προκαλεί την ιστορία και την καλεί να κινηθεί για το καλό του κόσµου, για την 
ειρήνη και τη δικαιοσύνη σ’ αυτόν. Η Εκκλησία είναι η καρδιά του κόσµου, έστω και 
αν ο κόσµος αγνοεί την καρδιά του. 
 Θυµάµαι µιαν  επίµονη έκκληση του Αντρέ Μαλρό, έψαχνε να γεννηθεί ένας 
προφήτης ο οποίος να διακηρύξει «µηδέν δεν υπάρχει». ∆εν ήξερε ότι η Εκκλησία 
από φυλακής πρωίας µέχρι νυκτός στα 4 σηµεία του ορίζοντος, διακηρύσσει ακριβώς 
αυτό.  
 Να σας ευχαριστήσουµε όλους, να πω ότι επ’ ευκαιρία της εδώ ελεύσεώς µας, 
η ∆ιεθνής ∆ιακοινοβουλευτική µε την συνεργασία, την πληθωρική συνεργασία του 
Ινστιτούτου, της ∆ιευθύντριάς του κας Μαλτέζου και των συνεργατών της, 
εξεπόνησε ένα πολύ καλαίσθητο βιβλίο σε 4 γλώσσες, για τα ρωσικά πολιτιστικά 
αγαθά, τα οποία φυλάσσονται εδώ – η κα Xαρχαρέ η οποία έχει γράψει το κείµενο 
είναι υπότροφος του Ινστιτούτου – και το κείµενο αυτό στις 4 γλώσσες, ρωσική, 
ελληνική, ιταλική και αγγλική, αναφέρεται στα ρωσικά αγαθά, στις ρωσικές εικόνες 
κυρίως και τα άλλα ανεκτίµητα τιµαλφή, τα οποία βρίσκονται στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο της Βενετίας. Είναι µία προσφορά επιστηµονική του Ινστιτούτου µε µία 
πρακτική στήριξη από µέρους µας, αυτή η έκδοση η οποία επιβεβαιώνει τις σχέσεις 
µε αυτή την πόλη, µε το Ινστιτούτο, αλλά και τις ανάµεσά µας σχέσεις. Επιτρέψτε 
µου να προσφέρω αυτόν τον τόµο, το πρώτο αντίτυπο, στην κα Μαλτέζου. 
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Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω τις εγκάρδιες 
ευχαριστίες µας σε όλους τους οµιλήσαντες για τις οµιλίες και τους χαιρετισµούς 
τους. Εξ ονόµατος της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, θα επιθυµούσα 
να σας καλέσω στα εγκαίνια µιας πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης, η οποία είναι 
αφιερωµένη στη χριστιανική κληρονοµιά του Κοσσόβου και του Μετοχίου. Η έκθεση 
αυτή έχει προετοιµαστεί από τους Πολωνούς φίλους και συναδέλφους µας, κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ για τη συµµετοχή 
σας στην τελετή της ενάρξεως των εργασιών µας και σας καλώ όλους στα εγκαίνια. 
 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παράθεση δεξίωσης από τη ∆ιοίκηση της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας. 
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ΠΕΜΠΤΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006 
 
 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Παρακαλώ την προσοχή σας. Μία θερµή παράκληση 
προς τους διερµηνείς, να επιχειρήσουν να µεταφράσουν επακριβώς τα όσα θα πω, 
διότι υπάρχουν ορισµένες αλλαγές στο πρόγραµµά µας. Συνεννοηθήκαµε και 
δεδοµένου ότι υπάρχει πληθώρα επιθυµούντων να οµιλήσουν, έχουµε τις εξής 
προτάσεις: Σήµερα το βράδυ προβλέπεται µία επίσκεψη στο Μουσείο. Συµφωνήσαµε 
όλη τη σηµερινή ηµέρα να την αφιερώσουµε στις οµιλίες, στο ίδιο το Συνέδριο, αύριο 
θα έχουµε το οργανωτικό µέρος των εργασιών µας και κατόπιν τούτου θα πάµε στο 
Μουσείο και θα αρχίσει το πρόγραµµα που θα αφορά την εκδροµή µας, θα έλεγα. 
Μετά το γεύµα, θα έχουµε το πολιτιστικό µας πρόγραµµα. 
 Γι’ αυτό, αξιότιµοι συνάδελφοι, θερµή παράκληση, σήµερα να 
συγκεντρωθούµε στις εργασίες της Ολοµέλειάς µας, στις οµιλίες, στους χαιρετισµούς, 
υπάρχουν χαιρετισµοί από Κοινοβούλια, από Πατριάρχες, θα παράσχουµε στον 
καθένα τη δυνατότητα να παρουσιάσει, οµιλίες, εισηγήσεις, χαιρετισµούς, ανάγνωση 
χαιρετισµών. Γι’ αυτό, αξιότιµοι συνάδελφοι, όσοι εξ ηµών επιθυµούν να οµιλήσουν, 
να έλθουν εδώ, στο Προεδρείο, να µας ανακοινώσουν την επιθυµία τους για 
ανακοίνωση ή για οµιλία, για χαιρετισµό, να καταρτίσουµε την κατάσταση, και βάσει 
της καταστάσεως των οµιλητών να προχωρήσουµε στις εργασίες µας. Είναι 
κατανοητά αυτά που είπα; Εάν δεν µας φτάσει η σηµερινή µέρα, θα συνεχίσουµε και 
αύριο. Απλώς συµφωνήσαµε να µη διασπάσουµε σήµερα το πρόγραµµά µας, να 
συνεχίσουµε όλη την ηµέρα σε καθεστώς συνεδριάσεως της Ολοµέλειας της 
∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως. 
ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ (Μεταφραζόµενος): Ζητήσατε από τους διερµηνείς να είναι ακριβείς 
µε τη µετάφραση. Τι γίνεται όµως µε τις ερωτήσεις των Συναδέλφων, που δεν 
µεταφράστηκαν; Νοµίζω ότι πρέπει να µιλάτε αργά, για να έχουν χρόνο οι διάφοροι 
οµιλητές να µεταφράζονται και να µεταφράζονται και οι ερωτήσεις που γίνονται προς 
τους οµιλητές. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ο Συνάδελφός µας παρακάλεσε να µιλούµε σε 
βραδύτερους ρυθµούς, ούτως ώστε να είναι επακριβής η διερµηνεία. Καλώς, τότε 
ξεκινούµε τις εργασίες µας, είµεθα όλοι σε «πολεµική ετοιµότητα». Το λόγο έχει ο 
Αξιότιµος Συνάδελφος από την Κύπρο κ. Φυττής. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Καληµέρα σας. Στη συµβολή του Ορθόδοξου Πολιτισµού, στην 
οικοδόµηση της νέας Ευρώπης, που είναι το κύριο θέµα του Συνεδρίου µας. Αν η 
οικοδόµηση της νέας Ευρώπης σηµαίνει την γεωγραφική ενότητα της ηπείρου, σε ένα 
ολοκληρωµένο πολιτικό σύστηµα, που ακόµα δεν έφτασε βέβαια στην τελική του 
µορφή, ούτε ασφαλώς στην τελειότητά του, τότε µπορεί κανείς να διακρίνει εύκολα 
τη συµβολή της Ορθοδοξίας και του Ορθόδοξου πολιτισµού σ’ αυτό το µόρφωµα. 
 Τόσο από ιστορικής και πολιτιστικής πλευράς, όσο και από πλευράς ζωντανού 
και πάλλοντος στοιχείου µε ενεργό συµµετοχή σήµερα αλλά και δυνητικά 
σηµαντικότερου ακόµα µέρους στο γίγνεσθαι και στο µέλλον της σχεδιαζόµενης 
σχηµατιζόµενης νέας Ευρώπης. Μπορούµε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να αναφέρουµε, 
ότι αυτή τη στιγµή η µισή περίπου Ευρώπη είναι Ορθόδοξος πολιτισµός εν ζωή και εν 
ενεργεία. Αν υποθέσει κανείς ότι η αλληλεπίδραση µέσω των συναλλαγών και της 
συνεργασίας, αποτελεί αξίωµα, τότε είµαστε µάρτυρες της συµβολής του  Ορθόδοξου 
πολιτισµού στην Ενωµένη Ευρώπη, που σχηµατίζεται σήµερα από τον Ατλαντικό ως 
τα Ουράλια και τελεί υπό συνεχή µετεξέλιξη. 
 Μια µετεξέλιξη που περνά καθηµερινά µέσα από διαδικασίες συναπόφασης, 
όπου εταίροι, χώρες υπό ένταξη και συνδεδεµένα κράτη, φέρουν στην κάθε τράπεζα 
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συνοµιλιών τη συλλογική τους παράδοση, κουλτούρα και ταυτότητα, επιδρώντας και 
επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως τις όποιες αποφάσεις, στο µέτρο πάντοτε των 
δυνατοτήτων και του ειδικού βάρους τους. 
 Η αποτύπωση αυτή του «κοινού Ορθοδόξων», είναι µία αισιόδοξη 
διαπίστωση για τις σηµερινές δυνατότητες και όρια των λαών και των εκπροσώπων 
του Ορθόδοξου πολιτισµού στην Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και στην πιθανότητα 
επιτυχίας µιας πραγµατικά νέας Ευρώπης. Βεβαίως, δεν θα πάψουµε να 
διευκρινίζουµε και το ποια νέα Ευρώπη θέλουµε, προκειµένου να συµβάλλουµε στη 
δηµιουργία της και όχι να καταστούµε απλώς ουραγοί σε µία Ευρώπη που δεν 
θέλουµε, ή συνένοχη µε την αδράνειά µας ή την αφωνία µας, ακολουθώντας άβουλα 
την εκάστοτε Υπερδύναµη. 
 Τούτων λεχθέντων, έστω και αν αρχίσαµε κάπως αντίστροφα, και επιτρέψατέ 
µου, ανορθόδοξα, αυτή την εισήγηση, ένα είναι σίγουρο. Ότι ο ορθόδοξος πολιτισµός 
έχει συσσωρεύσει στους ώµους των απογόνων του Βυζαντίου ένα βαρύ φορτίο 
υπερηφάνειας και ευθύνης. Υπερηφάνεια ως θετικό συναίσθηµα και όχι ως 
αλαζονεία, πηγάζει από τα δείγµατα πολιτισµού που ακόµα βλέπουµε µπροστά µας σε 
κάθε βήµα µας. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, επιστήµες, λογοτεχνία, 
µουσική, συγγράµµατα παντός είδους. Στις χώρες από όπου ξεκίνησε ο πολιτισµός 
αυτός, αλλά και σ’ αυτές που τον αντέγραψαν, τον θαύµασαν, τον µιµήθηκαν, 
θεµέλιο αρµονίας και οµορφιάς, η εξωτερίκευση της θείας τελειότητος, 
µεταφρασµένη χειροπιαστά ως τρόπος ζωής. Και εδώ η υπερηφάνεια συναντά την 
ευθύνη. Την ευθύνη της Ορθοδοξίας, όχι ως δόγµατος και οµολογίας, αλλά ως 
τρόπου ζωής, ως παράδοσης ενός ολόκληρου συστήµατος αρχών και αξιών. 

Από το διάταγµα των Μεδιολάνων µέχρι σήµερα, έχουν µεσολαβήσει χίλια 
εξακόσια εβδοµήντα τόσα χρόνια και κάτι. Από την πτώση της Κωνσταντινούπολης 
το 1453, έχουν µεσολαβήσει 5,5 αιώνες. Και ανάµεσα στα δύο τούτα ιστορικά 
γεγονότα, 11 αιώνες λαµπρού πολιτισµού και παράδοσης, που υιοθετήθηκαν από 
αναρίθµητα φύλα σε όλες τις γωνιές του τότε γνωστού κόσµου, προσαρµόζοντάς τον 
στη δική τους εκάστοτε ιδιοσυγκρασία και συνθήκες. 
 Ακόµα και µετά την άλωση της Κων/λης, ο πολιτισµός αυτός µεταφέρθηκε σε 
όλες τις φάσεις στη ∆ύση, αναγεννώντας την Ευρώπη, οδηγώντας τη στο 
∆ιαφωτισµό, που µε τη σειρά του στάθηκε η πηγή και η έµπνευση των επαναστατών 
που άλλαξαν την πορεία της και την µετέτρεψαν σταδιακά σε χώρο προόδου και 
ευηµερίας. 

Αν στην πορεία ο άνθρωπος ξέχασε τον εαυτό του, αναζητώντας περισσότερα 
πλούτη και ισχύ σε βάρος των ασθενέστερων, σ’ αυτό σίγουρα δεν είχε µερίδιο ούτε 
ο Ορθόδοξος πολιτισµός, ούτε η Ορθόδοξη παράδοση. Η ανισότητα και η καταπίεση 
που σιγά-σιγά επικράτησαν, η φτώχεια που δηµιουργεί την απελπισία, η ξενοφοβία 
που παράγει ο ρατσισµός, όλα κατάλοιπα και παρενέργειες του παλαιότερου 
ιµπεριαλισµού και του σηµερινού διαδόχου του, του µονοπολισµού και της 
αλαζονείας της υπερδύναµης και των συν αυτή πολυεθνικών, στο πλαίσιο µιας 
αλόγιστης παγκοσµιοποίησης, όλα τούτα δεν µπορούν βέβαια να ανατραπούν σε µία 
µέρα, ούτε να διορθωθούν µε µαγικές συνταγές.  
 Μπορούµε όµως, µέσα από τα ειρηνικά όπλα και διδάγµατα, που ευτυχήσαµε 
να έχουµε στην Ορθόδοξη παρακαταθήκη µας, να αρθούµε στο ύψος της ιστορικής 
και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και µε τη λογική του «εν τη ενώσει η ισχύς» να 
συνεχίσουµε και να εντείνουµε την προσπάθειά µας για διάλογο, τόσο µεταξύ 
θρησκειών, δογµάτων και οµολογιών, όσο και µεταξύ πλευρών και συµφερόντων, 
ώστε να εξευρεθούν λύσεις µέσα από αµοιβαίο σεβασµό και αλληλοκατανόηση. 
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 Ως ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, έχουµε κάνει σηµαντικά 
βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση µε πάµπολλες δραστηριότητες, που δεν θα 
απαριθµήσουµε εδώ. Οι παλαιότεροι από µας θυµούνται από πού ξεκινήσαµε και 
βλέπουν πού έχουµε φτάσει. Οι νεότεροι βλέπουν τα αποτελέσµατα ζωντανά ανάµεσά 
µας, τόσο στα πρόσωπα των φίλων και Συναδέλφων εδώ, όσο και στα γραπτά 
τεκµήρια των εκάστοτε δραστηριοτήτων µας. Πιστεύω πως είµαστε σε καλό δρόµο 
και έτσι πρέπει να συνεχίσουµε, εντείνοντας τις δραστηριότητές µας σε διάλογο µε 
οµοίους και µη, χτίζοντας γέφυρες συνεννόησης και συνεργασίας, και ταυτόχρονα 
δηµιουργώντας υψηλότερο βαθµό αυτογνωσίας, προβάλλοντας τον πλούτο του 
Ορθόδοξου πολιτισµού σε κάθε ευκαιρία. 
 Όπως σήµερα, για παράδειγµα, συνεδριάζοντας στο Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που θα ήθελα µε την αφορµή αυτή να 
ευχαριστήσω και εγώ θερµά, εκ µέρους της Κυπριακής αντιπροσωπείας, για τη 
φιλοξενία, αλλά και για το άξιο συγχαρητηρίων έργον που επιτελούν στην ιστορική 
και πανέµορφη αυτήν πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον κ. Φυττή. Μία θερµή παράκληση, 
τώρα θα δώσουµε το λόγο στην Elisaveta Milenova από τη Βουλγαρία, που θα 
αναγνώσει ανακοίνωση του Πατριάρχη της Βουλγαρίας. 
E. MILENOVA: Ο επίσηµος χαιρετισµός είναι στη Βουλγαρική γλώσσα, θα σας το 
αναγνώσω στα ρωσικά. «Προς τους διοργανωτές και συµµετέχοντες στη ∆ιεθνή 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση, που αφορά τη συνεισφορά του Ορθόδοξου πολιτισµού 
στην οικοδόµηση της σύγχρονης Ευρώπης, 
 Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι,  

Aδελφοί και Aδελφές, 
Η Βουλγαρική Ορθόδοξος Εκκλησία µε επικεφαλής την Αγία Σύνοδο, έχει την 

τιµή και τη χαρά να χαιρετίσει στο πρόσωπό σας, ένα υψηλού επιπέδου forum και να 
επισηµάνει την επικαιρότητα και το σύγχρονο της επιλογής του θέµατός σας. 

Ο Ορθόδοξος πολιτισµός είναι µία από τις συνιστώσες του σύγχρονου 
χριστιανικού πολιτισµού. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε όλο τον κόσµο, δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξει το γίγνεσθαι των ηθικών αρχών, της ηθικής, της νοµιµότητας και των 
κρατικών αρχών, τόσο  στο παρελθόν όσο και στο περίπλοκο και δραµατικό παρόν. 
 Η Ευρώπη είναι ο κοινός µας οίκος, ένας οίκος για όλους, ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών πεποιθήσεων και εθνικής προελεύσεως. Κάθε οίκος όµως θα  οφείλει να 
είναι δοµηµένος επί λίθου και θα έρθει η βροχή και θα ξεχυθούν οι ποταµοί και δεν θα 
καταρρεύσει, διότι θα εδράζεται επί του λίθου (από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο). 

 Ο λίθος της Ορθοδοξίας είναι αυτά τα θεµέλια του κοινού µέλλοντός µας, στον 
κόσµο της παγκοσµιοποιήσεως, της τροµοκρατίας και της ασυµφωνίας. 

Η ανεξιγνωµία, η σοφία της ανεξιγνωµίας είναι εξυπηρέτηση του λόγου του 
Θεού, είναι ο πανανθρώπινος δρόµος στην αιώνια ζωή. 
 Εξ ονόµατος της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, 
εύχοµαι στη ∆ιακοινοβουλευτική σας Συνέλευση, επιτυχείς και γόνιµες εργασίες. 
∆εχθείτε τις ευλογίες µας. Ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Βουλγαρικής 
Εκκλησίας Πατριάρχης Μάξιµος.» 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Το λόγο έχει ο Συνάδελφός µας από τη Ρουµανική 
Αντιπροσωπεία κ. Miron Ignat. 
M. IGNAT: Αξιότιµοι κύριοι του Προεδρείου, αξιότιµοι φίλοι, επιτρέψτε µου εξ 
ονόµατος της Ρουµανικής αντιπροσωπείας να οµιλήσω ενώπιόν σας. 

Όλο και περισσότερο διαδίδεται η ιδέα, βάσει της οποίας η ένταξη στην Ε.Ε. 
έχει στενή σχέση µε πνευµατικές και θρησκευτικές αξίες. Στα πλαίσια αυτής της 
αντιλήψεως, η Ορθόδοξος Εκκλησία συνεισφέρει στην υπέρβαση του ωφελιµιστικού 
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χαρακτήρος της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο την 
πραγµατικότητα του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και την πραγµατικότητα του νέου 
Ορθόδοξου κόσµου. 
 Ο δυτικός θεολόγος Άντολφ Ρίτερ επισύρει την προσοχή µας στην ανάπτυξη 
των σχέσεων µεταξύ δυτικής και ανατολικής παραδόσεως, όσον αφορά την αποστολή 
της Εκκλησίας στη σύγχρονη κοινωνία. Η δυτική παράδοση θέτει σε πρώτη θέση την 
ηθική και νοµική δραστηριότητα, σε αντιδιαστολή µε την ανατολική παράδοση, η 
οποία ενδιαφέρεται για την προσέλκυση της προσοχής στον µετασχηµατισµό του 
ανθρώπου, στη µεταµόρφωση του ανθρώπου εν Χριστώ, βάσει του Ευαγγελίου. 
 Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µπορεί να συνεισφέρει στη χρήση αυτών των δύο 
πολιτισµικών παραδόσεων και ταυτοχρόνως αναφερόµενη στον πνευµατικό µας 
χώρο, αυτό συνεισφέρει στην υπέρβαση των κρίσεων µε τις οποίες προσκρούουµε 
από την άποψη αυτού του ερωτήµατος. 
 Από την άποψη της Ορθοδόξου σκέψεως, η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 
εφικτή µόνο διαλαµβάνοντας τις πνευµατικές, πολιτισµικές ταυτότητες ενός εκάστου 
των λαών, για το κοινό καλό, την ισοµέρεια. Η ισοµέρεια θα οδηγήσει στην 
απαξίωση της δηµιουργίας. Ως εκ τούτου, η Ορθόδοξος αντίληψη θεωρεί ότι η 
καθολικότης δεν ταυτίζεται µε τον εθνικισµό, αλλά εκφαίνεται µέσω αυτού, διότι δεν 
έχει µόνο πολιτικό αλλά και πνευµατικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι θα οδηγήσει στην 
επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητος και θα συνεισφέρει στη διαµόρφωση και στην 
ενίσχυση του ιδίου πολιτισµού. 
 Κατά το µέλλον, η Ευρώπη δεν θα µπορέσει να είναι µία πνευµατική και 
πολιτισµική ταυτότητα χωρίς να συµπεριλαµβάνει τον πολιτισµό ενός εκάστου των 
λαών. Αυτό ισχύει τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
 Η Ρουµανική Ορθόδοξος Εκκλησία έχει υπόψη αυτή την έκκληση που αφορά 
τις παραπάνω πτυχές. 

Πρώτον, µε ποιο τρόπο η Ορθόδοξος Ρουµανική πνευµατικότης µπορεί και 
οφείλει να συνεισφέρει στην ενίσχυση του λαού, ταυτοχρόνως µε την ενίσχυση των 
Ευρωπαϊκών λαών. 

∆εύτερον, µε ποιο τρόπο ο Ρουµάνος Ορθόδοξος πιστός οφείλει να συµβιώνει 
εν αρµονία, από κοινού µε την πολιτισµική και θρησκευτική ποικιλοµορφία των 
αδελφών του στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων και των ηθικών θρησκευτικών 
αξιών, οι οποίες είναι αρχές προστασίας έναντι των κοινωνικών, µελλοντικών και 
τωρινών κοινωνικών προβληµάτων της Ρουµανίας, και τρίτον, η δηµιουργική 
συνεισφορά, την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία µπορεί να συνεισφέρει στη 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού οίκου, στο θεµέλιο του οποίου θα πρέπει να τεθεί 
πρωτίστως η πίστη, ο διάλογος, η αλληλοκατανόηση και η συµφωνία, η συναίνεση. 
 Η δηµιουργία µιας Ε.Ε. περνά κατ’ ανάγκη µέσω της Εκκλησίας, µέσω της 
χριστιανικής ειρηνεύσεως. Όσον αφορά την εκκλησιαστική ηγεµονική διάθεση, θα 
ήθελα να πω ότι αυτή η εκκλησιαστική πλευρά είναι απαραίτητη για τον Ευρωπαϊκό 
οίκο. Η Εκκλησία είναι παράγων ειρηνεύσεως. Η ηθική, πολιτισµική, θρησκευτική 
συνεισφορά στον κοινό Ευρωπαϊκό οίκο, αναπτύχθηκε επιτυχώς κατά τον 4ο αι. όταν 
η Εκκλησία και η διδασκαλία της κατέστη πηγή, µέτρο και καταλύτης της 
καθηµερινής ζωής των Ευρωπαίων κατοίκων. Φυσικά, η τότε Ευρώπη µε τις 
χριστιανικές αρχές, µε τους Σκύθες µοναχούς στην περιοχή της Ρουµανίας, δεν 
διαφοροποιείτο µόνο γεωγραφικώς και ως προς το πολυάριθµο του πληθυσµού, αλλά 
και ως προς τις αξίες της ζωής και του πολιτικού διαλόγου, διέφερε από αυτήν της 
εποχής µας. 
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Μεταξύ Ορθοδοξίας και κοινού Ευρωπαϊκού πνεύµατος δεν είναι απούσες 
µόνο οι διαφορές, αλλά η οικουµενική Ορθοδοξία είναι εκείνη ακριβώς, η οποία 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και θέτει τα θεµέλια της Ευρωπαϊκής ειρηνεύσεως. 

Γειτονικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και άλλες, δεν 
µπορούν να αντιληφθούν την ίδια την ύπαρξή τους χωρίς την Ορθόδοξη Εκκλησία, η 
οποία ως προς την ιστορία και την πνευµατικότητά της, ταυτίζεται µε την ίδια την 
εθνική τους υπόσταση. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται στην 
Ε.Ε. Η Ορθοδοξία κατέχει µία σηµαίνουσα θέση. Οι τύχες των Ορθοδόξων κρατών 
είναι ταυτόσηµες µε τις τύχες της Ευρώπης. Η λέξη Ορθοδοξία είναι µέρος της 
αρχαίας χριστιανικής καθολικότητος, δηλαδή της χριστιανικής Ευρώπης, η οποία 
εδραιώθηκε στο αίµα των Μαθητών, στο όνοµα του Ευαγγελίου. Να γιατί δεν θα 
µπορούσαµε να µιλάµε λοιπόν, για την Ε.Ε., χωρίς τη συµµετοχή της Οικουµενικής 
Ορθοδοξίας ως µίας ένωσης των λαών της ∆υτικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Το 1990 ο θεολόγος Ντουµίτρου Στανιλοάνε, έγραψε: «∆εν θα πρέπει να 
παίρνουµε µόνο από την Ευρώπη, θα πρέπει να της δώσουµε της νέας Ευρώπης κάτι. 
Και έχουµε φυσικά πολύ όφελος να αποκοµίσουµε εντασσόµενοι στην Ευρώπη, από 
κοινωνικής, οργανωτικής, εργασιακής απόψεως. Αλλά στο πνευµατικό επίπεδο 
οφείλουµε να έχουµε συνείδηση του γεγονότος ότι και εµείς µπορούµε να 
συνεισφέρουµε στην Ευρώπη εν πολλοίς. Τι ακριβώς; Η Ανατολή κάποτε συνέφερε τον 
Χριστιανισµό. Ας τον συνεισφέρουµε άλλη µια φορά, όπως υπήρχε: ως σύνδεσµος 
µεταξύ Θεού και ανθρώπου». 

Ως γνωστόν, µετά τα γεγονότα του 1989 στη Ρουµανία, που οδήγησαν στην 
διάλυση της κοµµουνιστικής δικτατορίας στη Ρουµανία, η Εκκλησία κατέστη ενεργός 
παράγων της ζωής του Ρουµανικού λαού, από τον οποίο είχε αποκοπεί επί διάστηµα 
µακρότερο των 50 ετών. 

Μετά την Επανάσταση, η θρησκεία ενετάχθη ως ξεχωριστό γνωστικό 
αντικείµενο στα µαθήµατα των σχολείων. Άνοιξαν θεολογικά σεµινάρια και 
πανεπιστήµια τα οποία ενετάχθησαν στο σύστηµα της Ρουµανικής εκπαιδεύσεως. Οι 
ιερείς είχαν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύσσουν το έργο τους σε νοσοκοµεία, σε 
ορφανοτροφεία και να χαίρονται τις θρησκευτικές ελευθερίες. 

Περνώντας λοιπόν στην Τρίτη χιλιετία, η έκκληση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της Ρουµανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς όλους τους 
πνευµατικούς ανθρώπους, προς όλους τους ανθρώπους της Ορθοδόξου πίστεως, προς 
τους κυβερνήτες, τους πολιτικούς, τους διπλωµάτες, τους στρατιωτικούς και σε 
άλλους, να δεκαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση µιας 
Ευρώπης, όπου όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να κατονοµάζονται υιοί του Αβραάµ, που 
πιστεύουν στο Θεό και στο δίκιο του. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Αξιότιµοι φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου, εκ µέρους της 

Ρουµανικής Αντιπροσωπείας, για τους όρους τους οποίους έχουµε εδώ, εκ µέρους 
των φιλοξενούντων. Αισθανόµαστε θαυµάσια εδώ. Συναντηθήκαµε εκ νέου µε φίλους 
µας, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τους Συναδέλφους µας από τη Ρουµανία. 
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Νικολόπουλος, από την Ελλάδα, Αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας. 
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι, καληµέρα. Αγαπητοί 
συνάδελφοι, θεωρώ το Συνέδριό µας ουσιαστικής σηµασίας, για το δικό µας παρόν 
και για το µέλλον των παιδιών µας. Το θεωρώ επίσης σηµαντικό εφαλτήριο στο να 
προωθήσουµε την κοινωνική καταλλαγή στην Ευρώπη, η οποία µαστίζεται από ουκ 
ολίγα δεινά. 
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 Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι, σεβαστοί Πατέρες, για να δυνηθούµε να 
προσδιορίσουµε την δυνατότητα συµβολής του Ορθόδοξου πολιτισµού στη 
δηµιουργία της νέας Ευρώπης, πρέπει πρώτα απ’ όλα να ορίσουµε τι είναι Ευρώπη. 
Τυπικά είναι µία συνοµοσπονδία µεταξύ κρατών που την συγκροτούν. Στην 
πραγµατικότητα όµως, αποτελεί την νεότερη συµπολιτεία στον κόσµο. Όµως, µέσα 
στο πλαίσιο των εξωτερικών συνόρων δεν βρίσκονται απλά 25 κράτη, υπάρχουν πολύ 
περισσότεροι λαοί, µε ιδιαίτερο πολιτισµό, άλλα κοινωνικά ήθη και διαφορετική 
παιδεία, µε τη δική τους γλώσσα ή διάλεκτο και ενίοτε µε αντικρουόµενα σε τοπική 
κλίµακα τα συµφέροντά τους. 
 Αυτό στο οποίο προσβλέπουµε και προσδοκούµε, όσοι, είτε οραµατιστήκαµε 
την Ενωµένη Ευρώπη, είτε συναινέσαµε εκ θύµης σε αυτήν, είναι να αποτελέσει ένα 
πρότυπο πολιτικού µορφώµατος, µέσα στο οποίο θα ζούµε όλοι µε ασφάλεια και 
ειρήνη. Μέσα σ’ αυτήν τη συµπολιτεία θέλουµε να αφήνουµε ελεύθερη την εξέλιξη 
διαφορετικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών, αλλά και να προχωρήσουµε µε έναν κύριο 
άξονα, µε µία κύρια παιδεία και µε επίσης – αυτό είναι καθοριστικό – µία κοινή 
αντίληψη για τον άνθρωπο. 
 Ας µη λησµονούµε ότι ο ανθρωπισµός, ο ουµανισµός, έχει αποτελέσει το 
βασικότερο συστατικό στοιχείο του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισµού. Από την εποχή 
της Αναγέννησης σφυρηλατείται µέσα στα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, µε κυριότερες 
ύλες του την αρχαία Ελληνική σκέψη, ειδικότερα εκείνη των Στωικών, οι οποίοι κατ’ 
εξοχήν συνέδεσαν την Ελλάδα µε τη Ρώµη και τον Χριστιανισµό. Όλα αυτά θα 
έπρεπε να ήσαν απλές, κοινές αλήθειες και να είχαν ήδη αποτελέσει τα κλειδιά για τη 
λύση των Ευρωπαϊκών προβληµάτων. 
 Για να συνεχίσουµε όµως να συζητούµε, σηµαίνει ότι υπάρχουν και 
προβλήµατα και αιχµηρές καταστάσεις. 

Για να δούµε ποια µπορεί να είναι η συµβολή του Ορθοδόξου πολιτισµού 
στην επίλυσή τους, πρέπει να καταγράψουµε ακριβώς αυτά τα προβλήµατα. 
 Σεβασµιώτατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, µέσα στο γεωγραφικό 
πλαίσιο της Ενωµένης Ευρώπης ή στις παρυφές της, έχουµε πολύ σοβαρά σηµεία 
τριβής µεταξύ των πληθυσµών. ∆υστυχώς, σ΄αυτά τα σηµεία τριβής, τα οποία έχουν 
ενίοτε και αιµατηρό χαρακτήρα, συναντώνται οι µικρές πληθυσµιακές κοινωνίες 
µέσα στις οποίες καλούνται να συνυπάρξουν και να ζήσουν αδελφικά µέσα σε 
ατµόσφαιρα ανθρωπισµού, Μουσουλµάνοι και Χριστιανοί. Οι συγκρούσεις 
εµφανίζουν µία εθνικιστική ετικέτα. Συγκρούονται Αλβανοί, Σέρβοι, Βόσνιοι, 
Τουρκογενείς κλπ. Αν ψάξουµε κατά βάθος όµως το ιστορικό και κοινωνικό βάθος, 
θα διαπιστώσουµε ότι οι διαφορές είναι πολιτισµικές, τις οποίες κάποιοι ξένοι 
δάκτυλοι τις υποδαυλίζουν µε ψευδεπίγραφες ετικέτες. 
 Τις λέω πολιτισµικές, ακριβώς, επειδή υποκρύπτουν ένα φοβικό χαρακτήρα, 
απέναντι στην αντίληψη του άλλου για µία ανοικτή κοινωνία. Εκεί όµως, όπου 
εµφυτεύει ο φοβισµός απέναντι στον πιο προοδευτικό και εξελιγµένο, εκεί ακριβώς 
βλαστάνει και ο φονταµενταλισµός. Τίθεται ένα σοβαρότατο πολιτικό ζήτηµα για την 
Ευρωπαϊκή όσµωση. Η ίδια ακόµα δεν έχει ξεπεράσει τους κραδασµούς από τη 
διεύρυνσή της από 15 σε 25 κράτη. Θα δυνηθεί η εξισορρόπηση µε τόσα επίκτητα 
προβλήµατα µικρών σωβινιστικών οµάδων; 
 Βεβαίως, η Ευρώπη έχει και άλλα προβλήµατα, τα οποία ως πλέον γνωστά θα 
περιοριστώ να τα αναφέρω: 

Έχει το πρόβληµα διαρκώς διογκούµενων κυµάτων λαθροµεταναστών, οι 
οποίοι εκτός από τη φτώχεια και την δυστυχία των στοµάτων που πρέπει να 
διατραφούν, εµφυτεύουν στην Ευρώπη προβλήµατα που υπονοµεύουν τον 
ανθρωπισµό. Ένα από αυτά είναι ο κατά χιλιάδες ακρωτηριασµός των γεννητικών 
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οργάνων των γυναικών σε χειρουργεία, επειδή έτσι το θέλουν τα έθιµα. Μόνο στη 
Γαλλία είναι κατ’ έτος δεκάδες χιλιάδες αυτές οι αποτρόπαιες επεµβάσεις. Εµείς 
όµως, στον Ορθόδοξο πολιτισµό µας, θεωρούµε ότι το σώµα του ανθρώπου είναι 
ναός του Θεού και δεν πρέπει να κακοποιείται.  
 Είναι το τεράστιο πρόβληµα των ναρκωτικών και του εµπορίου λευκής 
σάρκας, είναι του εµπορίου ζωτικών οργάνων εξαφανισµένων παιδιών, είναι η 
διασφάλιση εργασίας για τους νέους µας. Είναι και πολλά άλλα. Έχουµε πρόταση 
απέναντι σε όλα αυτά; Ναι, έχουµε, και µάλιστα σθεναρή. Την παιδεία. Την παιδεία 
της οποίας βασικός βραχίων είναι ο Ορθόδοξος, ο Χριστιανικός πολιτισµός.  
 Πριν, κυρίες και κύριοι, εξετάσουµε τη δυναµική της πρότασής µας, 
οφείλουµε να ορίσουµε τι σηµαίνει Χριστιανικός Ορθόδοξος πολιτισµός. Ας δούµε 
κάποια από τα χαρακτηριστικά του. Είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά που του 
επιτρέπουν, αντί να είναι µέρος των προβληµάτων της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας 
κοινωνίας, να αποτελεί τη λύση τους. Όπως πολύ ορθώς έχει τεθεί, δεν είναι µόνο ένα 
θρησκευτικό και ηθικό αξιακό σύστηµα, αλλά κάτι ολοκληρωµένο, ένας πλήρης 
πολιτισµός ο οποίος διαθέτει σε πλήρη αρµονία συνδεδεµένα τα κοσµικά µε τα 
πνευµατικά και τα οντολογικά στοιχεία. 
 Είναι αναγκαίο να εξετάσουµε πριν από το πώς, το πού συγκροτήθηκε ως 
πολυµορφικό πολιτισµικό σχήµα, εβλάστησε κατ’ αρχήν, πλάστηκε, µορφοποιήθηκε 
µέσα στο πλαίσιο της βυζαντινής κοινοπολιτείας. Αυτό που έδωσε και τον ιδιαίτερο 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα του στη βυζαντινή κοινοπολιτεία, όπου κεφαλή ήταν ο 
αυτοκράτορας και συνεκτική αξία η κοινή θρησκεία. Έζησαν οµαλά, 
δραστηριοποιήθηκαν κοινωνικά και συνέχισαν την εξέλιξη της ιστορίας τους διάφορα 
έθνη και λαοί, ο καθένας µε το δικό του κοινωνικό µοντέλο, τα δικά του οικογενειακά 
και άλλα ήθη, τις παραδόσεις του και τον ιδιαίτερο φυλετικό πολιτισµό του. 
 Σηµαντικότατος απότοκος αυτής της ιστορίας είναι ότι έθνη και λαοί έµαθαν 
να συνυπάρχουν µε σεβασµό το ένα προς το άλλο, να συνδιαλέγονται, να θεωρούν ότι 
ουδείς υπερέχει του άλλου και το δικαίωµα στη ζωή και στην επιβίωση είναι για 
όλους. Έµαθαν, επίσης, να αναπτύσσουν κοινά όργανα αυτοδιοίκησης αλλά και 
προσφυγής στην κεντρική εξουσία, για την επίλυση προβληµάτων ή διαφορών. Όλα 
αυτά τα έθνη συνεισέφεραν σηµαντικά και σε στοιχεία τέχνης, αρχιτεκτονικής και 
λαϊκών παραδόσεων. 
 Ο Ορθόδοξος εποµένως, πολιτισµός, είχε συγκροτηθεί πλέον µε πλήρη τα 
κοσµικά, ηθικά και πνευµατικά του στοιχεία. Όταν εποµένως, ο Ορθόδοξος 
πολιτισµός άρχισε να προωθείται στις Ρωσικές, στις Σλαβικές και στις άλλες χώρες, 
διέθετε πλήρη τα στοιχεία ενός κινήµατος ανθρωπιστικού, και όχι ενός δογµατικού 
µοντέλου, που υποβοηθούσε την κρατική εξουσία. Η διάπλαση του Ορθόδοξου 
πολιτισµού µέσα στο πλαίσιο της βυζαντινής κοινοπολιτείας, τον επροίκισε και µε 
ένα άλλο µεγάλο εφόδιο, την αγάπη προς την παιδεία. 
 Ας µη λησµονούµε ότι ο ίδιος ο Χριστιανισµός, όταν ήρθε στη Ρώµη, βρήκε 
εύφορο έδαφος να βλαστήσει, καλλιεργηµένο από τους Στωικούς, οι οποίοι είχαν 
διακηρύξει την ιστορία των ανθρώπων και την οικουµενικότητα. Μέσα στο χώρο της 
Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας είναι διάσπαρτα τα σύµβολα, τα έργα και τα 
αρχιτεκτονήµατα ενός πολιτισµού που είχε σαν κέντρο τον άνθρωπο. Το κυριότερο 
όµως, έχει πανεπιστήµια και βιβλιοθήκες, πολύ πριν υπάρξουν στη ∆ύση. Μέσα στο 
χώρο του Ορθόδοξου πολιτισµού, διατρέχουν τα ρεύµατα της νεοπλατωνικής σκέψης, 
φθάνουµε έτσι στο σηµείο της ανάδειξης του ανθρωπισµού, ως υπέρτατης αξίας, 
µέσα από την Ορθόδοξη Χριστιανική ηθική και της πλατωνικής οντολογικής και 
κοσµολογικής ανησυχίας. 
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 Μια άλλη αξία, η οποία προέκυψε µέσα από αυτή τη σύζευξη, είναι ότι στον 
Ορθόδοξο πολιτισµό δεν φοβούµεθα όχι µόνο τη διαφορετική άποψη, αλλά ούτε καν 
τη στρεβλή άποψη. Την τελευταία, την αφήνουµε να έρθει στο φως, και να φανούν τα 
λάθη και οι ατέλειές της. 
 Επειδή δεν θέλω να επιτρέψω στον εαυτό µου να κάνει κατάχρηση του 
χρόνου, θα σηµειώσω έναν από τους τρόπους που προσεγγίζουν οι φορείς του 
Ορθόδοξου πολιτισµού. Και τούτο γίνεται καταφανές στην Αφρική. Οι Ορθόδοξες 
αποστολές τους ανοίγουν νοσοκοµεία, έχουµε εδώ τον Πατέρα Ιωάννη, µε µία 
καινούργια, πολύ σηµαντική δραστηριότητα που ανακοίνωσε χθες στη σύναξή µας, 
να δηµιουργήσει στέγη αστέγων και να διαθέσει ακόµα και το σπίτι που επί χρόνια 
φιλοξενείτο ο πρεσβύτερος, ο παπάς εκεί της ενορίας, να το διαθέσει, γιατί οι ανάγκες 
του σύγχρονου κόσµου, ναι, αυτού του κόσµου που υποτίθεται ότι τα υλικά αγαθά 
περισσεύουν και για τα σκουπίδια, είναι τόσες πολλές σε αδελφούς µας άστεγους, 
που ούτε και ο ίδιος ο παπα-Γιάννης, στην πλούσια χώρα του, που σήµερα είναι εδώ, 
ανάµεσά µας, πίστευε ότι θα ήταν τόσες πολλές. 
 Λέω λοιπόν ότι στην Αφρική, οι Ορθόδοξες αποστολές ανοίγουν νοσοκοµεία, 
αλλά τους ανοίγουν και σχολεία, ώστε να διδάσκονται τη γλώσσα τους και να 
συντηρούν το δικό τους πολιτισµό. Στα νοσοκοµεία και τα σχολεία γίνονται δεκτοί 
όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως φυλής και θρησκείας. Προβάλλονται οι Ορθόδοξες αξίες, 
όπως είναι εύλογο, αλλά ουδείς προσηλυτίζεται µε προοπτική ωφεληµάτων. Όµως, 
παραλλήλως στηρίζουν τις κοινωνίες να αυτοοργανωθούν, µε βάση τις δικές τους 
αξίες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και τους µαθαίνουν να καλλιεργούν τη γη και 
να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα φυσικά αγαθά τους. 
 Για το λόγο αυτό, οι φορείς του Ορθόδοξου πολιτισµού γίνονται δεκτοί µε 
αγάπη και χωρίς καχυποψία, µέσα από όλα αυτά τα οποία απλώς παρέθεσα, 
δεδοµένου ότι η τεκµηρίωσή τους θα απαιτούσε πολλούς τόµους. 
 Σεβασµιώτατε, ποιες είναι λοιπόν οι έννοιες κλειδιά; Ανθρωπισµός, παιδεία 
και διάλογος. Το τελευταίο σηµαίνει δηµοκρατία. Ο ανθρωπισµός είναι κορυφαία 
αξία προς την ολοκλήρωση του ανθρώπου, είναι όµως και καθηµερινή συνθήκη 
αποδοχής της ιδιαιτερότητας του άλλου, παράλληλα δε και ηθικό συµβόλαιο 
αλληλοαποδοχής, για τη συνύπαρξη όλων µας. 

Η παιδεία δεν είναι ο µόνος δρόµος για να προχωρήσουµε εµπρός στην 
ιστορία, αλλά για να χτυπήσουµε και τα σκοτεινά φαινόµενα τα οποία βλασταίνουν. 
Το ένα είναι η κοινωνική βία, κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Το άλλο, είναι ο ιδιαίτερος, 
ακατανόητος εν πολλοίς σε εµάς, αλλά άκρως επικίνδυνος τύπος ανθρώπου, ο οποίος 
δηµιουργείται µέσα από τον αναλφαβητισµό στη γνώση, τη βιοηθική και τη 
βιοεξουσία. Αυτός, ο υπαρκτός κίνδυνος, παράγει το µοντέλο του ανθρώπου που δεν 
αποτελεί ο ίδιος προωθητικό µοχλό της ιστορίας, αλλά κοινό ενεργούµενο στοιχείο 
και παθητικό στοιχείο µιας ολικής µάζας, που δεν δύναται καν να νοηµατοδοτήσει 
ούτε τη ζωή του. 
 Όσον αφορά στο διάλογο, στην πεµπτουσία της δηµοκρατίας, τον έχουµε 
ανάγκη όλοι οι άνθρωποι της Ευρώπης, για να σφυρηλατήσουµε ένα πολιτικό 
µόρφωµα ανοιχτό σε µας, τα παιδιά µας και στις ακόλουθες γενεές. Ο Ορθόδοξος 
πολιτισµός κατόρθωσε στο να µη γηράσκει το πρόσωπό του, να ανανεώνονται 
διαρκώς τα κύτταρά του και για το λόγο αυτό να παραµένει εσαεί σύγχρονος. Είναι 
λοιπόν αρκούντως δυναµικός και αναγκαίος, ώστε να αποτελέσει τον θεµέλιο λίθο 
των προτάσεων για τη συγκρότηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πολιτισµού, από δω και 
πέρα. Σας ευχαριστώ. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Συνάδελφό µας κ. Νικολόπουλο. Το 
λόγο έχει ο εκπρόσωπος της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας Yurie Astapchenko που 
θα µας αναγνώσει χαιρετιστήριο µήνυµα του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας. 
Y. ASTAPCHENKO: Αξιότιµοι συµµετέχοντες στη 13η ετήσια Γενική Συνέλευση 
της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, εξ ονόµατος των βουλευτών της 
Εθνοσυνελεύσεως της Λευκορωσίας, από το 90% του πληθυσµού της ∆ηµοκρατίας 
της Λευκορωσίας, που είναι οι Ορθόδοξοι της Λευκορωσίας, χαιρετίζω εγκάρδια 
αυτό το forum το οποίο ασχολείται µε τη συνεισφορά του Ορθόδοξου πολιτισµού 
στην οικοδόµηση της Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός και έχει 
συµβολισµό ιδιαίτερο το γεγονός ότι διεξάγεται στη Βενετία, η οποία είναι σύµβολο 
της πολυετούς, της µακραίωνης παρουσίας του Χριστιανισµού. 
 Η Ευρώπη δοκιµάζει σηµαντικότατες αλλαγές. ∆εν υποβάλλεται σε µεταβολές 
µόνο ο παραδοσιακός πολιτικός χάρτης, αλλά και οι παραδοσιακές αρχές, οι 
κοσµοθεωρητικές αρχές των κατοίκων της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως, γίνεται 
καταφανής η τάση να λησµονηθούν οι χριστιανικές αρχές του Ευρωπαϊκού 
πολιτισµού. Το γίγνεσθαι του εθνικού πολιτισµού της Λευκορωσίας ανέκαθεν ήταν 
αλληλένδετο µε την πνευµατική συνιστώσα της ζωής µας, στη βάση της οποίας 
βρίσκεται ο Χριστιανισµός και πρωτίστως η Ορθοδοξία. 
 Ιστορικώς, ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι εκείνη η οποία άσκησε την 
ουσιωδέστερη επιρροή στην πολιτισµική και πνευµατική ανάπτυξη του λαού µας. 
Ήταν η βάση της ηθικότητας, η βάση της διατηρήσεως των καλύτερων ηθικών 
παραδόσεων. Υπό την αιγίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο λαός της Λευκορωσίας 
επιδιώκει την πνευµατική του τελείωση. 
 Η ∆ηµοκρατία της Λευκορωσίας διέπεται από τις αρχές της αυθεντικής 
δηµοκρατίας, αποδίδει τεράστιο ρόλο στην Εκκλησία, στη διαµόρφωση των ηθικών 
και πνευµατικών παραδόσεών µας. 

Ευχόµεθα λοιπόν σε όλους τους συµµετέχοντες στη 13η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας, επιτυχείς και 
γόνιµες εργασίες στην ενσάρκωση στη ζωή των αποφάσεων που λαµβάνονται, 
ευτυχία, υγεία, ευηµερία, και υλοποίηση όλων των προθέσεων για τα καλό όλων των 
Ορθοδόξων λαών. 
 Αξιότιµοι φίλοι, έχω µία αποστολή του Μητροπολίτη του Μινσκ και Εξάρχου 
της Λευκορωσίας Φιλάρετου. Απευθύνει λοιπόν χαιρετισµό στη Συνέλευσή µας, θα 
διαβιβάσω στο Προεδρείο το κείµενο του χαιρετισµού του. 
«Αξιότιµοι συµµετέχοντες στη 13η ετήσια Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, από του βήµατος των Κοινοβουλίων και των πλατειών 
διακηρύσσονται ενίοτε αρχές, οι οποίες δεν είναι συµβατές µε την βιβλική ηθική, µε τις 
παραδοσιακές ηθικές αξίες. Π.χ. ο αγώνας για τα δικαιώµατα των ανθρώπων ενίοτε 
οδηγεί σε φανατική επιθυµία να νοµιµοποιείται η αµαρτία, εν ονόµατι της ρητορικής 
περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 Κατά την οικοδόµηση λοιπόν του κοινού οίκου, δεν θα έχουµε ένα ελπιδοφόρο 
θεµέλιο, αν δεν ληφθούν υπόψη αυτά. Η Αγία Γραφή έχει συγκεκριµένες θέσεις για τον 
άνθρωπο, ο οποίος έκτισε οίκο επί της άµµου και ο οίκος αυτός κατεδαφίστηκε από 
τους ανέµους και από τη ροή των ποταµών. Εδώ δεν γίνεται λόγος µόνο για φαινόµενα 
φυσικής υφής, ο κάθε ορθολογικώς σκεπτόµενος άνθρωπος, ο κάθε εχέφρων 
άνθρωπος, σκέπτεται τις συνέπειες του στοιχείου γεωπολιτικών, πολιτικών, 
οικονοµικών και άλλων τάσεων. Γι’ αυτό υπάρχει µία ανησυχία, διότι µπορεί να 
καταρρεύσει κάθε σύστηµα το οποίο δεν εδράζεται επί του θείου νόµου, επί του λόγου 
του Θεού. 
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 Η πλειονότητα των λαών δοκιµάστηκε από τραγικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
του. Ήταν καιροί στους οποίους είχαν κλονιστεί οι βάσεις του είναι, της υπάρξεως των 
λαών µας. Είναι περίπλοκες οι διαδικασίες από κοινωνικοψυχολογικής απόψεως, οι 
οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί ακόµα. Όµως, θα µπορέσει να διατηρήσει το ανάστηµά 
του, την προσωπικότητα, την εθνική υπερηφάνεια µόνο εκείνος ο οποίος απέκτησε τον 
ακλόνητο λίθο της πίστεως των πατέρων µας. 

Αυτό µαρτυρούν οι παραδόσεις της Εκκλησίας στις χώρες µας. Σ’ αυτό 
αναφέρεται και η Αγία Γραφή: «Να µη φοβείσθε και να είσαστε οι µάρτυρες του 
γεγονότος ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, εκτός εµού». 

Φρονώ λοιπόν ότι ακριβώς αυτό το θεµέλιο για την ανέγερση του κοινού 
Ευρωπαϊκού οίκου, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για εµάς και για τους γείτονές µας στην 
ήπειρό µας. Έχει την αποστολή να αποτελέσει τη συνεισφορά της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, του Ορθοδόξου πολιτισµού, στην οικοδόµηση της νέας Ευρώπης. 
 Ευελπιστώ ότι αυτή η ετήσια Γενική σας Συνέλευση, καθώς επίσης και η 
ενότητα των Ορθοδόξων λαών, θα στραφούν στον προσδιορισµό συγκεκριµένων οδών 
για την περαιτέρω προώθηση της Ορθοδόξου κοσµοθεωρίας, εκείνων των θησαυρών 
των λαών µας. Ας είναι ευλογηµένα λοιπόν τα επιτεύγµατα στον θρησκευτικό και 
κοσµικό πολιτισµό των χωρών µας. 
 Χαιρετίζω λοιπόν την 13η ετήσια Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, εύχοµαι να έχετε τις ευλογίες του Θεού στις προθέσεις και 
στα έργα σας. Με τις ευλογίες του Πατριάρχη Λευκορωσίας.» 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον συνάδελφο. Το λόγο έχει ο κ. 
∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, αξιότιµος συνάδελφός µας από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ 
Γραµµατέα, Αγαπητοί συνάδελφοι, η 13η Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιείται 
στη Βενετία, µε το εξαιρετικό θέµα «Συµβολή της Ορθοδοξίας στη διαµόρφωση της 
Νέας Ευρώπης», πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. 
 Σήµερα, η Ευρώπη διαµορφώνεται σε ένα νέο χάρτη. Και εννοώ για την 
Ενωµένη Ευρώπη, για την Ε.Ε., χωρίς να σηµαίνει ότι ολοκληρώνεται η Ευρώπη 
µόνο µε την Ε.Ε. Πιστεύω ότι υπάρχει µακρύς δρόµος ακόµα για την ολοκλήρωση 
της Ευρώπης. Η συµβολή όµως της Ορθοδοξίας στον νέο χάρτη της Ευρώπης είναι 
πάρα πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα µάλιστα µετά την είσοδο στην Ε.Ε. των τριών νέων 
Ορθοδόξων κρατών, της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας σε ένα χρόνο, 
θα εδραιωθεί η πεποίθηση στην Ευρώπη, ότι οι πυλώνες πάνω στους οποίους 
στηρίζεται η Ευρώπη, δεν είναι ένας, είναι δύο οι πυλώνες. Είναι ο δυτικός 
πολιτισµός και ο Ορθόδοξος ανατολικός πολιτισµός. Και τότε, θα µπορέσουµε ίσως 
να ξεπεράσουµε κάποιες καταστάσεις οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί στο παρελθόν. 
 Εξάλλου, το Ορθόδοξο δόγµα – το Χριστιανικό δόγµα θα έλεγα καλύτερα- το 
οποίο είναι βαθύτατα δηµοκρατικό, µιλάει για δηµοκρατία, για ισότητα, για 
ελευθερία, για ισονοµία, για δικαιοσύνη, για φιλανθρωπία, για αγάπη προς τον 
άνθρωπο. Εάν λοιπόν αυτές τις αξίες µπορέσουµε να τις περάσουµε στους λαούς και 
ιδιαίτερα σε µικρές οµάδες πολιτών της Ευρώπης, που µπορεί για τον άλφα ή βήτα 
λόγο να στερούνται κάποιες απ’ αυτές τις αξίες, τότε πράγµατι, αν φύγει αυτό το 
µήνυµα από δω, από τη Βενετία, ότι η ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας 
ενδιαφέρεται αυτές οι αξίες να είναι κτήµα όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών 
της Ευρώπης, τότε έχουµε πετύχει κάτι. 
 Γιατί αυτοί οι οποίοι στερούνται τη δικαιοσύνη, αυτοί που στερούνται την 
ισότητα, αυτοί που στερούνται την ανεξιθρησκεία, αυτοί οι οποίοι στερούνται πολλές 
φορές και τα µέσα για να ζήσουν, δηλαδή τους φτωχούς, τότε εάν πούµε ότι εµείς, ως 
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Κοινοβουλευτικό Σώµα, ως µία ∆ιακοινοβουλευτική πολιτική οργάνωση που 
διαπνέεται από τις αρχές της Ορθοδοξίας, έχουµε τη δυνατότητα να τους 
υπερασπιστούµε, έστω µε την ασθενική ακόµα φωνή µας, τότε πράγµατι, το µήνυµα 
το οποίο στέλνουµε για την οικοδόµηση της νέας Ευρώπης, είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό. Και πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία κάνει η οργάνωσή µας προς 
αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα της ανεξιθρησκείας, είναι πάρα πολύ σηµαντική. 
 Θα πω ένα µόνο: Έχουµε κάνει προσπάθεια τεράστια για συνεργασία µε την 
Ισλαµική Ένωση, µε την ∆ιακοινοβουλευτική Ισλαµική Ένωση. Μάλιστα, είχε 
συµφωνηθεί να υπογραφεί και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας, στην πρόσφατη Γενική 
τους Συνέλευση στην Κων/λη. Για λόγους που εµείς δεν γνωρίζουµε ακριβώς, θα σας 
πει εξάλλου στον απολογισµό ο Γενικός Γραµµατέας και ο Πρόεδρος περισσότερα γι’ 
αυτά, δεν έγινε, ανεβλήθη. Εµείς όµως δεν σταµατάµε εκεί, θα προχωρήσουµε, γιατί 
πιστεύουµε ότι µπορούµε να συµβάλλουµε µέσα από την ανεξιθρησκεία στην 
οικοδόµηση της νέας Ευρώπης. Εάν αποφύγουµε τις δογµατικές ακρότητες από τη 
µία πλευρά και τις θρησκευτικές ακρότητες από την άλλη, τότε πράγµατι µπορούµε 
να φέρουµε τον άνθρωπο κοντά στις αξίες της Ορθοδοξίας. Κοντά στις αξίες εκείνες, 
που πράγµατι ολοκληρώνουν τον άνθρωπο και τον ξεχωρίζουν από ο,τιδήποτε άλλο. 
 Είναι υποχρέωσή µας λοιπόν, αγαπητοί µου συνάδελφοι, να σταθούµε 
ιδιαίτερα σ’ αυτό, να επιχειρήσουµε σε όλα τα fora, να προσπαθήσουµε µε τις µικρές 
µας δυνάµεις, και επειδή είµαι από τα ιδρυτικά µέλη αυτής της Οργάνωσης, µπορώ 
να σας πω ότι η διαδροµή, την οποία έχουµε κάνει στα 13 χρόνια, είναι τεράστια. Αν 
κρίνω από εκεί που ξεκινήσαµε, µέχρι εδώ που έχουµε φτάσει, ο δρόµος τον οποίο 
έχουµε διανύσει δεν είναι µικρός, είναι πάρα πολύ µεγάλος, είναι και δύσκολος 
δρόµος, αν λάβετε υπόψη σας ότι συµµετέχουν συνάδελφοι από 20 Κοινοβούλια απ’ 
όλο τον κόσµο. 
 Τις δυσκολίες που υπάρχουν στη χώρα του καθενός µας, τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο καθένας στο Κοινοβούλιό του ή στη χώρα του, για να βγει µία 
συγκεκριµένη, µία ενωµένη, µία πανορθόδοξη διακοινοβουλευτική φωνή, όπως αυτή 
την οποία σήµερα από δω θέλουµε να εκπέµψουµε, είναι πάρα πολύ σηµαντικό. 
Έχουν συµβάλει σε αυτό τα µέγιστα, το Κοινοβούλιο της Ρωσίας, το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο της Κύπρου και τα άλλα Κοινοβούλια, τα οποία 
στέλνουν τους αντιπροσώπους τους, και συµµετέχουν σ’ αυτές τις διαδικασίες. 
 Τελειώνοντας, θέλω να πω τούτο: ότι για µας, που είµαστε ένα πολιτικό σώµα 
που διαπνεόµεθα από τις αρχές της Ορθοδοξίας, για όλα το µέτρο µας είναι ο 
άνθρωπος. Και αν το µέτρο µας είναι ο άνθρωπος, τότε µπορούµε πράγµατι να 
δώσουµε στην νέα Ευρώπη που οικοδοµείται, να ξεπεράσουµε αυτές τις δυσκολίες 
που δηµιουργεί η νέα τεχνολογική έκρηξη. Γιατί µπορεί η πολιτική σκέψη να έχει 
προχωρήσει πολύ λίγο από την εποχή του Αριστοτέλη και µετά, η τεχνολογική όµως 
σκέψη και ανάπτυξη είναι τεράστια και η τεχνολογική επανάσταση δηµιουργεί νέα 
ήθη, νέες καταστάσεις, νέα δεδοµένα για τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει 
πάνω απ’ όλα να µείνει άνθρωπος. Να µην µετατραπεί σε ένα εξάρτηµα των 
µηχανισµών της τεχνολογικής ανάπτυξης. Γιατί τότε θα έχει χάσει την ψυχή του. Και 
τι να το κάνεις αν έχεις κερδίσει τον κόσµο όλο και έχεις χάσει την ψυχή σου; 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον αξιότιµο Συνάδελφο, αξιότιµοι φίλοι, 
βάσει του προγράµµατός µας τώρα θα έχουµε ένα διάλειµµα για καφέ. Μετά το 
διάλειµµα για καφέ, θα µιλήσει ο εκπρόσωπος της Εσθονίας. 
…………………………………………………………………………………………. 
V. VELMAN: Κύριε Γενικέ Γραµµατεύ, Αξιότιµοι συνάδελφοι, µε οδήγησε εδώ η 
επιθυµία να µοιραστώ µαζί σας κάποιες ανησυχίες, που µε διακατέχουν, βλέποντας 
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αυτό τον κοινό Ευρωπαϊκό οίκο, µέλος του οποίου κατέστη προσφάτως και η χώρα 
µου. 
 Όταν συζητήθηκε η σύµβαση περί της νέας Ευρώπης και στα πλαίσια αυτά το 
νέο λεγόµενο Σύνταγµα της Ευρώπης, παρατηρήσαµε ότι εξέπεσε η πνευµατική 
συνιστώσα, η οποιαδήποτε αναφορά και παραποµπή στις χριστιανικές αξίες, ως 
θεµελιώδεις αρχές της ενιαίας Ευρώπης. Εν γένει, η Ε.Ε. είναι ένα ιδιότυπο κτίριο, το 
οποίο έχει συλληφθεί ως ιδέα από κάποιους αρχιτέκτονες, άρχισε να δοµείται µε 
κάποια δοµικά υλικά διαφορετικού τύπου, µε νέου τύπου αρχιτεκτονικές αρχές, οι 
οποίες δροµολόγησαν άλλη πορεία γι’ αυτή την Ε.Ε. 
 Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι εµείς ως πολιτικοί, πολλοί εξ ηµών είµαστε 
σε χώρες που είναι στην Ε.Ε., τον πρώτο γύρο τον έχουµε ήδη χάσει, δηλαδή δεν 
µπορέσαµε να προασπίσουµε τις χριστιανικές αξίες σ’ αυτό το θεµελιώδη χάρτη της 
Ε.Ε., θεµελιώδης συνιστώσα του οποίου είναι η Ορθοδοξία. Αυτό όµως δεν σηµαίνει 
ότι θα πρέπει να παραδεχτούµε αυτή την ήττα και να συµβιβαστούµε µ’ αυτήν. Η 
Ευρώπη εξακολουθεί να δοµείται, να τελειοποιείται και το ζητούµενο σήµερα είναι 
να βοηθήσουµε αυτή την Ευρώπη να καταστεί τέτοια την οποία εµείς επιθυµούµε, 
ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι βουλευτές. 
 Πριν από ένα µήνα στο Μάαστριχτ, υπήρξε συνεδρίαση του Συµβουλίου των 
Βορείων Χωρών, των χωρών της Βαλτικής, όπου συµµετέχουν οι χώρες της 
Λιθουανίας, Λετονίας, Εσθονίας και οι χώρες της Μπενελούξ. ∆οκίµασα κάποιο 
κλονισµό, διότι εκεί, στο Μάαστριχτ, έγινε συζήτηση περί της νοµιµοποιήσεως των 
µαλακών ναρκωτικών. Όταν εµείς µε έναν Συνάδελφο από τη Λετονία, µιλήσαµε από 
απόψεως ηθικής, ηθικών αρχών, µας είπαν απευθείας ότι στη σύγχρονη Ευρώπη 
κύριες αξίες είναι η ελευθερία της προσωπικότητας και δεν χρειάζεται να γίνεται 
λόγος περί ηθικής. Η ηθική είναι µία παρωχηµένη έννοια. Αυτό µε φόβισε 
αρκούντως, διότι αν σήµερα θέσουµε στη βάση του µέλλοντος κτιρίου της Ευρώπης 
την απάρνηση των αρχών των ηθικών αξιών, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουµε τι 
µέλλον επίκειται. 
 Καταλαβαίνω λοιπόν τα ενδιαφέροντα που ακούστηκαν εκεί, στο Μάαστριχτ. 
Ο ∆ήµαρχος, φερ’ ειπείν, του Μάαστριχτ, εξαρτάται από τις ψήφους αυτών που 
έχουν συνηθίσει τα µαλακά ναρκωτικά. Θα τον ενδιέφερε να διακινηθεί, να διαδοθεί, 
να εδραιωθεί αυτή η αντίληψη στην Ευρώπη. Φρονώ όµως, ότι εµείς, οι Ευρωπαίοι 
βουλευτές, έχουµε σχέση µε την Ευρώπη και θα πρέπει να αντιπαρατεθούµε σ’ αυτή 
την υφέρπουσα αντίληψη περί µη πνευµατικής φιλελευθεροποιήσεως, στερούµενης 
πνεύµατος φιλελεύθερης αντιλήψεως. 
 Τώρα, ευρισκόµενοι στη Βενετία, έχουµε άλλο ένα σύµβολο. Συµφωνούµε 
άραγε, να καταβροχθιστεί αυτή η πολιτιστική κληρονοµιά της Βενετίας, όπως γίνεται 
σε όλους τους υπόλοιπους τοµείς; Η επιλογή µας νοµίζω θα πρέπει να είναι 
µονοσήµαντη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
Προεδρεύων Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σας ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο κ. 
Yordan Tzonev, από την Βουλγαρία. 
Y.TZONEV:  Μακαριώτατε, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατεύ, 
επιτρέψτε µου πρωτίστως, πριν περάσω στην οµιλία µου, να αναγνώσω έναν 
χαιρετισµό για τους διοργανωτές και τους συµµετέχοντες στη 13η 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, εκ µέρους του Προέδρου της 
Εθνοσυνελεύσεως της Βουλγαρίας. 
 «Αξιότιµες κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω την ικανοποίηση µου 
για την επιλογή αυτού του τόσο επίκαιρου και σηµαντικού θέµατος, στο οποίο 
επικεντρώνεται το forum σας. Είµαι πεπεισµένος ότι η 13η Γενική Συνέλευσή σας, είναι 
ένα πραγµατικό forum για τη συζήτηση θεµελιωδών ζητηµάτων που αφορούν τη 
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συνεισφορά του Ορθοδόξου Χριστιανισµού, στους αξιακούς ορίζοντες της σύγχρονης 
Ευρώπης. Επιτρέψτε µου για άλλη µία φορά να χαιρετίσω τις εργασίες σας και τη 
συµµετοχή Βουλγάρων συναδέλφων σας και να ευχηθώ εποικοδοµητικό έργο σε όλους 
σας». 
 Οφείλω, εξ ονόµατός µου πλέον, να σας πω, αξιότιµοι συνάδελφοι, ότι το 
Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ετοιµάζεται να λάβει µέρος σοβαρά στην 
∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Εργαζόµαστε αυτή τη στιγµή στην 
κατεύθυνση της εκπλήρωσης των οικονοµικών µας υποχρεώσεων, ούτως ώστε να 
είναι επίσης χορηγός και η Βουλγαρία, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Και 
δηµιουργείται µία κοινοβουλευτική οµάδα που θα ασχοληθεί επί τούτου. 
 Και τώρα, επιτρέψτε µου να περάσω στο θέµα της οµιλίας µου. Η Ενωµένη 
Ευρώπη δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία χριστιανική ενοποιηµένη Ευρώπη. Όλο το 
σύγχρονο πολιτισµικό µοντέλο της Ευρώπης δεν είναι κάτι άλλο, παρά µόνο ένα 
ανθρωπιστικό µοντέλο του Χριστιανισµού. Είναι µία ηθική πειθαρχική δύναµη, θα 
έλεγα, πάνω από 2000 χρόνια δρώσα στην Ευρώπη. Το Ευαγγέλιο του Σωτήρος 
Χριστού, διέλυσε τα σύνορα των διαφόρων κρατών. Θεµελιώνοντας λοιπόν τη 
σύγχρονη Ευρώπη, δεν θα πρέπει να αναζητούµε θεµέλια σε σύγχρονες ιδεολογίες, 
αλλά στις ίδιες τις χριστιανικές παραδόσεις. 
 Για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, η χριστιανική πίστη και πρωτίστως 
η Ορθόδοξη παράδοση, έχει την αποφασιστικότερη σηµασία. Επί µακρόν, ο 
Χριστιανισµός και η Ευρώπη είναι ένα ενιαίο όλο. Ο Χριστιανισµός είναι µία ζωτική 
πηγή της Ευρώπης. Όλοι εµείς ζούµε σε καιρούς ταχύτατης ολοκληρώσεως στον 
κόσµο. Ο σύγχρονος ιστορικός υλισµός και ο πολιτισµός που εδράζεται σε αυτόν, 
θέτει τον κόσµο ενώπιον µεγάλων συρράξεων. Η θρησκευτικότητα του ανθρώπου 
αποβαίνει σε µία κρίσιµη συγκυρία, η οποία δηµιουργεί κρίση στη συνείδηση και 
στους πνευµατικούς προσανατολισµούς του συγχρόνου ανθρώπου. 
 Η χριστιανική αγάπη ανθρώπου προς άνθρωπο υποκαθίσταται από µία 
φαρισαϊκή ευγένεια, από ιδεολογικές κρίσεις και ποικίλες προκαταλήψεις. Η φύση 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία είναι η Εκκλησία του Ζώντος Θεού, είναι ξένη 
προς τον αποµονωτισµό, τη σεκταριστική λογική και τους αποκλεισµούς. ∆εν είναι 
αυτοσκοπός η ένταξη στη χριστιανική πίστη, διότι πάντοτε είναι λειτουργική, 
αποσκοπεί πάντοτε στη διαµόρφωση προϋποθέσεων ενός πνευµατικού κόσµου, για 
την υπαρξιακή συνάντηση του Θεού µε τον άνθρωπο. 
 Αυτό το µεταφυσικό συµβάν λαµβάνει χώρα στην Εκκλησία και µέσω της 
Εκκλησίας. Μπορεί άραγε ο άνθρωπος, µπορεί η νέα γενιά της Ευρώπης να βρει 
δρόµο για την επίλυση των σηµαντικότερων ζητηµάτων της ζωής, µε τα οποία 
προσκρούει; Ποιος είναι ο ρόλος του Χριστιανισµού και δη της Ορθοδοξίας στη 
σύγχρονη κοινωνία, στη νέα Ευρώπη; 

Η νεολαία του κάθε λαού είναι το µέλλον µας. Η νεότης δεν είναι απλώς η 
µετάβαση από την παιδική ηλικία στην ωριµότητα, αλλά και ιδιόµορφο στάδιο της 
ζωής του ανθρώπου, που δίνει ο Θεός σε κάθε προσωπικότητα ως δώρο. Η νεότης 
είναι χρόνος αναζήτησης απαντήσεων στα θεµελιωδέστερα ζητήµατα για την 
αποκάλυψη όχι µόνο του νοήµατος της ανθρώπινης υπάρξεως, αλλά και του 
συγκεκριµένου τρόπου υλοποιήσεως του εγώ. Η νεότης είναι περίοδος κατά την 
οποία δηµιουργούνται τα θεµέλια του ενάρετου βίου, είναι µία περίοδος η οποία δεν 
θα επαναληφθεί ποτέ. 

Τώρα, όταν όλοι µας, σε παγκόσµια κλίµακα, γινόµαστε µάρτυρες διαλύσεως 
των παγκοσµίου εµβελείας ιδεολογιών, φιλοσοφιών και θεσµών, η Ορθοδοξία είναι 
εκ νέου στη νεότητά της. Όλες οι δυσκολίες, οι φροντίδες, οι προσδοκίες, η ελπίδα 
της σύγχρονης νέας γενιάς σε µία µη ολοκληρωµένη κοινωνία και εν γένει το µέλλον 
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της Ευρώπης, µπορούν να διευθετηθούν µόνο µέσω της φωτίσεως του Αγίου 
Πνεύµατος εν Xριστώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: Η θλίψη οδηγεί διαρκώς στην 
ανάγκη για σωτηρία. Τα εγκόσµια οδηγούν στο θάνατο. Μόνο η εν Χριστώ Εκκλησία 
διατηρεί την πίστη ως βάση της υπάρξεώς µας. Τα λόγια του Κυρίου απευθύνονται σε 
όλους τους λαούς και λειτουργούν µε δύναµη και πειστικότητα. Θα είµαι µαζί σας 
στους αιώνες των αιώνων. 

Είναι µία έκκληση προς όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι ανά τους αιώνες 
ενισχύουν το δρόµο της Εκκλησίας στον κόσµο. Όλων των νέων και ενηλίκων, που 
πρέπει να προσεγγίσουν το Χριστό και να προσπαθήσουν να δουν το γεγονός ότι 
αυτός ο Χριστός µπορεί να προτείνει σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός δρα µε τους 
δικούς του τρόπους και τις δικές του οδούς. ∆εν είναι οι δρόµοι σας δρόµοι µου, λέει 
ο Κύριος. Όπως όµως και ο ουρανός είναι πάνω από τη γη, έτσι και ο δρόµος ο δικός 
µου είναι διαφορετικός. 

Ο Χριστός λοιπόν οδηγεί την ανθρώπινη ζωή σε άλλους τρόπους της 
ανθρώπινης υπάρξεως, που διαφέρουν και που στα περισσότερα σύγχρονα 
θρησκευτικά και φιλοσοφικά συστήµατα οι άνθρωποι πρωτίστως προσπαθούν να 
επιβιώσουν, να συλλέξουν πλούτο όσο µπορούν περισσότερο. Και θεωρούν «ψυχή 
µου αναπαύσου να τρέφεσαι, να πίνεις και τίποτα άλλο». Ο Χριστός όµως θέτει άλλες 
ιεραρχήσεις, άλλες προτεραιότητες, τον πνευµατικό κόσµο κατόπιν του οποίου 
υφίσταται µόνο το υλικό. Εδώ είναι το αληθινό βασίλειο του Θεού. 

Εµείς στη Βουλγαρία προσπαθούµε να θέσουµε όλους τους νόµους σε µία 
εναρµονισµένη συµφωνία µε τους νόµους της Ενωµένης Ευρώπης. Γίνεται λόγος για 
µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος. Αν όµως δεν προσπαθήσουµε να είναι 
ζωντανός ο λόγος του Θεού, ο νόµος του Θεού, η αλήθεια του Θεού στις ψυχές µας, 
στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και των λαών, ανεξαρτήτως θρησκείας την οποία 
ασπάζονται, δεν θα µπορέσουµε να προχωρήσουµε το µεγάλο έργο της Ενωµένης 
Ευρώπης. 

Όλα αυτά τα λόγια µπορούν να φανούν βαριά και ανεκπλήρωτα, ενδεχοµένως 
και να φοβίσουν κάποιους. Οφείλουµε όµως να αναρωτηθούµε. Θα είναι άραγε 
καλύτερο, να ζούµε σε µία κοινωνία που κυριαρχεί η ανισότητα, η αυταξία της 
εξουσίας, παρά να δρούµε µε βάση τον ενάρετο βίο και τη δικαιοσύνη; ∆εν θα πρέπει 
να ζούµε σε έναν κόσµο στον οποίο να κυριαρχεί η αγάπη του Θεού; Θα πρέπει 
λοιπόν, ακόµα και αν περάσουµε ανάµεσα από τη φωτιά για την εκπλήρωση ενός 
τέτοιου ιδεώδους, να το προωθήσουµε. Ο πραγµατικός προσανατολισµός στην αγάπη 
προς τον άνθρωπο, θα πρέπει να περνά από τις πιο µεγάλες δυσκολίες. Για τη 
δηµιουργία της πραγµατικής ζωής, για το µέλλον της Ευρώπης, δεν υπάρχει ευθύς και 
εύκολος δρόµος. Οι δυνάµεις µας όµως αντλούνται από τον Κύριο, ο οποίος µε την 
αγάπη του µας δείχνει το δρόµο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναλάβουµε 
δυνάµεις, να αντλούµε δυνάµεις από το Θεό. Για τον άνθρωπο δεν είναι εφικτά 
πολλά, αλλά ο Θεός είναι παντοδύναµος, λέει ο Χριστός. Μέσω του Θεού ο πιστός 
µπορεί να επιτύχει τα πάντα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Προεδρεύων Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ευχαριστούµε τον Συνάδελφο από τη 
Βουλγαρία. Να δώσω τον λόγο στον Πρόεδρό µας κ. Sergei Aleksandrovich. 
Σ. ΠΟΠΟΦ: Σεβασµιώτατε, κύριε Γενικέ Γραµµατεύ, Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα 
ήθελα πρωτίστως να εκφωνήσω ένα χαιρετιστήριο µήνυµα από το Κοινοβούλιο της 
Ρωσίας, από την Κρατική ∆ούµα, προς την Ολοµέλειά µας. 
 «Αξιότιµοι συµµετέχοντες και προσκεκληµένοι της 13ης ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας, σας χαιρετίζουµε όλους εσάς, τους Βουλευτές των 
Εθνικών Κοινοβουλίων, που προέρχονται από πάνω από 20 χώρες του κόσµου και 
έχετε συγκεντρωθεί για να συζητήσετε ένα από τα πλέον επίκαιρα προβλήµατα των 
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λαών που ασπάζονται την Ορθοδοξία, για την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
Η συζήτηση των ζητηµάτων της διατήρησης της εθνικής πνευµατικής και θρησκευτικής 
κληρονοµιάς, σε έναν κόσµο ο οποίος µε δραµατικούς ρυθµούς παγκοσµιοποιείται και 
απαιτεί τη συνύπαρξη των λαών για την καταπολέµηση του εξτρεµισµού, θα βοηθήσει 
στην αναζήτηση δρόµων για τις πανευρωπαϊκές οδούς, για εποικοδοµητικότερη 
συµµετοχή των Ορθοδόξων λαών σε αυτά.  
 Στη σύγχρονη κατάσταση, όπου προκύπτουν καταστάσεις πολιτικής αστάθειας, 
οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες, όλο και πιο πολύ εισακούουν τις φωνές των 
θρησκευτικών οργανώσεων και όλο και περισσότερο επίκαιρος γίνεται ο λόγος της 
Ορθοδοξίας. Ευελπιστούµε λοιπόν ότι στο forum σας και στο διάλογο που θα 
αναπτυχθεί, θα αναζητηθούν δρόµοι περαιτέρω ενισχύσεως της πνευµατικής και 
πολιτιστικής συµµετοχής των ορθοδόξων παραδόσεων στην Ευρώπη και θα ληφθούν 
εξισορροπηµένες αποφάσεις για την εκλογή της νέας ηγεσίας της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως Ορθοδοξίας. Εύχοµαι στους συµµετέχοντες στη ∆ιακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας, επιτυχείς εργασίες». Ο Πρόεδρος της Κρατικής ∆ούµας της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας, Μπορίς Γκριζλόφ. 
 Και τώρα, θα επιθυµούσα, αξιότιµοι συνάδελφοι, να περάσω στη δική µου 
οµιλία. Κατά τη διάρκεια 13 ετών πλέον ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, υλοποιεί ενεργώς στη ζωή τις αρχές της και πραγµατοποιεί µε συνέπεια 
το έργο της για τη διατήρηση της Ορθοδοξίας στις Ευρωπαϊκές χώρες, συνενώνοντας 
κοινοβουλευτικούς διαφόρων χωρών στη βάση του Ορθοδόξου πνευµατικού 
πολιτισµού. Η Ολοµέλειά µας έγινε µία δοµή η οποία διαθέτει κύρος πλέον, µεταξύ 
άλλων διεθνών οργανισµών, γεγονός που µαρτυρεί η αλληλεπίδραση και συνεργασία 
µε µεγάλους Ευρωπαϊκούς οργανισµούς, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της 
Ευρώπης και άλλοι πολλοί οργανισµοί. 
 Η Ολοµέλειά µας, γόνιµα επιδρά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα 
προβλήµατα των Ορθοδόξων λαών, βάσει των διακηρύξεων και αποφάσεων της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεώς µας. Συνεισφέρει στην επικοινωνία µεταξύ των 
Εκκλησιών, βοηθά τους λαούς να συνυπάρχουν στη νέα Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
έχοντας διαφορετικές παραδόσεις, χωρίς να απωλέσουν την ιδιαιτερότητα, τον 
πολιτισµό, τη γλώσσα, τον Ορθόδοξο πολιτισµό. Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο 
στοιχείο της ιστορικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, αρχής γενοµένης 
από την κοιτίδα του Βυζαντίου, η Ορθοδοξία είναι µία πεποίθηση η οποία διεδόθη 
µεταξύ πολλών λαών, όχι µόνο της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσµου. 
 Σήµερα, περίπου 300 εκατ. άνθρωποι ασπάζονται αυτή την παράδοση, πάνω 
από 30 έθνη συµπεριλαµβάνονται. Το κύρος των Ορθοδόξων ηγετών έχει 
αναγνωριστεί στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο. Οι κοινές τύχες µας οδήγησαν στο να 
είµαστε µαζί, Ρώσοι, Έλληνες, Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, 
Αρµένιοι, Γεωργιανοί, Ρουµάνοι και πολλοί-πολλοί άλλοι Ορθόδοξοι λαοί. Η φιλία 
µας είναι όρος της υπάρξεώς µας, σε συνδυασµό µε τον πολιτισµό µας. Οι χώρες µας 
έχουν ανεκτίµητη εµπειρία στην ύπαρξη δεκάδων εθνοτήτων και θρησκειών. Η 
εµπειρία αυτή είναι σηµαντικότατη αφ’ εαυτής, αλλά είναι ακόµα πιο σηµαντικές οι 
προσπάθειες να αυξηθεί, να αυγατίσει αυτή η εµπειρία, βάσει των νέων προκλήσεων 
που εγείρονται ενώπιόν µας. 
 Ζούµε σε έναν κόσµο ο οποίος αλλάζει ραγδαία και όλο και πιο πολύ 
βλέπουµε τάσεις παγκοσµιοποιήσεως, πολιτιστικής ισοπέδωσης, διάλυσης των 
θεσµών της οικογένειας και του γάµου. ∆ηµιουργείται ένα νέο µοντέλο διεθνούς 
τάξεως πραγµάτων, όπου οι θρησκευτικές αξίες εξετάζονται εν πολλοίς ως κατάλοιπα 
του παρελθόντος. Και εν γένει ως εικόνες αναµνηστικές για το παρελθόν. 
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 Σήµερα, έχουµε µία θλιβερή επέτειο. Πριν από 65 χρόνια η φασιστική 
Γερµανία εξαπέλυσε την επίθεσή της ύπουλα εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. 
Πέρασε τόσο πολύ γρήγορα ο χρόνος, που πολλοί το λησµόνησαν αυτό το γεγονός. 
Στον καιρό του όµως, αυτό το γεγονός άνοιξε µία νέα αιµατηρή σελίδα της ιστορίας 
για την Ευρώπη. Τότε επροτάθη στον κόσµο µία νέα τάξη πραγµάτων, ένα µοντέλο 
ενοποιήσεως των λαών, βάσει ενός σεναρίου απαράδεκτου και µε εκατόµβες θυσιών, 
εκατοµµύρια νεκρούς, οι λαοί απέρριψαν αυτό το απροσδόκητο κοινωνικό πείραµα. 
 Το βασικό πόρισµα αυτού του πολέµου, είναι το δικαίωµα, το αναπόφευκτο 
δικαίωµα του κάθε ανθρώπου, του κάθε λαού, να ζει βάσει των παραδόσεων και των 
αρχών του. Κατά τον 20ο αιώνα, ο κόσµος προσέκρουσε σε πολλές διώξεις εναντίον 
της Εκκλησίας, µε την εκκοσµίκευση, όπου αγνοούνται οι πνευµατικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις, απαλείφονται ακόµα και υποµνήσεις περί των χριστιανικών 
παραδόσεων, που συνετέλεσαν στη µορφή της σηµερινής Ευρώπης. Θα είναι λοιπόν 
δίκαιος ο κόσµος της εποχής µας; Πώς θα αποφύγουµε τον κίνδυνο της κατισχύσεως 
των ισχυρών; Πώς θα µπορέσουν οι λαοί να έχουν τη δική τους επιλογή, 
συµπεριλαµβανοµένης και της κοσµοθεωρητικής; 
 Οι Ορθόδοξες παραδόσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δόµηση των 
σχέσεων µεταξύ των χωρών, στην Ένωσή µας. Ο 21ος αιώνας µπορεί να γίνει εποχή 
της ειρηνικής δηµιουργικής αναπτύξεως και της πολυµερούς συνεργασίας. Όπως 
επισήµανε κατά την απονοµή των βραβείων της Ορθοδοξίας ο Πατριάρχης Αλέξιος 
Β’, είπε ότι µε την ένταξη Ορθοδόξων χωρών στην Ευρώπη, θα ενισχυθεί η φωνή της 
Ορθοδοξίας, η φωνή της Ορθοδοξίας θα πρέπει να ηχεί ισχυρότερη στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο. 
 Λέγεται ότι η δηµοκρατία αρχίζει εκεί που αρχίζει η προσοχή στις θέσεις της 
µειοψηφίας. Σήµερα, δυστυχώς, γινόµαστε µάρτυρες του γεγονότος, ότι εν ονόµατι 
της προστασίας των µειονοτήτων, αγνοείται η γνώµη µιας από τις µεγαλύτερες 
κοινότητες. ∆ηµιουργείται η εντύπωση ότι για να ακουστεί κάποιος, θα πρέπει να 
γίνει µια δευτερευούσης σηµασίας οµάδα, τότε θα του αποδίδεται µεγαλύτερη 
προσοχή. Φρονώ ωστόσο, ότι και εν τοιαύτη περιπτώσει, ελάχιστοι θα ενδιαφερθούν 
στο να ληφθεί υπόψη η άποψη της Ορθοδοξίας.  
 Μπορούµε να υπερβούµε αυτή την κατάσταση, µόνο συσπειρώνοντας τις 
δυνάµεις της Ορθοδόξου κοινότητος. Η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπως 
και η ενότητα των λαών της ανατολικοευρωπαϊκής χριστιανικής παραδόσεως, είναι 
µία από τις βασικότερες υποθέσεις µας. Αποτρέποντας πολλούς κινδύνους και 
περιπλοκότητες στη ζωή του χριστιανού, οι Άγιοι Απόστολοι προέβαιναν στις 
πράξεις τους από αγάπη προς τον άνθρωπο, εν ονόµατι της Εκκλησίας του Χριστού. 
Ακολουθώντας λοιπόν το δρόµο που µας έδειξαν οι Απόστολοι, δεν είναι εύκολο. Γι’ 
αυτό και οι πολιτικοί οι οποίοι προασπίζονται τις Χριστιανικές αρχές, έχουν ενώπιόν 
τους δύσκολα καθήκοντα. Να φέρουν τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αγαθοεργία, 
βάσει του δρόµου του Ευαγγελίου. 

Όπως υπογράµµισε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος των Τιράνων και της 
Αλβανίας, δεν οφείλουµε να διατηρήσουµε απλώς την Ορθοδοξία, αλλά να τη 
µεταφέρουµε στις χώρες που έχουν ανάγκη απ’ αυτήν. Ο Χριστός έλεγε ότι πρέπει να 
διδάξετε όλους τους λαούς. ∆εν απευθύνθηκε µόνο στους Αποστόλους του, αλλά και 
σε όλους τους κληρονόµους αυτού του έργου και σε αυτούς που θα έρθουν κατόπιν 
ηµών. Σε όλους εκείνους οι οποίοι αναζητούν την ηρεµία της ψυχής τους, την 
απόκτηση της µνήµης της ιστορικής, την αντίληψη της ζωής ως µυστηρίου, τη 
λειτουργία της δηµιουργίας, που διατηρήθηκε περισσότερο από παντού στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία. 
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Και οι αντίθετες δυνάµεις, οι οποίες σήµερα αντιστρατεύονται τις αξίες µας, 
ενεργοποιούνται σε άλλη κατεύθυνση, µε τη βοήθεια µέσων προπαγάνδας και 
µαζικής ενηµερώσεως, που ενισχύουν την αµαρτία, τις ανθρώπινες αδυναµίες, τη 
λατρεία του σώµατος µέσω της διαφηµίσεως, απορρίπτοντας τις αξίες της 
οικογένειας, της θρησκείας, της τέχνης. ∆ιαλύουν τις βάσεις, τα θεµέλια του 
Ευρωπαϊκού πολιτισµού, που καλλιεργήθηκαν από την Ορθόδοξη Χριστιανική 
Εκκλησία. 

Γι’ αυτό, οι Ορθόδοξοι πιστοί θα πρέπει να συνενώσουν τις προσπάθειές τους 
για να αντιπαρατεθούν στο κακό, να ενωθούν εν Χριστώ διατηρώντας τις 
παραδοσιακές εθνικές τους αξίες, να ανταλλάσσουν τις εµπειρίες τους για τη 
διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών. Ακριβώς η ηθική είναι εκείνη επί της οποίας θα 
πρέπει να εδράζεται η κοινωνική ευηµερία. Το µέλλον των λαών µας και των χωρών 
της Ευρώπης, εν πολλοίς εξαρτάται από το ηθικό ανάστηµα της κοινωνίας, από την 
τιµιότητα, την εργατικότητα. Χρειάζεται αρµονική ανάπτυξη της νέας γενεάς των 
Ευρωπαίων, βάσει του Χριστιανισµού, ούτως ώστε να γνωρίζουν τις χριστιανικές 
τους ρίζες και να είναι υπερήφανοι για τις ρίζες τους. 

Χωρίς να παραδεχτούµε τις θρησκευτικές παραδόσεις όλων των λαών της 
Ευρώπης, δεν θα µπορέσουµε να είµαστε αντάξιοι του µέλλοντός µας. Η 
οικουµενικότης και η συνοδικότης της Ορθοδοξίας µπορεί να αντισταθεί σε 
καταστροφικές τάσεις. Η καταστροφή της φύσης, η πείνα, οι ασθένειες όπως το 
AIDS, τα ναρκωτικά, η εγκληµατικότητα, η βία, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν υπό 
αυτό το πρίσµα. Βρισκόµαστε σε συνθήκες παγκοσµιοποιήσεως, µπορούµε φυσικά να 
καταριόµαστε την παγκοσµιοποίηση, αλλά κανείς δεν µπορεί να την καταπαύσει. 
Κάθε κατάρα διαλύεται µέσα στο ρεύµα του καταιγισµού πληροφοριών, µέσα σε 
αυτό το παίγνιο απρόσωπων δυνάµεων. 

Είναι απαραίτητη η συνεργασία των κυβερνήσεων και των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, η ενίσχυση της εµπειρίας της Ορθοδοξίας στην κοινωνική ζωή της 
Ευρώπης. Είναι ασυγχώρητη η απουσία σεβασµού προς τα Άγια των Αγίων της 
Χριστιανικής πίστεως και δεν µπορούµε να καταπολεµήσουµε µε άλλους τρόπους το 
φανατισµό και τον εξτρεµισµό που παρατηρούµε κάθε µήνα, κάθε εβδοµάδα. Ας 
θυµηθούµε τη φράση του Φιοντόρ Μιχάιλοβιτς Ντοστογιέφσκι από τους Αδελφούς 
Καραµαζόφ «Εάν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται». 

Σήµερα, χωρίς την ευαισθησία αυτή προς τις παραδόσεις, έχει γαλουχηθεί 
ολόκληρη γενεά ανθρώπων, οι οποίοι προτάσσουν ιδεώδη που µοιάζουν µε αυτά των 
αρχαίων βαρβάρων. Έχουµε λοιπόν οδοµαχίες που κινηµατογραφούνται, 
µαγνητοσκοπούνται και στη συνέχεια παρουσιάζονται στο Internet σαν να είναι 
τρόπαια. Αυτές οι µαγνητοσκοπήσεις γίνονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Η πολιτισµική ταυτότητα του κάθε Ορθοδόξου λαού µε τη µορφή στην οποία 
διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας, δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστική 
προς την ταυτότητα άλλων λαών και άλλων χωρών. Η νέα Ευρώπη δεν µπορεί να 
δοµηθεί στις αρχές του αµοιβαίου σεβασµού και της ανεκτικότητας, αναπαράγοντας 
παρωχηµένες πικρίες και εχθρότητες. Νοµίζω ότι οφείλουµε στη Συνέλευσή µας να 
αποτιµήσουµε αυτά τα φαινόµενα, ούτως ώστε να βρουν αντανάκλαση και στην 
απόφαση που θα λάβουµε στο ψήφισµά µας. 

Θα επιθυµούσαµε να αναφέρουµε και τα πρόσφατα γεγονότα στη Ρουµανία, 
όπου η Ρουµανική Ορθόδοξη Εκκλησία συµφώνησε να αρνηθεί την διατύπωση της 
εθνικής εκκλησίας για τα αντίστοιχα νοµοθετήµατα. Αυτό είναι µία υπαναχώρηση εν 
ονόµατι της ολοκληρώσεως της Ευρώπης. ∆εν έχουµε το δικαίωµα φυσικά να 
παρεµβαίνουµε σε τέτοια πράγµατα, είναι υπόθεση της ίδιας της Ρουµανίας, αλλά 
κατά την άποψή µας το πραγµατικό όφελος του Χριστιανισµού έγκειται στο γεγονός 
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ότι δεν πρέπει να αρνούµαστε τις πραγµατικές µας παραδόσεις εν ονόµατι της 
Ενωµένης Ευρώπης. 

Επισηµαίνοντας την κατάσταση λοιπόν αυτή, µε τους λαούς της Ορθοδοξίας 
στην Ευρώπη, θα ήθελα να επισηµάνω και την κατάσταση που υπάρχει στο Κόσσοβο. 
Στην Ολοµέλειά µας επανειληµµένα έχει τεθεί το πρόβληµα αυτής της περιοχής και 
έχουµε λάβει σχετικές αποφάσεις, ψηφίσµατα. Εχθές είχαµε και µία έκθεση εδώ, που 
διοργάνωσαν θαυµάσια οι Πολωνοί φίλοι µας, Συνάδελφοί µας. Ωστόσο, η 
κατάσταση απέχει µακράν του να είναι σταθερά. Υπάρχει φόβος για την ασφάλεια 
ειρηνικών ανθρώπων, άµαχου πληθυσµού, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα, λόγω της 
διεθνικής συρράξεως µε θρησκευτική χροιά. Πέρασαν τα χρόνια και δυστυχώς, η 
παγκόσµια κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, δεν έχει εγγυήσεις για το γεγονός ότι θα 
τηρούνται τα δικαιώµατα της Ορθοδόξου κοινότητας στο Κόσσοβο. Και εµείς 
προφανώς, θα πρέπει να ενισχύσουµε τις προσπάθειές µας αφ’ ενός µεν παρέχοντας 
την αρωγή µας στους Ορθοδόξους που διαβιούν στο Κόσσοβο, αφ’ ετέρου 
υψώνοντας τη φωνή µας στην Ευρωπαϊκή αρένα. 

Κατά δεύτερο, υπάρχει ένας πραγµατικός φόβος αξιοποιήσεως των 
αισθηµάτων των θρησκευοµένων για την ενεργοποίηση διαφόρων κοινωνικών 
δυνάµεων. Γνωρίζουµε τι σηµαίνουν οι θρησκευτικοί πόλεµοι και τι µίσος µπορούν 
να διασπείρουν και να διαιωνίσουν επί αιώνες. Χρειάζεται να θυµόµαστε τα 
µαθήµατα της ιστορίας. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η υποστήριξη του 
διαλόγου µεταξύ των πιστών διαφόρων θρησκευµάτων στην Ευρώπη, των Βαλκανίων 
συµπεριλαµβανοµένων. 

Οι πολιτικοί παράγοντες, ιδιαίτερα όσοι συνδέουν τον εαυτό τους µε τις 
Ορθόδοξες παραδόσεις, θα πρέπει να αποδίδουν µεγαλύτερη προσοχή στις 
ειρηνιστικές προσπάθειες, στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων ανθρώπων µε 
διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Η οργάνωσή µας είναι υποδειγµατική από 
αυτή την άποψη και επί µακρόν αναπτύσσει το διάλογο µε διάφορες οµολογίες, µε 
διάφορα θρησκεύµατα. Πιστεύουµε ότι αυτό θα αντανακλάται και στο ψήφισµά µας, 
διότι είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσουµε τις προσπάθειές µας σε διάφορα 
θρησκευτικά πολιτισµικά forum, για τη συνεργασία µε πολιτικούς, πολιτιστικούς και 
κοινωνικούς οργανισµούς, ούτως ώστε να επισύρουµε την προσοχή τους στην 
πνευµατική συνιστώσα της Ορθοδοξίας, η οποία έχει ανεκτίµητη σηµασία για τους 
Ανατολικοευρωπαϊκούς λαούς. 

Είναι απαραίτητο, µε ακόµα µεγαλύτερη ενεργητικότητα, να ενισχύσουµε 
στην καρδιά και στο νου των ανθρώπων τα ιδεώδη του αγαθού, της δικαιοσύνης, του 
αµοιβαίου σεβασµού. Άνευ τούτου, είναι ανέφικτη η υλοποίηση ενός παγκοσµίου 
σχεδίου, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων των λαών και των 
χωρών, θα συνεισφέρει στην ελεύθερη ανάπτυξή τους και θα προστατεύει την 
πολιτιστική και πνευµατική τους κληρονοµιά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Προεδρεύων Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ευχαριστώ Sergei Aleksandrovich. Να 
καλέσω τώρα στο βήµα τον Συνάδελφο από τη Λετονία κ. Aleksandr Bartashevichs. 
A. BARTASHEVICHS: Καληµέρα αγαπητοί συνάδελφοι, Σεβασµιότατοι, κύριε 
Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, τα παλιά τείχη της Βενετίας επιβάλουν να κάνουµε µία 
ιστορική αναδροµή, ώστε να αποτιµήσουµε το ρόλο της Ορθοδοξίας στη διαµόρφωση 
της καινούργιας κρατικής οντότητας στην Ευρώπη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στη 
Λετονία πέρασε ένα δύσκολο δρόµο ανάπτυξης. Η Ορθοδοξία άρχισε να διαδίδεται 
τον 11ο αι. και διατηρούνταν επί πολλά χρόνια σε έναν στενό κύκλο των Ρώσων 
εµπόρων. Αλλά και ακόµα οι ολιγάριθµοι Ορθόδοξοι ναοί που υπήρχαν τον 14ο, τον 
15ο και τον 16ο αι. ενοχλούσαν τους Γερµανούς κυβερνώντες. 
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 Την περίοδο που χειροτέρευαν οι σχέσεις µε τη Ρωσία, έκλειναν οι Ορθόδοξοι 
ναοί. Τον 18ο αι. όταν η Λετονία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία, η Ορθοδοξία 
παρέµεινε θρησκεία του Ρωσικού πληθυσµού. Η αλλαγή έγινε τον 20ο αι. όταν 50.000 
Λετονοί αγρότες ασπάστηκαν την Ορθοδοξία. Τότε, άρχισαν να ανοίγουν τα 
Ορθόδοξα σχολεία, να βγαίνουν τα καινούργια ορθόδοξα έντυπα. Η τοπική 
Γερµανική και Βαλτική διοίκηση, χρησιµοποιούσε όλες τις νόµιµες και τις παράνοµες 
µεθόδους, ώστε να µην αφήσουν να ριζώσει η Ορθοδοξία ανάµεσα στον Λετονικό 
πληθυσµό. Η Ιερά Σύνοδος εκδίδει την απόφαση για την ίδρυση µιας εκκλησιαστικής 
επαρχίας στην Λετονία. Ωστόσο, η παραµονή του Επισκόπου Ειρίναρχου στη Ρίγα 
έγινε πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ο πληθυσµός άρχισε να ασπάζεται την Ορθοδοξία, 
πράγµα που προκάλεσε την αγανάκτηση των τοπικών Γερµανικών αρχών. Και 
εστάλη ένας καινούργιος Αρχιεπίσκοπος στη Ρίγα, η δράση του οποίου ελεγχόταν 
πάρα πολύ αυστηρά και ακολουθούσε πιο επιφυλακτική πολιτική και δεν έδινε τη 
δυνατότητα στους ντόπιους κατοίκους να ασπάζονται την Ορθοδοξία. 
 Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και την παραµονή του Αρχιεπισκόπου Πλάτωνα 
στη Ρίγα, όταν ιδρύθηκε µία ανεξάρτητη εκκλησιαστική επαρχία το 1850. Στην 
µετεπαναστατική περίοδο οι ελπίδες όλων ήταν συνδεδεµένες µε τον κυρίαρχο 
Αρχιεπίσκοπο της Ρίγας και Πάσης Λετονίας Ιωάννη Ποµέρ, ο οποίος συγκρούσθηκε 
σκληρά µε τις αρχές. Στην εποχή του οι εκκλησίες απλά περνούσαν στα χέρια των 
άλλων δογµάτων. Ακόµη και ο σεβασµιώτατος Ποµέρ δεν κατείχε έδρα, αλλά 
διέµεινε στο ναό της Γέννησης του Χριστού. Στις 4 Μαΐου του 1990 όταν 
ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της Λετονίας, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας 
λαµβάνει την απόφαση να δώσει αυτονοµία στην Λετονική Εκκλησία. Από τότε 
αρχίζει η δεύτερη αναγέννηση της Εκκλησίας µας, πολλοί νέοι επέστρεψαν στην 
Εκκλησία, αυξήθηκε επίσης το ποίµνιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρχισε –θα 
έλεγα – η δεύτερη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
 Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Λετονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στη ζωή 
της Ε.Ε., θεωρώ ότι η ίδια η Ε.Ε. άλλαξε ριζικά εξ αιτίας της διεύρυνσης. Όπως 
τονίστηκε από τους προηγούµενους οµιλητές, σε πολλές από τις 25 χώρες υπάρχουν 
σηµαντικοί Ορθόδοξοι πληθυσµοί, η Ρουµανία, Βουλγαρία και η Κύπρος είναι χώρες 
που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. και είναι Ορθόδοξες και ανάµεσα σ’ εκείνες τις χώρες 
όπου οι Ορθόδοξοι αποτελούν µία µειοψηφία, αλλά µία ουσιώδη µειοψηφία, είναι η 
Πολωνία, Εσθονία, η Λετονία, Λιθουανία και η Σλοβακία. 
 Η διεύρυνση αυτή άλλαξε ουσιωδώς το κλίµα στην επικράτεια της Ε.Ε. Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πλέον διαφορετικούς σκοπούς και συµφωνώ απόλυτα µε τα 
όσα είπαν οι προηγούµενοι οµιλητές, µε τα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος στον Άρειο Πάγο το 2000. Η Εκκλησία πρέπει να φέρει την Ευρώπη 
πιο κοντά και να την πείσει ότι η Ορθοδοξία βρίσκεται στην καρδιά της. 
 Η ιστορική µνήµη δεν πρέπει να είναι ένας µόνιµος οδηγός της ανάπτυξής 
µας, δεν πρέπει να µας δηλητηριάζει την κοινή µας ύπαρξη στην Ευρώπη, δεν πρέπει 
να είναι ένας απλός θεατής της ύπαρξής µας. Πρέπει να συµβάλλει στο να θέσουµε 
τέρµα στη διαίρεση του Ευρωπαϊκού κόσµου, στον εσωτερικό και τον εξωτερικό. 
Πρέπει να συµβάλλει στην εξάλειψη της ξενοφοβίας, της µισαλλοδοξίας και του 
ρατσισµού. 
 Μ’ αυτούς τους σκοπούς συµφωνούν και οι σκέψεις που δηµοσιεύτηκαν από 
τον Αρχιεπίσκοπο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίωνα. Η εκκλησιαστική του επαρχία 
εντάσσεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Στο άρθρο του «Η Ορθοδοξία στη Νέα 
Ευρώπη: προβλήµατα και προοπτικές», ο ∆εσπότης δηλώνει ότι όταν συντελείται η 
διαδικασία της ολοκλήρωσης της Ευρώπης, οι Ορθόδοξοι πρέπει να λαµβάνουν µέρος 
στη σύµπραξη µε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές δοµές. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή 



 43

σήµερα υπάρχει κίνδυνος να ανακηρυχθεί η φιλελεύθερη ιδεολογία της ∆ύσης, ως το 
µοναδικό µοντέλο ανάπτυξης. Η ιδεολογία αυτή δεν αφήνει χώρο για την ενεργό 
συµµετοχή της Εκκλησίας και των κοινωνικών οργανώσεων στα πολιτικά δρώµενα. 
Η θρησκεία είναι ιδιωτική υπόθεση των πολιτών. Αυτή η θέση βρίσκεται σε αντίθεση 
µε τη θεµελιώδη θέση της Ορθοδοξίας. Γι’ αυτό η Εκκλησία πρέπει να δείξει τη 
θέλησή της να συµµετάσχει στον πολιτικό διάλογο, όχι µόνο πάνω σε τέτοια 
ζητήµατα, όπως οι γάµοι ανάµεσα στους οµοφυλόφιλους, και τις εκτρώσεις. Πρέπει 
να λαµβάνει ενεργό µέρος στον κοινωνικό βίο στις χώρες της Ε.Ε. 
 Με το παράδειγµα της Λετονίας, θα µπορούσα να σας εξηγήσω πόσο 
σηµαντική είναι αυτή η συµµετοχή. Πρόσφατα υιοθετήσαµε κάποιες τροποποιήσεις 
στο νόµο για την εργασία. Ο λόγος γίνεται εκεί για τις διακρίσεις εις βάρος των 
σεξουαλικών µειονοτήτων, των οµοφυλοφίλων. Κατά τη γνώµη πολλών βουλευτών 
της Λετονίας, δεν επιτρέπονται οι γάµοι ανάµεσα στους οµοφυλόφιλους, ούτε οι 
υιοθεσίες από τέτοια ζευγάρια. Αυτός ο φιλελευθερισµός είναι ξένος προς την 
Ορθοδοξία και είναι περιττός, πιστεύω, στην προκειµένη περίπτωση. 
 Η Ε.Ε., συνεχίζοντας τα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων, µετατρέπεται 
γοργά σε καινούργια Ευρώπη, όπου δεν ισχύουν πλέον οι παλιές θέσεις και οι 
Ορθόδοξοι παίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο στον πολιτικό βίο. Θα µπορούσα να 
σας µιλήσω για την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των 
Ρωσιών Αλεξίου Β’ στη Λετονία. Εκτός από τυπικές ενδείξεις σεβασµού για την 
Ορθόδοξη Εκκλησία, έγινε δεκτός στο πιο ψηλό επίπεδο, έγινε δεκτός από τον 
Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, παρασηµοφορήθηκε, και το πρακτικό αποτέλεσµα 
αυτής της επίσκεψης είναι το γεγονός ότι άρχισαν να λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις 
ανάµεσα στη Λετονία και τη Ρωσία. 
 ∆εν είναι µυστικό ότι υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες, αλλά ο Αλέξιος Β’ 
έκανε τα αδύνατα δυνατά. Επαναλειτούργησε η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις 
διαπραγµατεύσεις, εκπονούνται οι διακρατικές συµφωνίες και είναι ένα συγκεκριµένο 
παράδειγµα του σεβασµού για την Ορθόδοξη Εκκλησία, που υπάρχει στη Λετονία. Η 
Εκκλησία λαµβάνει µέρος και στην πολιτική. Τα αποτελέσµατα είναι αισθητά, είναι 
χειροπιαστά και δεν πρέπει να τα απορρίψουµε. 
 Τελειώνοντας την εισήγησή µου, θα ήθελα να τονίσω και πάλι, ότι η 
καινούργια Ευρώπη θα είναι µάλλον πολύ χειρότερη, αν ο Χριστιανικός διάλογος δεν 
ληφθεί υπόψη στα θεµελιώδη έγγραφα που εκπονεί σήµερα η Ευρώπη. Πιστεύω ότι 
θα εγκριθούν χωρίς τη συµµετοχή της Εκκλησίας, η Ευρώπη θα είναι πολύ 
φτωχότερη. Σήµερα, το 94% των Ορθοδόξων ζει στην επικράτεια της Ευρώπης, στην 
επικράτεια της Ε.Ε. και η επίδρασή τους πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση 
του µέλλοντος της Ευρώπης και στη διαµόρφωση των νόµων της. Σας ευχαριστώ 
πολύ. 
Προεδρεύων Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ο λόγος δίνεται στον καθηγητή Alexeev, 
Σύµβουλο της ∆.Σ.Ο. 
V. ALEXEEV: Σεβασµιώτατε, αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατεύ, 
αξιότιµοι φίλοι και συνάδελφοι, στα πλαίσια της συνέχισης του διαλόγου µας και της 
χθεσινής οµιλίας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι το θέµα της σηµερινής µας 
Συνελεύσεως «Η συνεισφορά της Ορθοδοξίας στη Νέα Ευρώπη», είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρο στην ολοκληρωµένη Ευρώπη, στο σύγχρονο κόσµο. Στη σύγχρονη 
κατάσταση του κόσµου της διανόησης, αναφέρονται στην ένταση µεταξύ των 
θρησκειών στον κόσµο, στην υποβάθµιση των θρησκευτικών θεσµών στα πλαίσια της 
παγκοσµιοποιήσεως. 
 Το καθένα από τα προαναφερθέντα προβλήµατα, έχει και πολιτισµική 
διάσταση. Η Ευρωπαϊκή συνείδηση δεν είναι ξένη προς την ιδέα της θρησκευτικής 
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ανεκτικότητας και έχει ιδιαίτερη σηµασία να υπογραµµίσουµε ότι εξ αρχής ο 
πνευµατικός κόσµος πολλών Ευρωπαϊκών λαών διαµορφώθηκε στα πλαίσια του 
ενιαίου Ευρωπαϊκού πολιτισµού. Ως εκ τούτου, ο Χριστιανισµός αποτελεί µία 
πνευµατική ταυτότητα. 
 Απορρίπτοντας σήµερα, στο όνοµα του φιλελευθερισµού, αυτή τη 
συνεισφορά, βλέπουµε µία ιδιότυπη ανάπτυξη. Θα ήταν δύσκολο να δώσουµε θετική 
απάντηση σ’ αυτό το ζήτηµα. Στην Ευρώπη είχαµε στην πρώτη χιλιετία αδιάσπαστη 
την Χριστιανική Εκκλησία, η οποία προσέλαβε τον πλούτο του Βυζαντίου. Έχοντας 
υπόψη όλο τον πολιτισµό των αρχαίων Ασιατικών κρατών, αποκτήσαµε µνηµεία της 
φιλολογίας, της λογοτεχνίας, της τέχνης, ένα εκλεπτυσµένο αισθητήριο, 
καλλιτεχνικό, κριτήριο που ξεπερνούσε, υπερέβαινε κατά πολύ τον πολιτισµό. 
Σερβία, Κροατία, Αλβανία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία, που προσέλαβε την αληθινή 
Ορθόδοξο πίστη από το Βυζάντιο, ανέπτυξαν το δικό τους εθνικό πολιτισµό. Έχουµε 
λοιπόν εξαιρετικά δείγµατα ύµνων, αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, χωρίς τα 
οποία δεν µπορούµε να αντιληφθούµε την Ευρώπη. 
 Μαζί µε τα υψηλά δείγµατα Ορθοδόξου πολιτισµού, η Ευρώπη απέκτησε 
χριστιανική αντίληψη για τη δοµή του κόσµου και τον προορισµό του ανθρώπου. Η 
αγάπη προς τον πλησίον, η αντίληψη για την ελευθερία, άνοιξαν δρόµους για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κοινωνίας. Ο Ορθόδοξος πολιτισµός εξηγείται 
από το µυστήριο της υπάρξεως από την αντίληψη της σωτηρίας για την ανθρώπινη 
συνείδηση. Όλα αυτά επέδρασαν στην ανάπτυξη του πολιτισµού, πρακτικά, όλων των 
χωρών της Ευρώπης. Η επίδραση αυτή δεν αφορά µόνο τη θρησκεία, τη λογοτεχνία, 
τη φιλοσοφία, αλλά και τα πολιτικά δικαιώµατα και τις ιδέες. 
 Στην υπερχιλιετή πορεία της βυζαντινής Ορθοδόξου πνευµατικής και 
θρησκευτικής παραδόσεως, είχαµε τον εκχριστιανισµό της Ρωσίας. Ο συµβολισµός 
αυτής της διαδοχικότητας, εκφράζεται στο γάµο του Ιβάν Βασίλιεβιτς, του ηγεµόνα 
της Ρωσίας µε την Σοφία από τη δυναστεία των Παλαιολόγων του Βυζαντίου. 
Βαθµηδόν, συνειδητοποιήθηκε ότι η Ρωσία γινόταν ενιαίο, ανεξάρτητο και αυτάρκες 
Ορθόδοξο κράτος, η δε Ρώµη απεκαλείτο Τρίτη Ρώµη, γεγονός που προσέδωσε 
τεράστια ευθύνη στην Ευρώπη, ενώπιον της τότε Ευρώπης. 
 Τα θεµέλια του ρωσικού πολιτισµού έγιναν Ορθόδοξα, ο Χριστιανισµός 
ενίσχυσε και ενισχύει το ρωσικό κράτος. Οι µεγάλοι Ρώσοι Άγιοι, όπως ο Σεργκέι του 
Ραντόνεζ και ο Σεραφείµ Σαρόφκσι, ο Αλεξάντρ Νέφσκι, ο Ιωάννης της Κροστάνδης 
και άλλοι, πάντοτε ενέπνεαν και εµπνέουν τους ανθρώπους. Η Ορθοδοξία 
δηµιούργησε τη νοοτροπία του Ρωσικού λαού. Το καλύτερο, το οποίο αξίζει να 
υποµνήσουµε στο ρωσικό πολιτισµό, ανήκει στο θησαυροφυλάκειο του παγκόσµιου 
πολιτισµού και προέρχεται από την Ορθοδοξία. Είναι γνωστοί οι Ρώσοι συγγραφείς 
Πούσκιν και Ντοστογιέφσκι, Γκόγκολ, οι συνθέτες Τσαϊκόφσκι, Γκλίνκα, 
Ραχµάνινοφ, οι ζωγράφοι Ρέπιν, Αϊβαζόφσκι, Νέστεροφ και άλλοι, οι οποίοι 
διατήρησαν την πνευµατική διάσταση που καθορίζει την προσωπικότητα του 
Χριστιανού, µε την οποία εξηγείται το βάθος και η ελκτική δύναµη του έργου του. 
 Στις αρχές του 20ου αιώνα, µετά την Επανάσταση, τον Εµφύλιο Πόλεµο, όπως 
υπογραµµίστηκε χθες στη θαυµάσια οµιλία του Γ.Γ. κ. Παπαθεµελή, από τη Ρωσία 
αναγκάστηκαν να φύγουν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτισµού, όπως ο Μπερντιάεφ, ο 
Ιλίν, ο Σεργκέι Μπουλγκάκοφ, ο Φλορόφσκι, ο Μπούνιν, ο Σµελιόφ, ο Ζάιτσεφ, η 
Τσβετάιβα, ο Καρόβιν, ο Ντουµπουζίνσκι κ.ά. Τα κέντρα των 2 εκατ. Ρώσων 
προσφύγων ήταν το Παρίσι, η Πράγα, το Λονδίνο, το Βελιγράδι. Τότε λοιπόν, ο 
Ρωσικός πολιτισµός απέκτησε νέο φορτίο Ορθοδόξου δυνάµεως. Σήµερα, ένα νέο 
ρεύµα Ορθοδόξου παρουσίας έχει ξεχυθεί στην Ευρώπη από την Ανατολή, τόσο στην 
Ε.Ε. όσο και στην νέα Ρώσικη µεταναστευτική συνιστώσα της. 
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 Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουµε εκ νέου τη σηµασία του Ορθοδόξου 
πολιτισµού και για τον σύγχρονο κόσµο και για την Ευρώπη επίσης. Οι λαοί που 
εκπροσωπούνται στη διάσκεψή µας ασπάζονται την Ορθοδοξία, στα πλαίσια της 
οποίας δηµιουργήθηκαν οι εθνικές παραδόσεις και οφείλουν να εµπλουτίσουν ό,τι πιο 
σύγχρονο υπάρχει στην κοινότητα των εθνών και των πολιτισµών. 

∆υστυχώς, βλέπουµε σήµερα µία υποκατάσταση υψηλών ηθικών αξιών που 
διαµορφώθηκαν µε τους αιώνες, στα πλαίσια της χριστιανικής κοσµοαντιλήψεως και 
στα πλαίσια των ηθικών παραδόσεων των Ευρωπαϊκών λαών, από παραπροϊόντα 
ανθρώπινων σχέσεων που εδράζονται στο υλικό συµφέρον και στην αναζήτηση 
πλούτου. Ο αφηρηµένος ανθρωπισµός εµπνέεται πρωτίστως από ένα 
αντιθρησκευτικό πάθος, που παίρνει ως βάση την άρνηση των διαµορφωθεισών 
παραδόσεων. ∆εν είναι τυχαία η επιρροή των φιλελεύθερων κρίκων, οι οποίοι 
προσπαθούν να απωθήσουν στην περιφέρεια τις παραδόσεις των θρησκειών. Πού 
οδηγεί όµως το προτεινόµενο µεταχριστιανικό µοντέλο πολιτισµού; ∆υστυχώς, στην 
υποβάθµιση, στην απώλεια της ανθρώπινης ελευθερίας ως δώρο του Θεού, στην 
αµαρτία, στον πνευµατικό θάνατο. Όλο και πιο πολύ εµβαθύνει η σύρραξη µεταξύ 
των εµπνεόµενων από τη θρησκεία ανθρώπων και από τον εκκοσµικευµένο 
αφηρηµένο ανθρωπισµό. 
 Παρατηρούµε σήµερα λοιπόν, έναν επιθετικό µαζικό πολιτισµό και 
θεµελιώδεις αξίες όπως οι οντολογικές συνιστώσες της ταυτότητάς µας, 
απορρίπτονται επιδεικτικά ενώπιον των αθεϊστικών φιλελεύθερων αξιών. Η 
πολιτισµική ταυτότητα δοκιµάζεται από µία κρίση, εδώ και πάνω από µισό αιώνα, 
µετά τον Β′ Παγκόσµιο Πόλεµο και την εισβολή του Αµερικανικού τρόπου ζωής. 
Βρισκόµαστε λοιπόν ενώπιον νέων απειλών. 

Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στην οικειοθελή απάρνηση από την φιλελεύθερη 
ελίτ της Ευρώπης, των χριστιανικών αρχών. Το πρόβληµα του αποχριστιανισµού, 
σήµερα δείχνει απειλητικά τις διαστάσεις του, όχι µόνο στην Ευρώπη. Είναι µία 
παγκόσµια πρόκληση στον παγκόσµιο πολιτισµό, αλλά για την κοιτίδα του 
χριστιανισµού, την Ευρώπη, αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ πιο θανατηφόρος, γιατί 
εκτός της Χριστοκεντρικής κατανοήσεως του κόσµου και του ανθρώπου, ο 
Ευρωπαϊκός πολιτισµός θα απωλέσει οποιοδήποτε νόηµα και είναι καταδικασµένος 
σε αποσύνθεση και αυτοκαταστροφή. 
 Περί µεταχριστιανικής Ευρώπης δεν έγινε λόγος πριν από 2-3 χρόνια, όταν 
αρνήθηκαν να συµπεριλάβουν στο σχέδιο Συντάγµατος της Ευρώπης, τη χριστιανική 
ταυτότητα. Αυτό ήταν όµως το τελευταίο σήµα που έδειξε ότι ο κίνδυνος είναι προ 
των πυλών. 

Ο ανθρωποκεντρισµός τροφοδοτείται από την ενέργεια του αφηρηµένου 
ανθρωπισµού. Είναι δύσκολο να µη συµφωνήσω µε τον γνωστό Ανρί ντε Λιουµπάκ, 
θεολόγο από τη Γαλλία, ο οποίος έλεγε ότι ο ανθρωπισµός µε την αρχή του «ο 
άνθρωπος είναι µέτρο όλων των ανθρώπων», δεν έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι ο 
άνθρωπος δεν δηµιούργησε όλα αυτά τα πράγµατα, εποµένως δεν µπορεί να είναι 
αντίστοιχο µέτρο αυτών των πραγµάτων. Ο ανθρωπισµός στερείται τον άνθρωπο, 
διότι ο ίδιος κατέλαβε τη θέση του Θεού. Η υποβάθµιση του Θεού έγινε εµπόδιο προς 
την ελευθερία. Βαθµηδόν όµως ο Χριστιανισµός µετετράπη σε ιδεολογία του 
περιορισµού. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισµός έγινε βάση του εκκοσµικευµένου κόσµου 
και κατευθύνει τη διαδικασία της παγκοσµιοποιήσεως», όπως έλεγε πριν από 20 
χρόνια, ο στοχαστής Λιουµπάκ. 
 Κατ’ αυτό τον τρόπο, µε την απάρνηση του Θεού, ο πολιτισµός µετατρέπεται 
σε άψυχο σώµα, διότι µόνο εν Θεώ µπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί τις δυνάµεις 
του. Μόνο έτσι µπορεί να αναπτύξει την αληθινή οµορφιά και την αρετή. Τουναντίον, 
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η παραποίηση της οµορφιάς του δηµιουργηµένου κόσµου, υποδουλώνει τον 
άνθρωπο, σκοτώνει την ελευθερία του. 

Η λεγόµενη κυριαρχία του µοντέρνου, οι ρίζες του οποίου ανάγονται στο 
θετικισµό ο οποίος κυριαρχεί στην πολιτισµική ζωή της Ευρώπης, στην 
πραγµατικότητα δεν είναι πολιτισµός. Το Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης, ως 
πρότυπο του µοντέρνου σήµερα, προβάλλεται από το φιλελεύθερο κατεστηµένο, 
όµως δεν υπάρχει πολιτισµός ως εκ θεού προερχόµενη οµορφιά. 
Σήµερα, οι φιλελεύθεροι, φερ’ ειπείν ο Γρηγόρι Ρεβζίν, στην εφηµερίδα 
«Κοµερσάντ», λέει για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: «Όταν δεις αυτά τα 
Μουσεία, γύρω στα 15 απ’ αυτά, βλέπεις µία αποβλάκωση. Στην αρχή, φυσικά, 
αισθάνεσαι φρίκη, για το γεγονός ότι νιώθεις ότι είσαι καθυστερηµένος. Στη 
συνέχεια, όταν βλέπεις προσεκτικά, σου δηµιουργείται µία αποκρουστική διάθεση, 
βλέπεις κάτι κατασκευές, κάτι εγκαταστάσεις στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο 
Λονδίνο, είναι σκουπίδια όλα αυτά. Κάποιος τεντώνεται, κάποιον τεµαχίζουν, κάποια 
φωτορεπορτάζ γίνονται. 

Η µεταχριστιανική Ευρώπη ενοποιείται γύρω απ’ αυτά τα Μουσεία, σαν να 
είναι ναοί. Στους ναούς πάντα υπάρχει κάτι το ακατανόητο, που τραυµατίζει η 
λεγόµενη τέχνη... 

Εν γένει, η φιλελεύθερη διανόηση εξηγεί θαυµάσια ποια είναι τα 
πλεονεκτήµατα του Ευρωπαϊσµού, αλλά δεν ερµηνεύει τι σηµαίνει µεταχριστιανική 
Ευρώπη. Και όµως, αυτό είναι το κέντρο των τελετουργιών τους. ∆εν υπάρχει τίποτα 
ανώτερο από το ανώτερο τίποτα, µας λένε. Αυτή είναι λοιπόν η αντίληψή τους περί 
ελευθερίας. Αντί για αγάπη στην ελευθερία, δηµιουργείται µία θλιβερή αναζήτηση 
ενός ανώτερου ιδεώδους. Όπως µας έλεγαν όµως, ο Ντεριντά και ο Λακάν, από εκεί 
οδηγούµαστε στην προσωπολατρεία». 

Λοιπόν καλύτερα είναι το τίποτα, το µηδέν, και όχι ο Θεός. Τότε θα 
κατανοήσουµε λοιπόν γιατί στην Eurovision 2006 κέρδισαν οι Lordi, είναι ένα 
υπόδειγµα όλου του Ευρωπαϊκού µαζικού πολιτισµού. Είναι ένα σοβαρό πρόβληµα 
για όλη την κοινωνία. «Ποιος θα µπορούσε να περιµένει ότι η χώρα µας και η 
Ευρώπη θα δώσουν την πρώτη θέση σ’ αυτούς που εµφανίστηκαν ως τέρατα, ως 
σατανάδες;». Με τέτοια λόγια απευθύνθηκε στο ποίµνιό του ο επικεφαλής της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Χριστόδουλος. Το πρωί, ανακηρύχθηκαν λοιπόν αυτοί οι νικητές. «Άραγε, αυτό είναι 
αισθητική; Άραγε είναι τέχνη; Αυτό το φαινόµενο καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι 
επιδιώκουν να αναπληρώσουν το κενό της ψυχής τους», - έλεγε λοιπόν ο 
προκαθήµενος της Ελληνικής Εκκλησίας. Είναι γνωστή η Μαντόνα, η οποία επίσης 
είχε ονοµάσει µία περιοδεία της Confessions. Με διάφορες προκλήσεις µε τη µορφή 
του Ιησού Χριστού Σταυρωµένου σε έναν σταυρό από καθρέφτη. Είναι εξίσου 
υβριστικές αυτές οι ενέργειες, µε τον «Κώδικα Ντα Βίντσι», που οδήγησε σε 
σκάνδαλα στην κοινωνία. 

Κατά τη γνώµη της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τέτοιου είδους 
προσβλητικές ενέργειες εκτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν συνδέονται µε 
καµία θρησκευτική παράδοση. Θεωρούν εφικτό να προσβάλλουν τα θρησκευτικά 
αισθήµατα εκατοµµυρίων ανθρώπων εν ονόµατι της ελευθερίας της αυτοέκφρασης. 
Αν όµως αυτό είναι ελευθερία, που φέρνει πόνο στους ανθρώπους, δεν είναι 
ελευθερία αλλά τυραννία και επίθεση. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η πρόκληση του εκκοσµικευµένου κόσµου είναι τόσο 
σοβαρή, που ενώπιόν της απαλείφονται πολλές διεθνικές συρράξεις. Εντός του 
Χριστιανισµού υφίστανται διαφορές. Υπάρχει ο φόβος της απώλειας των 
πνευµατικών προσανατολισµών, γεγονός που οδηγεί από κοινού Ορθοδόξους και 
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Καθολικούς να προασπίζονται αυτές τις κοινές αξίες. Εξ ίσου ανησυχούν για την 
απόσπαση αυτών των αξιών από την κοινωνία. Μπορούµε µετά βεβαιότητος να 
πούµε ότι από την έκβαση αυτής της συγκρούσεως θα εξαρτηθεί το κατά πόσο οι 
αρχές αυτές θα διέπουν την Ευρώπη. Θα επιτευχθεί ο σκοπός των φιλελεύθερων να 
απωθήσουν τη θρησκεία; 

Σε αυτό το διάλογο η Ορθοδοξία οφείλει να ορθώσει το ανάστηµά της στην 
αντίληψη των δρόµων διευθετήσεως των σύγχρονων προβληµάτων της κοινωνίας των 
λαών. Πρέπει να διατυπώσουµε απαντήσεις στα θέµατα δικαιωµάτων του ανθρώπου, 
να µη τα αφήσουµε στη δικαιοδοσία των φιλελεύθερων. Την ερµηνεία αυτών των 
εννοιών και την υλοποίησή τους σε επίπεδο διεθνών προδιαγραφών παγκοσµίου 
πολιτικής. Έφτασε ο καιρός να χτίσουµε τις θέσεις µας, διότι έχουν διαστρεβλώσει οι 
φιλελεύθεροι την ίδια την έννοια των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν 
µία ολοκληρωτική απουσία ελευθερίας, κυριαρχία της τυραννίας στην κοινωνία, η 
αντίθετη όψη της απεριόριστης ελευθερίας, που προσβάλλει και καταστρέφει το θείο 
προορισµό του ανθρώπου. Αυτά είναι θεµελιώδη ζητήµατα της ανθρώπινης 
υπάρξεως. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, είχαµε την 
Παγκόσµια Σύνοδο των Ρώσων Ορθοδόξων. Στη σύγχρονη Ευρώπη λοιπόν, όπως και 
σε όλο τον κόσµο, βρισκόµαστε σε µία µεταβατική κατάσταση, όπου διευρύνεται 
µέχρι επικινδύνων ορίων η ποικιλοµορφία στις αντιλήψεις του προορισµού του 
ανθρώπου. Η Ορθοδοξία διακρίνει την εσωτερική ελευθερία από το κακό και την 
ελευθερία της ηθικής επιλογής. Η ελευθερία από το κακό είναι αυταξία. Η άλλη 
αντίληψη της ελευθερίας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Σε αυτά τα πλαίσια, τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου συνδέονται µε την ελευθερία του ανθρώπου, καθώς επίσης 
κατευθύνονται και στην αγαθοεργία και στην αντίθεση στο κακό. 

Η ελευθερία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου συνδέονται ευθέως µε την 
αξιοπρέπειά του. ∆εν υπάρχει όµως αξιοπρέπεια χωρίς ηθική. Ως εκ τούτου, η 
Ορθοδοξία αντιλαµβάνεται την ευθύνη των δικαιωµάτων εναντίον του κακού. Στην 
πράξη, αυτό σηµαίνει ότι η ελευθερία του λόγου δεν θα πρέπει να καταπιέζει την 
ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου δεν µπορεί να 
κατευθύνονται εναντίον του ίδιου του ανθρώπου, µετατρέποντας τον σε δούλο της 
αµαρτίας. 

Η Ορθοδοξία φυσικά, αντιµετωπίζει µε σεβασµό τα δικαιώµατα του 
ανθρώπου. Υπάρχει όµως µία αρχή την οποία θεωρούν καθολική οι φιλελεύθεροι και 
λέει ότι τα δικαιώµατα του ανθρώπου είναι απόλυτη αξία, υπεράνω των συµφερόντων 
της κοινωνίας και του κράτους. Υπό αυτή τη µορφή, συµπεριελήφθη στη διακήρυξη 
της UNESCO ως καθολική αρχή της βιοηθικής. Υπάρχει όµως µία Ορθόδοξος 
αντίληψη, κατά την οποία η υλοποίηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν πρέπει 
να προσβάλει τη θρησκευτική πίστη. ∆υστυχώς, όλο και πιο πολύ πληθαίνουν τα 
παραδείγµατα στην Ευρώπη, όπου η ανάπτυξη των λεγοµένων δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, αντιφάσκουν µε τις παραδόσεις εκατοµµυρίων ανθρώπων. 

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το Κοινοβούλιο έλαβε µία απόφαση, 
βάσει της οποίας η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να γίνεται στα σχολεία θετικά προς την 
οµοφυλοφιλία. Θα πρέπει να υπάρχει και δηµόσια καταδίκη και συγκεκριµένη µέρα 
για την καταπολέµηση της οµοφοβίας. Αυτό όµως, θίγει τα αισθήµατα των 
Χριστιανών. Άλλο ένα παράδειγµα: Κατά το παρελθόν, στη Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης, είχαµε µία απόφαση η οποία λέει για τις 
γυναίκες και τη θρησκεία στον κόσµο, και στην οποία αναφέρεται ότι η ελευθερία της 
πίστεως περιορίζεται από τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Αυτή τη στιγµή θίγονται τα 
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θρησκευτικά αισθήµατα εν ονόµατι της φιλελεύθερης αντιλήψεως περί δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, καταπιέζονται οι θρησκευτικές παραδόσεις. 

Φυσικά, τέτοιου είδους φιλοσοφία πρεσβεύεται από µικρό µέρος των 
κατοίκων της Ευρώπης, από µικρό µέρος της φιλελεύθερης διανόησης, που δεν 
µπορεί να γίνεται αρχή του συνόλου της Ευρώπης. Η Ορθοδοξία αντιλαµβάνεται τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου βάσει της ανεκτικότητας, της ανεξιγνωµίας, που θα πρέπει 
να γίνεται σεβαστή από όλη την κοινότητα. Αυτή η Ορθοδοξία θα είναι συνιστώσα 
ενός πολιτισµού της Ενιαίας Ευρώπης, για τη δηµιουργία νέων αυθεντικά 
ανθρωπιστικών αρχών της συνυπάρξεως των λαών. Όχι µόνο σαν κάτι το αρχαϊκό, το 
µυστικιστικά ανατολίτικο, η Ορθοδοξία θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως στοιχείο 
εµπλουτισµού της πρακτικής των γενικών Ευρωπαϊκών σχέσεων. Να τους προσδίδει 
ηθικό ανάστηµα και δυναµική. 

Θεωρώ ότι είναι σκόπιµο να απευθυνθούµε εξ ονόµατος του Κινήµατός µας, 
στη δηµιουργία ενός ενιαίου συµβουλευτικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτως ώστε η φωνή των Ορθοδόξων και των εκπροσώπων 
διαφόρων άλλων θρησκειών, να ακουστεί στην ήπειρό µας, κατά τη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων που αφορά όλους τους λαούς. Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας. 
Προεδρεύων Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, ευχαριστούµε τον 
καθηγητή Alexeev, και τώρα ο λόγος δίνεται στον ∆ρα Κώστα Μυγδάλη, επίσης 
Σύµβουλο της ∆.Σ.Ο. Τώρα θα µιλήσει ο Κώστας και κατόπιν αυτού θα κάνουµε ένα 
διάλειµµα. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Σεβασµιώτατοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να καταθέσω 
µερικές σκέψεις χωρίς κείµενο, που µου δηµιουργούνται όλον αυτό τον καιρό, αλλά 
και µε βάση τις οµιλίες τις οποίες άκουσα. Θέλω να επισηµάνω κατά πρώτον, ότι η 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τελεί υπό την πίεση διαφόρων νέων δεδοµένων και 
διαφόρων γεγονότων, εκ των οποίων θέλω να απαριθµήσω κανα-δυο, τα οποία 
ενδιαφέρουν κι εµάς. 
 Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τελεί 
υπό την πίεση των δεδοµένων που δηµιουργούν οι νέες τεχνολογίες και αυτό είναι 
ένα δεδοµένο που δεν αφορά µόνο την Ε.Ε., αλλά αφορά όλο τον κόσµο. Πρέπει να 
πούµε ότι µε βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ανατραπεί δεδοµένα 
πολιτικά και κοινωνικά, τα οποία εθεωρούντο πάγια και µε βάση τα οποία ο κόσµος 
πορεύθηκε στην ιστορία του και στην πορεία του προς τα εµπρός, εκατονταετίες, 
χιλιετίες. Αυτό το οποίο δοµήθηκε στην αρχαιότητα, οι κανόνες της δηµοκρατίας για 
παράδειγµα, και µε βάση τις οποίες έζησε ο κόσµος όλους αυτούς τους αιώνες, 
σήµερα ανατρέπονται από τις νέες τεχνολογίες. Ο κόσµος καλείται να ξαναστήσει, να 
ξαναβάλει κανόνες στην κοινωνία, να ξαναστήσει δοµές που θα βασίζονται πια, θα 
παίρνουν υπόψη τους τα νέα τεχνολογικά δεδοµένα. 
 Ποια όµως τεχνολογικά δεδοµένα; Αυτά τα οποία κάθε µέρα αλλάζουν, αυτά 
τα οποία κάθε µέρα µεταβάλλονται. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβληµα κυρίαρχο στις 
νέες κοινωνίες, τις κοινωνίες του σήµερα. Ο κόσµος όλος πρέπει να το 
διαπιστώσουµε, βρίσκεται σε αµηχανία µπροστά σ’ αυτά τα νέα δεδοµένα. ∆εν 
έχουµε κατορθώσει να βάλουµε ακόµα κανόνες µέσα στο διαδίκτυο. Τι να λέµε τώρα 
για τα νέα δεδοµένα της ιατρικής; Όπου ξαφνικά µπορεί τα επόµενα χρόνια να 
προκύψει άνθρωπος, να προκύψει ένα νέο δεδοµένο, η δηµιουργία ενός ανθρώπου, 
όχι πια µε τον παραδοσιακό τρόπο, να µη κυηθεί σε µήτρα δηλαδή. 
 Αυτά όλα την κοινωνία την αφήνουν εµβρόντητη και νοµίζω πως εµείς δεν 
δικαιούµαστε σήµερα να λέµε ότι ξέρεις κάτι; Όλα αυτά που δηµιουργήθηκαν και τα 
οποία έχουν στριµώξει στη γωνία την παγκόσµια κοινωνία, φταίνε κάποιοι και δεν 
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φταίµε εµείς. Γιατί εν τέλει, δεν φταίει κανένας, είναι αποτέλεσµα της τεχνολογίας, 
είναι αποτέλεσµα της έρευνας, είναι αποτέλεσµα της προόδου της ανθρωπότητας. Με 
την ευλογία του Θεού πάντα, και αυτό να µη το ξεχνάµε. 
 Θέλω λοιπόν να πω ότι µε βάση αυτές τις νέες τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται γοργά, πρέπει η νέα Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα να βρει έναν 
βηµατισµό. Πράγµα πάρα πολύ δύσκολο, εξ ορισµού πάρα πολύ δύσκολο. 
 Ένα δεύτερο δεδοµένο το οποίο δυσκολεύει την πορεία της, και το οποίο 
παρακαλώ πολύ να το προσέξουµε, είναι ότι η Ε.Ε. δηµιουργήθηκε θέτοντας ως 
αφετηρία ποιο; Ότι κρατάει έξω από τη συζήτησή της για το Ευρωπαϊκό µέλλον, τον 
πολιτισµό και τη θρησκεία. Και αυτό νοµίζω ότι το έκανε, γιατί; Γιατί δεν ήθελε να 
προσθέσει ίσως τότε, τη δεκαετία του ’60, πράγµατα τα οποία θα χώριζαν τον κόσµο, 
έναντι αυτών τα οποία ίσως – µία βάση – η οποία ίσως θα µπορούσε να τον ενώσει. 
Και εδώ, πρέπει να πω κάτι άλλο. 
 Όταν εµείς, οι Ορθόδοξοι, µιλάµε για τη ∆ύση, δεν πρέπει να τη βλέπουµε 
σαν ένα ενιαίο κακό, αντίπαλο προς εµάς. Ο ∆υτικός κόσµος εµπεριέχει µέσα του, 
σοβαρές αντιθέσεις, οι οποίες όµως σοβαρές αντιθέσεις εκτίµησαν ότι την περίοδο 
κατά την οποία θα δηµιουργούσαν την Ε.Ε. δεν θα έπρεπε να τις βάλουν στο τραπέζι 
της κουβέντας τους. Ναι, όµως τα δεδοµένα άλλαξαν, προέκυψαν οι νέες τεχνολογίες, 
προέκυψε η πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και πια από εκεί τώρα που η 
Ευρώπη είχε µία στάση και είχε αναδείξει αυτό το ζήτηµα της περίφηµης 
ανεκτικότητας, της περίφηµης tolerance, πια αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται 
να λέµε «είµαστε ανεκτικοί απέναντι στον άλλον», τον άλλο πρέπει να τον 
γνωρίσουµε, γιατί ο άλλος µε βάση τα νέα δεδοµένα, είναι κοµµάτι του εαυτού µας, 
είναι ο διπλανός µας, είναι αυτός που κάθεται δίπλα µας. 
 Πόσο όµως εύκολο είναι σήµερα, µία οι νέες τεχνολογίες, µία η πίεση για 
διεύρυνση, µία η πίεση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε νέες πολιτισµικά χώρες, 
να ξαναβάλει η Ευρώπη στο τραπέζι την κουβέντα «πολιτισµός και θρησκεία». Είναι 
κάτι που δυσκολεύει την πορεία της. ∆εν πρέπει δε να ξεχνάµε ότι επί Ντελόρ ακόµα, 
ο οποίος Ντελόρ όλοι ξέρουµε ότι ήταν ένας πιστός Καθολικός, που είχε άποψη για 
τα θρησκευτικά πράγµατα, από τότε ο Ντελόρ είχε δηµιουργήσει ένα κύτταρο 
προοπτικής µέσα στην Ε.Ε., για να αρχίσει να προσεγγίζει αυτά τα θέµατα. Αυτό 
µπορούσε, αυτό έκανε. 
 Πού φτάσαµε σήµερα; Φτάσαµε σήµερα, τελείως δειλά πάλι, ο Πρόντι να 
κάνει µία Επιτροπή πριν 3-4 χρόνια, όπου να βάζει µέσα ποιον; Τον Μισέλ Ροκάρ, 
σοσιαλιστή χρόνια, χρόνια πρωθυπουργό της Γαλλίας και τη Σιµόν Βέιλ και άλλους 
διανοούµενους, συµµετείχε µόνο ένας Ορθόδοξος καθηγητής της Θεσσαλονίκης. Και 
όπου αυτοί τι διαπιστώνουν; Και αυτό είναι ένα θαρραλέο βήµα: τι λένε αυτοί; Λένε 
ότι δυστυχώς, τα νέα δεδοµένα δεν µας αφήνουν πια. Σήµερα πρέπει να 
αναζητήσουµε µε βάση τα νέα δεδοµένα, το συνεκτικό ιστό της Ευρώπης. Και η 
ιστορία απέδειξε ότι αυτός δεν µπορεί να είναι µόνο ο κοινοβουλευτισµός ή δεν 
µπορεί να είναι µόνο τα συνδικαλιστικά κινήµατα. Πρέπει να τον αναζητήσουµε στον 
πολιτισµό. 

Αυτά, δεν είναι όµως εύκολα πράγµατα να τα αντιµετωπίσει κανείς. Σας 
θυµίζω ότι εδώ υπήρχαν και πρωτοπόροι, που ακόµα από το 1970, όταν όλοι 
µιλούσαν για ανεκτικότητα, αυτοί λέγανε όχι ανεκτικότητα, εδώ, δίπλα µας. Τα έλεγε 
τότε ο Ράτσινγκερ, αν δείτε λίγο τα βιβλία του Ράτσινγκερ τότε, τα έλεγε. Τα έλεγε 
τότε ο ∆αµασκηνός στα βιβλία του, τα έλεγε τότε ο Βαρθολοµαίος, όταν συνοµιλούσε 
µε τον Κλεµάν. Τα βλέπανε. 

Εδώ, εκείνο το οποίο νοµίζω ότι επείγει, είναι ότι πρέπει να µιλήσουν οι 
διανοούµενοι. ∆υστυχώς, όλη αυτή η ανατροπή δεν τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
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Είναι η ώρα, η διανόηση, τα ρεύµατα, οι φιλοσοφικές σχολές, να µιλήσουν για την 
πορεία της κοινωνίας. Και τότε, εκεί, είµαστε υποχρεωµένοι και εµείς να έχουµε το 
δικό µας λόγο και να αρθρώσουµε έναν λόγο. ∆ιότι 13 χρόνια τώρα, αυτό παλεύουµε. 
Το να καταθέσουµε τη δική µας προοπτική και να πούµε ότι «κοιτάξτε κάτι, δεν 
γίνεται, µπορεί η πίστη να είναι προσωπικό δεδοµένο» και εγώ το σέβοµαι αυτό. Ποιο 
είναι προσωπικό δεδοµένο; Είναι η σχέση σου µε το Θεό, του καθενός µε το Θεό. 
Όµως, τα πολιτισµικά, τα κοινωνικά δεδοµένα που προκύπτουν από την πίστη, από τη 
θρησκεία, είναι κάτι το οποίο προφανώς και µπαίνει σε δηµόσιο διάλογο. Και 
προφανώς πρέπει να συνδιαλλαγούµε και να το συζητήσουµε και να δείξουµε το τι 
λέµε εµείς γι’ αυτά τα πράγµατα. Και εκεί έχουµε να πούµε πολλά. 

Αν θα δείτε αυτό το έµβληµα εδώ, σας το διαβάζω ελληνικά, αυτό το έµβληµα 
προέκυψε από το πρώτο Συνέδριο που έγινε στη Χαλκιδική πριν από 14-15 χρόνια 
και γράφει γύρω-γύρω «Η Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα». Σήµερα 
µιλάµε πάλι για το ίδιο θέµα, και έχουµε µιλήσει και θα ξαναµιλήσουµε και θα 
ξαναµιλήσουµε. 

Πρέπει τώρα να πούµε και κάτι άλλο. Μην ωραιοποιούµε τα πράγµατα µεταξύ 
µας. Το ότι είµαστε Ορθόδοξοι είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, µας έδωσε η 
ιστορία αυτό – δεν θα πω προνόµιο – αυτή τη δυνατότητα να είµαστε σήµερα 
Ορθόδοξοι και να προσπαθούµε να αρθρώσουµε το λόγο της Ορθοδοξίας. Όµως και 
εµείς είµαστε διαφορετικοί µεταξύ µας, αυτό πρέπει να το δούµε. Και οι Εκκλησίες 
µας, που διαπνέονται από το αυτοκέφαλο και το αυτοδιοίκητό τους, που είναι 
σύµφωνο µε την πίστη των πατέρων, όµως αυτό τους έχει δηµιουργήσει κάποια 
προβλήµατα. Εδώ σήµερα πρέπει να υπάρξουν και έγκυροι οµιλητές, ενδιάµεσοι 
κρίκοι µεταξύ των Εκκλησιών, άνθρωποι διανοούµενοι, Βουλευτές σαν κι εσάς. Όπου 
θα συνεισφέρουν τις υπηρεσίες τους, τις καλές τους υπηρεσίες, προκειµένου να 
οµογενοποιηθεί η κοινή µας αφετηρία και να ξαναδούµε τον κόσµο µε τα ίδια µάτια, 
τα µάτια της Ορθοδοξίας. Αυτό θέλει πάρα πολλή δουλειά. Το προσπαθούµε και το 
προσπαθούµε νοµίζω µε απόλυτη επιτυχία αυτά τα χρόνια. 

Την παρακολουθώ αυτή την ιστορία, το ξέρετε, από τη γέννησή της. Όταν 
πηγαίναµε πριν από 10-12 χρόνια στην Ευρώπη, µας κοιτούσαν περίεργα και µας 
λέγανε «τι γίνεται;». Όταν πήγαµε µε τον Valery Alexeev την πρώτη µέρα να 
συναντήσουµε τον Cacciari, µας έστειλε η Γραµµατεία για να ετοιµάσουµε τη 
Συνέλευση, ο Cacciari ήταν ένας διανοούµενος της Αριστεράς, µέλος παλιό του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος και διανοούµενος. Μας λέει τι είναι αυτό το εξαιρετικό 
που κάνετε; Μα σοβαρά υπάρχει τέτοιο πράγµα; Και του λέµε, ναι. Τι λες βρε παιδί 
µου; Εγώ θα έρθω γιατί µου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κάνετε, θα έρθω 
και στη συνέντευξη τύπου και στην έναρξη. Και µας λέγανε οι φίλοι µας οι Ιταλοί και 
οι γύρω-γύρω από τον Cacciari, δεν πρόκειται να έρθει, το λέει ευγενικά, δεν πάει σε 
τέτοια, στέλνει εκπροσώπους. 
 Και όταν τον είδε ο Σεβασµιώτατος εδώ χθες, µου λέει κ. Μυγδάλη, αυτό 
είναι πάρα πολύ µεγάλη επιτυχία. Τι προσλαµβάνει και κατανοεί ένας διανοούµενος 
σήµερα σ’ αυτή την πόλη; Προσλαµβάνει και κατανοεί την ανάγκη του να 
επικοινωνήσουµε. Και εσείς είστε οι φορείς αυτής της επικοινωνίας, εσείς είστε αυτοί 
οι οποίοι µπορείτε να στήσετε αυτά τα δίκτυα ανθρώπων που θα επικοινωνούµε 
µεταξύ µας και που θα λέµε και αντίθετα πράγµατα, αλλά που σιγά-σιγά θα 
οσµωνόµαστε, θα καταλαβαίνουµε, θα αναδεικνύουµε την κοινή µας µήτρα και θα 
προχωράµε µπροστά. 
 Βουλευτές από την Αµερική, Βουλευτές από το Λίβανο, Βουλευτές από τη 
Ρωσία, από το Καζακστάν, από την άκρη του κόσµου. Το θεωρείτε εύκολο πράγµα; 
Εδώ µε τη γυναίκα µας δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, και το θεωρείτε εύκολο 
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πράγµα, όλο αυτό να καταλήγει σε ένα κοινό πολιτικό λόγο; Εγώ είµαι πάρα πολύ 
χαρούµενος και πάρα πολύ ικανοποιηµένος, και θέλω να πω ότι θα πρέπει κυρίες και 
κύριοι Βουλευτές, εσείς οι ίδιοι, που είστε φορείς αυτής της ιδέας, θα µου επιτρέψετε 
συµβουλευτικά να σας πω, ότι πρέπει να ενδυναµώσετε όλο και περισσότερο αυτή 
την προσπάθεια. Απολαµβάνει πια της εµπιστοσύνης και του κύρους φορέων, 
συλλόγων, ιεραρχών, προκαθηµένων, και πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά. Σας 
ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Κώστα. Αξιότιµοι συνάδελφοι, νοµίζω 
ότι ύστερα απ’ αυτές τις σοβαρές εισηγήσεις πρέπει να κάνουµε ένα διάλειµµα, να 
γευµατίσουµε, να ξεκουραστούµε και η επόµενη συνεδρίασή µας θα αρχίσει στις 6 το 
απόγευµα, όπως γράφει άλλωστε και το πρόγραµµά µας. Έχουν γραφτεί ορισµένα 
άτοµα, ο πρώτος που θα µιλήσει είναι ο εκπρόσωπος του Λιβάνου κ. Ghassan Tueni. 
Και τώρα διάλειµµα για το µεσηµεριανό γεύµα. 
 
∆ιάλειµµα για γεύµα 
 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ: Εκ βάθος καρδίας θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τη ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας και όλα τα εκλεκτά της 
µέλη, που αγωνίζονται για την ενδυνάµωση του Ορθοδόξου πολιτισµού και των 
σχέσεων µεταξύ των Ορθοδόξων αδελφών, αλλά και την εδραίωση του Ορθοδόξου 
πολιτισµού στις καρδιές της σηµερινής Ηνωµένης Ευρώπης. Πρέπει να είµεθα 
βέβαιοι και ηµείς ως Εκκλησία αλλά και εσείς, εάν βιώνουµε, εάν ζώµεν πραγµατικά 
αυτά τα υπέροχα και µεγάλα µηνύµατα που δίδει η Ορθοδοξία, η αγάπη, η ειρήνη, η 
ελπίδα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, ο σεβασµός κάθε ανθρώπου, η ισότητα. Όλα αυτά 
εάν εµείς οι ίδιοι τα ζώµεν, και δεν είναι θεωρία, όχι µόνον απλώς εσείς, αλλά και 
εµείς, η Εκκλησία, να είµεθα βέβαιοι ότι πράγµατι θα αλλάξοµε όχι µόνο το ρόλο της 
Ευρώπης, αλλά και την οικονοµικήν και κοινωνικήν υπόστασή της. 
 Γι’ αυτό, το µήνυµα το οποίο πρέπει να φύγει από τις καρδιές µας, είναι εις 
την πράξη να βιώσουµε αυτά τα µεγάλα και υπέροχα µηνύµατα τα οποία µας δίδει η 
Ορθοδοξία. Όλοι µας λοιπόν, Εκκλησία και εσείς, που είστε τιµιότατοι διάκονοι και 
φορείς του ορθοδόξου πολιτισµού, ας συνεργαστούµε µε αδελφοσύνη, µε αγάπη, µε 
γαλήνη ψυχής, για να εδραιώσουµε αυτό το µεγάλο θησαυρό, τον ανεκτίµητο 
θησαυρό που λέγεται Ορθοδοξία, µέσα σ’ αυτή την Ηνωµένη Ευρώπη, από την οποία 
όλα τα µέλη της, οι λαοί της, που γίνονται σήµερα µέλη, περιµένουν µία κοινωνική, 
µία οικονοµική, µία πνευµατική ανύψωση και ευηµερία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Σεβασµιώτατο. Και τώρα ο λόγος 
δίνεται, όπως έχουµε ήδη ανακοινώσει στον Βουλευτή από τον Λίβανο, Ghassan 
Tueni. 
G. TUENI: Κύριε Πρόεδρε, είναι µεγάλη τιµή µου που µιλώ και εκπροσωπώ τους 
προ-βυζαντινούς Χριστιανούς, πριν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είµαι από την 
Εκκλησία της Αντιόχειας, όπου οι Χριστιανοί πρωτοπήραν το όνοµά τους. Και 
θυµάµαι µε µεγάλη υπερηφάνεια και χαρά, όταν πήγα στο Πατριαρχείο της 
Αντιόχειας για τον εορτασµό της χιλιετίας της Ρωσικής Εκκλησίας και ο Πατριάρχης 
είχε έλθει από την Κωνσταντινούπολη και ο Ιγνάτιος της Αντιόχειας έκανε την 
λειτουργία, γιατί δεν είχε έρθει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ζητήθηκε 
από τον Ιγνάτιο να το κάνει αυτό, γιατί είναι η πιο αρχαία Χριστιανική Εκκλησία. 
 Και έχετε όλοι διαβάσει για τα πολύ ανησυχητικά νέα, για την κατάσταση των 
Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, Βαγδάτη, στη Συρία, στο Λίβανο. Ξέρουµε ότι 
υπάρχουν προβλήµατα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Είµαστε ακόµα πολύ 
δραστήριοι πολιτισµικά. Υπερασπίζουµε και τον εθνικό µας ρόλο και τον κοινωνικό 
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µας ρόλο και όπως είπαµε, είµαστε ενεργοί και δραστήριοι στον Χριστιανο-
Μουσουλµανικό διάλογο και πιστεύουµε ότι αν υπάρχει κάποια ελπίδα επιβίωσης και 
θα πρέπει να γίνει µέσα από την ύπαρξη των Ανατολικών Εκκλησιών. 
 Είµαστε µάρτυρες των πρώτων-πρώτων ηµερών του Χριστιανισµού. Η 
Εκκλησία της Βηρυτού µάλιστα, ιδρύθηκε από έναν από τους 70 Αποστόλους του 
Χριστού και ο Καθεδρικός ναός της Βηρυτού είναι από την περίοδο εκείνη. Τι 
θέλουµε λοιπόν εµείς; Θέλουµε, αυτή η Συνέλευση να γίνει ακριβώς το σύµβολο της 
συµµετοχής της Ορθοδοξίας, των Χριστιανικών Ορθοδόξων αξιών στην Ευρώπη. Και 
δεν είναι βεβαίως για τις πέτρες που µιλώ, τις πέτρες των τοίχων των εκκλησιών, 
γιατί αυτές µπορεί να καταστραφούν. Μιλώ για τους ανθρώπους, για τους 
Χριστιανούς. Εµείς εξακολουθούµε να µεταναστεύουµε από τις χώρες µας, λόγω 
διαφορετικών προβληµάτων και πιέσεων. 

Και ελπίζω ότι δεν θα βρεθείτε, όταν έρθετε ως επισκέπτες στις χώρες µας, σε 
ναούς άδειους, χωρίς κανέναν, όπως µπορεί να γίνει τώρα, όταν πάτε να επισκεφθείτε 
έναν αρχαίο ναό στη Ρώµη ή στην Αθήνα. Θέλουµε να µείνουµε ζωντανοί και έχουµε 
και ένα σχέδιο ψηφίσµατος και µάλιστα εκφράζουµε την ανησυχία µας τώρα, διότι 
υπογράφονται διάφορες συµφωνίες µεταξύ Ευρώπης και Μεσογειακών χωρών. 
Σίγουρα, η Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία είναι µία αυξανόµενη όλο και πιο 
συγκεκριµένη πραγµατικότητα. Φοβόµαστε όµως, ότι λόγω των δηµογραφικών 
αλλαγών, αυτή η κατάσταση µπορεί να αποβεί εις βάρος µας. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον κ. Tueni. Ο λόγος δίνεται στο 
Συνάδελφό µας Βουλευτή Dahdouh, από τη Συρία. 
Β. DAHDOUH: Ζητώ συγνώµη, θα µιλήσω αραβικά και ο Συνάδελφός µου εδώ 
δίπλα, θα µεταφράζει στα Ελληνικά. Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ 
Γραµµατέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συµµετείχα στο πρώτο Ορθόδοξο 
Συνέδριο το 1997 στη Θεσσαλονίκη, ήταν η Θεσσαλονίκη εκείνο το χρόνο 
πολιτιστική πρωτεύουσα. Αυτή η συνεδρίαση συνεδριάζει µε θέµα «Ο Πολιτισµός 
της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη». 
 Στα 10 περασµένα χρόνια, σταθεροποιήθηκε η οργάνωσή µας στην Ευρώπη. 
Η Συρία δεν είναι ξένη στη συµµετοχή του Ελληνορθοδόξου πολιτισµού στην 
Ευρώπη. Η Συρία στα παλιά χρόνια, µαζί µε τους τρεις πολιτισµούς, Αιγυπτιακό, 
Ελληνικό και Συριακό, ήταν ο µόνος πολιτισµός στην Ευρώπη και στην περιοχή της 
Μεσογείου. Και από τη Συρία ξεκίνησε ο προφήτης Παύλος, ο οποίος έδωσε στο 
Χριστιανισµό τη διακόσµησή του. 
 Τώρα οι Χριστιανοί είναι στη Συρία ένα 12% από τα 20 εκατοµµύρια 
πληθυσµού της Συρίας. Κατά το ήµισυ είναι Ορθόδοξοι, δηλαδή 6% από τον 
πληθυσµό των 20 εκατ. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν περισσότερο από 1 εκατ. 
Ορθόδοξοι στη Συρία. Πρέπει να τονίσουµε ότι στη Συρία υπάρχουν πολλά 
θρησκευτικά ορθόδοξα και χριστιανικά κινήµατα και πρέπει να τονίσουµε ότι µέχρι 
σήµερα υπάρχουν κινήµατα στα οποία οµιλούν τη γλώσσα τους, την αραµαϊκή, τη 
γλώσσα του Ιησού Χριστού. 
 Στη Συρία είµαστε γείτονες της Ευρώπης. Η Κύπρος απέχει µόνο 90 χλµ. Από 
την παραλία της Συρίας. Και έτσι, η περιοχή µας στη Μεσόγειο, επηρεάζεται άµεσα 
από ό,τι συµβαίνει στην Ευρώπη. Επίσης, η Ευρώπη επηρεάζεται από ό,τι γίνεται 
στην περιοχή µας. Εµείς στη Συρία θέλουµε και προσπαθούµε, πρέπει να µας 
βοηθήσετε, ειδικά στην περιοχή που υπάρχει Ορθοδοξία στη Μέση Ανατολή, σε όλα 
τα επίπεδα. Και πρέπει να τονίσουµε ότι οι σχέσεις µεταξύ µας είναι πάρα πολύ 
καλές. 
 Ελπίζω σ’ αυτή τη Συνέλευση να δουλέψουµε και να πάρουµε αποφάσεις οι 
οποίες να τιµήσουν όλων των ειδών τους πολιτισµούς. Και εδώ πρέπει να πούµε ότι η 
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Ορθοδοξία έχει εδώ µεγάλο ρόλο να παίξει, το οποίο πρέπει να το αρχίσουµε. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Συνάδελφό µας από τη Συρία, τον κ. 
Dahdouh. Και τώρα, επιτρέψτε µου να δώσω το λόγο για την οµιλία που έχει 
ανακοινωθεί στο πρόγραµµά µας, του καθηγητού Sergei Karpov, Κοσµήτορα της 
Ιστορικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Λοµονόσοφ της Μόσχας, από τη Ρωσία. 
S. KARPOV: Σεβασµιώτατε, αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, αξιότιµοι συνάδελφοι, η 
όποια αναφορά στη Βυζαντινή κληρονοµιά είναι πάντοτε βεβαρηµένη, διότι είναι ένα 
ζήτηµα το οποίο δεν απαιτεί µόνο µία διάλεξη, δεν απαιτεί µία οµιλία, αλλά 
τουλάχιστον ένα µάθηµα κατ’ έτος. Γι’ αυτό συγχωρήστε µε για την πυκνότητα της 
εκφοράς του λόγου, θα µου επιτρέψετε να δώσω ορισµένες εµφάσεις στα 
ουσιωδέστερα για το ρωσικό και τον παγκόσµιο πολιτισµό, ζητήµατα του Βυζαντινού 
πολιτισµού. 
 Όταν αναφερόµαστε στη µεταβίβαση πολιτιστικής κληρονοµιάς, πάντοτε 
εννοούµε έναν συµψηφισµό της καταστάσεως της µεν και της δε κοινωνίας κατά τη 
στιγµή της διαβιβάσεως. Τους µηχανισµούς πρόσληψης, τη βαθµίδα προετοιµασίας 
και την επιθυµία αποδοχής πρόσληψης, των µεν είτε των δε συνιστωσών της 
πνευµατικής κληρονοµιάς και της απαρνήσεως κάποιων άλλων. 
 ∆εν πρόκειται περί µιας µηχανικής διαδικασίας, αλλά περί ενός 
αποτελέσµατος βαθύτατης αλληλεπιδράσεως, συνειδητοποιήσεως πνευµατικών 
αναγκών, αληθειών της πίστεως και πολιτικής σκοπιµότητας. Όταν αναφερόµαστε 
στη συνέχεια, σηµαντικότατη συνιστώσα είναι όχι µόνο το γεγονός της παραδοχής 
του γεγονότος της διατηρήσεως είτε της αναπτύξεως, αλλά και η ανάλυση του βάθους 
και της προσαρµοστικότητος της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των τρόπων 
εµπλουτισµού και χρήσεως στις ανάγκες άλλων κρατικών και κοινωνικών 
συστηµάτων, η διάρκεια των πολιτισµικών και ιστορικών επαφών. 
 Όλα αυτά τα λέω, διότι θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι όταν γίνεται λόγος 
περί µεταβιβάσεως πολιτισµικής κληρονοµιάς, δεν θα πρέπει αυτό να εξετάζεται ως 
µεταβίβαση από έναν γηραιότερο προς έναν νεότερο, είναι αµοιβαίος εµπλουτισµός 
εταίρων. Είναι µία αµφίπλευρη διαδικασία µερών, που συνειδητοποιούν την 
αµοιβαιότητα αυτού του αµοιβαίου εµπλουτισµού. 

Ο βυζαντινός πολιτισµός είναι µία από τις βάσεις του Ευρωπαϊκού 
πολιτισµού. Ακριβώς κατά την ενεργό και ζωοποιό διαµεσολάβηση του Βυζαντίου, η 
Ευρώπη προσέλαβε τις βασικές αξίες του Χριστιανισµού, ακριβώς χάριν αυτής της 
κληρονοµιάς κατέστη δυνατόν να έχουµε πρόσβαση στην αρχαία κληρονοµιά, 
ακριβώς στο δικό της περιβάλλον εµφανίζεται και αναπτύσσεται η ιδέα της 
κοινοπολιτείας των Χριστιανικών χωρών, η οποία έχει αναλυθεί λαµπρά από τον 
Ντιµίτρι Οµπολένσκι, που αναφέρεται στη Βυζαντινή κοινοπολιτεία των εθνών. 

Ακριβώς το Βυζάντιο δηµιούργησε τις ηθικές βάσεις του σύγχρονου 
πολιτισµού και µας κληροδότησε εξαιρετικά υποδείγµατα καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 
Είναι παράδοξο όµως, ότι παρά τα θετικά προαναφερθέντα στην κοινή γνώµη, στην 
καθηµερινή συνείδηση των δυτικοευρωπαίων, υπερτερεί εν πολλοίς µία αρνητική 
εικόνα του Βυζαντίου και του Βυζαντινισµού, που έχει γεννηθεί εν πολλοίς λόγω 
πολιτικών αντιπαλοτήτων και λόγω του χάσµατος των Εκκλησιών. 

Θα αφήσω κατά µέρος την παγκόσµια Βυζαντινολογία ως επιστηµονικό 
κλάδο, που το πρόβληµα αυτό είναι αφελές και αρχαϊκό. Αναφέροµαι σε κάποια 
κλισέ και στερεότυπα, της καθηµερινής συνείδησης, τα οποία είναι αρκούντως 
διαδεδοµένα και επικίνδυνα σε πολιτικούς κύκλους. Ας πάρουµε φερ’ ειπείν την 
επιφανειακότερη πλευρά της γλωσσολογίας και ας δούµε τι σηµαίνει η λέξη Βυζάντιο 
και οι παράγωγες αυτής, στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. 
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Στην Αγγλική γλώσσα Byzantine, σηµαίνει ύπουλος, προδοτικός, 
µηχανορράφος. Στη Γαλλική Byzantinisme, είναι η κενολογία, η επιρρέπεια προς 
άνευ αντικειµένου έριδες, στα Γερµανικά σηµαίνει «µετά βαθείας υποκλίσεως, 
δουλοπρεπές» στα Ιταλικά Byzantino σηµαίνει σχολαστικό κλπ. Γενικά, επιπλέον και 
κάτι το εξεζητηµένο είτε το εκλεπτυσµένο, όσον αφορά το ύφος. Byzantinismo, και 
στα Ισπανικά Byzantino, είναι το άνευ αντικειµένου. 

Το γεγονός ότι ριζώθηκαν αυτές οι προκαταλήψεις, συνδέεται µε τις 
παραδόσεις του Γκιµπό και του Μοντεσκιέ, που συνέδεαν την Αυτοκρατορία του 
Βυζαντίου στις Ανατολικές ∆εσποτείες. Γι’ αυτούς, όπως και για τον Βολταίρο, το 
Βυζάντιο κατέστη ένα δεσποτικό κράτος, εκφυλισµός της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. 
Φυσικά στη ∆υτική Ευρώπη υπήρχε και η αντίρροπη πληροφορηµένη αρκούντως 
παράδοση του 17ου αι. που συνδέεται µε την γαλλική απολυταρχία. Αυτή όχι µόνο 
δικαίωνε, αλλά ασχολούνταν απολογητικά µε τις αυταρχικές µορφές της διοικήσεως, 
υπογραµµίζοντας τη σηµασία του εκλεπτυσµένου πολιτισµού. 

Κατά το 19ο αιώνα, στη ∆ύση και στη Ρωσία δηµιουργήθηκαν δύο 
διαφορετικές σχέσεις προς τη Βυζαντινή κληρονοµιά. Μία απολογητική και µία 
ευθέως αρνητική. Συνδέεται µε τους Σλαβόφιλους, µε το γνωστό τρίπτυχο Ορθοδοξία 
– Αυτοκρατορία – Λαϊκότης. Το δεύτερο είναι µία δυτικόφιλη παράδοση, η οποία 
θεωρεί ότι ήταν βαθύτατα λανθασµένη η πρόσληψη του Χριστιανισµού από το 
Βυζάντιο, ως αίτιο της καθυστέρησης. Ο αγώνας µεταξύ φιλοδυτικών και 
Σλαβόφιλων οδήγησε το Βυζάντιο στην αρένα της πολιτικής διαπάλης στη Ρωσία. 

Εν τω µεταξύ είναι πασιφανή τα αίτια της επιλογής εκ µέρους της Ρωσίας και 
εκ µέρους άλλων Σλαβικών και Ρωµανικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
της Ανατολικοχριστιανικής εκδοχής της ανάπτυξης του πολιτισµού. Κατά τον 9ο αι. 
επί Πατριάρχου Φωτίου, έγινε η πρώτη απόπειρα προσηλυτισµού της Ρωσίας και τον 
10ο αι. επί ηγεµόνος Βλαδίµηρου, όταν η πρόσληψη του Χριστιανισµού έγινε 
γεγονός, το Βυζάντιο ήταν αναµφισβήτητα η χώρα η οποία υπερτερούσε 
οποιασδήποτε άλλης χώρας της δυτικής Ευρώπης. 

Η Κων/λη ήταν παραδεδεγµένη ως εργαστήριο του κόσµου. Η πλέον 
πολυπληθής, πλούσια και ελκυστική πόλη της Ευρώπης. Η λειτουργία στην Αγία 
Σοφία ήταν κάτι το οποίο δηµιουργούσε ενθουσιασµό σε όλους όσοι συµµετείχαν, 
λόγω της αρµονικής οµορφιάς και της συγχώνευσης όλων των τεχνών. Η 
αυτοκρατορική εξουσία, η εξουσία έναντι όλης της οικουµένης, δεν γνώριζε κάποιους 
αντιπάλους µέχρι τον Μεγάλο Κάρολο, αλλά και µετά τον Κάρολο τον Μεγάλο 
παρέµενε αυτό το πρότυπο, µία εξουσία κάποιου ισχυρού µεν ηγεµόνα, αλλά µόνον 
ενός, του βασιλέως των Φράγκων, σε αντιδιαστολή µε τον βασιλέα των Ρωµαίων, 
δηλαδή του συνόλου της οικουµένης. 

Αλλά και η ίδια η µορφοποίηση αυτής της εξουσίας, η ανακτορική 
τελετουργία, ήταν κάτι το οποίο ήταν υποβλητικό, πολύ περισσότερο από τις χώρες 
της τότε ∆ύσης. Εξυπακούεται ότι πολλοί απ’ αυτούς τους παράγοντες δεν ήταν 
πάντοτε εν ενεργεία. Κατά τον 12ο και 14ο αι. όλο και πιο ισχυρά εµφανιζόταν η 
οικονοµική και στρατιωτικοπολιτική εξασθένηση του Βυζαντίου. Τη στιγµή όµως της 
αποδοχής του Χριστιανισµού από τη Ρωσία και ισχυρότερο και ελκυστικότερο και 
νοµιµότερο ως κληροδότηµα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, ως φορέας της αληθινής 
συνοδικότητας της αποστολικής πίστεως, ήταν το Βυζάντιο. Για την ενίσχυση λοιπόν 
της εξουσίας, για την ένταξη στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών κρατών, ο Άγιος 
ηγεµών Βλαδίµηρος, απευθύνθηκε για την πρόσληψη της πίστεως στο Βυζάντιο. 

Οι αναφορές των χρονικογράφων περί των πρεσβειών και αποστολών του 
Βλαδιµήρου σε διάφορους λαούς, προς αναζήτηση της πίστεως, δεν στερούνται 
ιστορικής βάσεως, παρά το γεγονός ότι κάποιες απ’ αυτές ενδεχοµένως και να µην 



 55

έγιναν ή να µην έγιναν την εποχή εκείνη ή και να είχαν άλλους σκοπούς. Το 
σηµαντικότερο είναι το πνεύµα των χρονικογράφων και το πνεύµα αυτό αναφέρει ότι 
ανώτερη της Βυζαντινής Εκκλησίας δεν υπήρχε τότε. Και αυτό ήταν ένα πόρισµα στο 
οποίο είχε καταλήξει ο ηγεµών Βλαδίµηρος. 

Επιλέγοντας το Βυζαντινό µοντέλο, οι χώρες που το έκαναν δεκτό, εξ 
υπαρχής συµφωνούσαν µε την δοµική λειτουργία αυτού του κράτους. Υπήρχε η 
αντίληψη της παγκοσµίου δυνάµεως, της θείας καθολικής αυτοκρατορίας και όλα τα 
κράτη τα οποία έκαναν δεκτή την Ορθοδοξία εντάσσονταν σε ένα καθολικό σύστηµα 
κοινότητας µε επικεφαλής τον Αυτοκράτορα. 

Η έξοδος από αυτή την κοινοπολιτεία θεωρούνταν δυστυχία, αµαρτία ενώπιον 
του Βυζαντίου. Απαιτώντας τυπική αναγνώριση των πρωτείων τους, οι αυτοκράτορες 
δεν απαιτούσαν, ή για την ακρίβεια δεν θα µπορούσαν να απαιτήσουν πραγµατική 
υποταγή τέτοιων αποµακρυσµένων από το Βυζάντιο κρατών, όπως τα αρχαία Ρωσικά 
δεσποτάτα. ∆εν υπέτασσαν τα σλαβικά κράτη όπως η Βουλγαρία, η Σερβία, είτε οι 
γαίες της Υπερκαυκασίας. Το Βυζάντιο είναι ένα από τα πρώτα κράτη που 
δηµιούργησε ένα µοντέλο διεθνικής και υπερεθνικής ολοκληρώσεως. Μερικοί 
επιστήµονες φρονούν ότι το πρόπλασµα της Ενωµένης Ευρώπης ήταν το Βυζάντιο. 
Οι βάσεις για την κρίση που αφορά τον υπερεθνικό χαρακτήρα της εξουσίας, µε την 
υπεροχή του ελληνικού πολιτισµού και τη λατρευτική προσήλωση στην Αττική 
γλωσσική παράδοση, λειτούργησαν στα πλαίσια του Βυζαντίου, ως ενισχυτικά των 
πρωτείων της Ορθοδοξίας, έναντι της εθνικότητας της αυτοκρατορικής κυριαρχίας 
έναντι κάθε περιφερειακής αρχής, του κωδικοποιηµένου στο Βυζάντιο ρωµαϊκού 
αστικού και κανονιστικού δικαίου, έναντι των ηθών και της τοπικής δικαιοδοσίας. 

Η πρόσβαση της Βυζαντινής ελίτ, ήταν ανοιχτή για όλους τους πολίτες, 
συµπεριλαµβανοµένων και των Σλάβων, των Αρµενίων, Χαλκηδονίων, των 
Γεωργιανών, των Σύριων και άλλων. Η µόρφωση, η επιτυχής σταδιοδροµία, οι 
στρατιωτικοί άθλοι είτε ο πλούτος και συχνότερα ο συνδυασµός των παραπάνω, 
άνοιγαν το δρόµο προς τα επάνω, µέχρι την απόκτηση του ύπατου αυτοκρατορικού 
αξιώµατος, διότι θεωρητικώς, το αξίωµα του βασιλέως στο Βυζάντιο ήταν 
εκλεγόµενο αξίωµα, ενώ η δυναστική εκδοχή διαµορφώθηκε αργότερα και δεν είχε 
θεσµοθετηθεί καταστατικά. 

Ο αυτοκράτωρ εξελέγετο βάσει του ρωµαϊκού δικαίου, από τη Γερουσία και 
το λαό. Αυτό αφορούσε εκ των πραγµάτων τη στρατιωτική ηγεσία, την 
εκκλησιαστική ηγεσία και τους υπαλλήλους του κράτους, µε τη συµµετοχή του απλού 
λαού της Κωνσταντινουπόλεως. Ο ήδη εκλεγµένος αυτοκράτωρ εκπροσωπούσε την 
απόλυτη εξουσία και µόνο η δολοφονία του Τσάρου, είτε η ηθική έκπτωση, θα 
µπορούσε να περιορίσει την εξουσία του. Η ιδέα του απαράβατου των παραδόσεων, η 
ιεροποίηση της παράδοσης, αποτελούσε το θεµέλιο του βυζαντινού πολιτισµού και 
αποτελούσε την ισχυρή και ασθενή πλευρά ταυτοχρόνως, του Βυζαντίου, εξ ου και η 
διατήρηση της πείρας των προγόνων και οι περιορισµοί στη χειροτεχνία, η σταδιακή 
τεχνολογική καθυστέρηση. 

Η ιδέα του γεγονότος ότι µόνο ό,τι έχει καθαγιαστεί από την εµπειρία των 
προγόνων άξιον εστί, µετεβιβάσθη στη νοοτροπία των Βυζαντινών, αλλά δεν είχε 
εκφραστεί στον πολιτισµό της κατοπινής Ρωσίας, ιδιαίτερα µετά τις µεταρρυθµίσεις 
του Μεγάλου Πέτρου. Το Βυζάντιο δεν γνώρισε τη δυτικοευρωπαϊκή φεουδαρχική 
κλίµακα ανέλιξης, την δικαστική αυθαιρεσία, τη γνωστή αυταρχική στάση των 
υπαλλήλων, των αξιωµατούχων. Ήταν πιο ανθρωπιστική εκδοχή, έναντι των δεινών 
που προκαλούσε η εκδικητικότητα του κυρίου επί των υπηρετών του. 

Υπήρχε και δυνατότητα προσφυγής σε εναλλακτική δικαιοσύνη, φερ’ ειπείν 
στην εκκλησιαστική. Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Χριστιανοί που δεν 
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ήταν ικανοποιηµένοι από τον κύριό τους, απευθύνονταν στο δικαστήριο και κέρδιζαν 
τις δίκες. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο σήµερα, το Βυζάντιο ήταν το µόνο κράτος 
δικαίου το Μεσαίωνα. Οι σύγχρονοι νοµικοί και οι γνώστες του ρωµαϊκού δικαίου, εν 
πολλοίς λησµονούν το γεγονός ότι το ρωµαϊκό δίκαιο διατηρήθηκε µόνο χάρη στην 
κωδικοποίηση που επετεύχθη επί βυζαντινού αυτοκράτορος Ιουστινιανού στην 
σύνταξη που προσέδωσε σε αυτό η νοµική του Βυζαντίου. Αυτό είναι άλλη µία 
συνεισφορά του Βυζαντίου στην Ευρώπη. 

Το Βυζάντιο δηµιούργησε το δίκαιο της θαλάσσης, δηµιούργησε µία 
ταξινόµηση των κανόνων του δικαίου. Η Ορθοδοξία, η υπηκοότητα και ο ιδιαίτερος 
ρόλος της προστατευόµενης από το Θεό Βασιλευούσης, της Κων/λεως, ήταν τα 
ερείσµατα της βυζαντινής κρατικής εξουσίας. Όµως η ελκτική δύναµη της 
αυτοκρατορίας ανάγεται στην πνευµατική αρχή, παρά τα αµαρτήµατα και την 
καθηµερινότητα. Στη Βυζαντία γεννήθηκε άλλου τύπου µοναχισµός, ας θυµηθούµε 
την Παλαιστίνη, το Σινά, τον Άθω, το Χριστιανικό µυστικισµό, την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης από τη Σχολή της Αλεξανδρείας, από τον Μάξιµο τον Εξοµολογητή, τον 
Συµεών τον νέο Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαµά, όλα αυτά είναι πασιφανή. 

Το Βυζάντιο δηµιούργησε έναν διαφορετικό τύπο ιεραποστολής, όπου η 
εσωτερική πνευµατική αποστολή του κάθε µέλους της εκκλησίας δεν υστερούσε της 
εξωτερικής, που κατευθυνόταν στον εκχριστιανισµό των ειδωλολατρών. Ο 
Βυζαντινός πολιτισµός διακρινόταν για τον ελιτισµό, ο κόσµος των διανοουµένων 
ήταν κλειστός, τα ύψη του πνευµατικού πολιτισµού ήταν µη προσπελάσιµα, η δε 
σχολική µόρφωση και ιδιαίτερα ο ρόλος της γραφής και της αγιογραφίας. Γι’ αυτό ο 
χαρακτήρας της αφοµοιώσεως της Βυζαντινής κληρονοµιάς, ήταν κάτι ξένο στην 
αλλόγλωσση κατάσταση, το αλλόγλωσσο περιβάλλον, γι’ αυτό υπήρχε ένα 
αυθόρµητο και επιλεκτικό στοιχείο. 

Βαθµηδόν, η παράδοση των Αγίων Πατέρων διαδόθηκε στη Ρωσία. 
Παράδειγµα αυτής της αφοµοιώσεως είναι η δραστηριότητα του µακαρίου 
Μητροπολίτη της Μόσχας το 16ο αι. Η Ρωσία, όπως και άλλες σλαβικές χώρες, 
προσέλαβε από το Βυζάντιο πρωτίστως τις βάσεις της πίστεως, της Γραφής και της 
λειτουργικής πρακτικής. Βαθµηδόν ο κύκλος διευρύνετο, σ’ αυτόν ενετάχθη η 
χρονικογραφία, τα θεολογικά δοκίµια και φιλοσοφικά δοκίµια. Ακριβώς µέσω του 
Βυζαντίου, τα έργα του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, τα επιτεύγµατα της αρχαίας 
ελληνικής φιλοσοφίας κατέστησαν γνωστά στη Ρωσία. 

Από το Βυζάντιο στη Ρωσία µετεβιβάσθη το σηµαντικότερο, όσον αφορά την 
πνευµατική κληρονοµιά. Στα έργα του Ντοστογιέφσκι, του Ίλιν και των άλλων, είναι 
το σηµαντικότερο η ιδέα του γεγονότος ότι η αρετή είναι ανώτερη της ευηµερίας. 
Αυτό αφορά και τα λόγια του Ιωάννη του Χρυσόστοµου, ο οποίος υπογράµµισε τη 
διαφορά µεταξύ ειδωλολατρικών και Ορθοδόξων νόµων, ως αντίθεση της 
σκληρότητας και του ανθρωπισµού. Στη βάση της δικαιακής παραδόσεως, έγκειται η 
τάξις, η µετάφραση των νοµοκανόνων άρχισε από τη Μοραβική αποστολή του 
Κων/νου και του Μεθόδιου τον 9ο αι., συνεχίστηκε µέχρι τον 17ο, µέχρι και τον 19ο 
αι. 

Η εκκλησιαστική δικαιοπραξία διαπερνά όλο το παραδοσιακό δίκτυο, τα 
καταστατικά των ηγεµόνων κλπ. Μπορώ να σας δώσω µία ολόκληρη κατάσταση 
τέτοιων αντιδανείων της Σερβικής, Ρωσικής, Βουλγαρικής παραδόσεως. Πρόκειται 
για τους νοµοκανόνες, για έργα τα οποία διαδραµάτισαν θαυµάσιο ρόλο, στα 
Βαλκάνια είναι γνωστή τέτοια βιβλιογραφία. Επίσης, τεράστια σηµασία είχε η 
εξάτοµη εργασία του Κων/νου Αρµενόπουλου το 1345, που έχει µεταφραστεί στη 
νεοελληνική γλώσσα. 
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Οι βυζαντινές αισθητικές παραδόσεις και τα κριτήρια, επίσης ενετάχθησαν 
στην δυτικοευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά. Αυτό αφορά την τέχνη, τη 
λογοτεχνία και άλλους τοµείς. Αυτό αφορά τη µικρογραφία, τους εικονογραφικούς 
κανόνες και τα πρωτότυπα. Θεωρούνταν αίρεση οποιαδήποτε απόκλιση απ’ αυτό, 
αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η τέχνη δεν αναπτυσσόταν. Στα πλαίσια του κανόνος 
αναπτύχθηκαν εξαιρετικές εθνικές σχολές, συµπεριλαµβανοµένων και εξαιρετικών 
γνωρισµάτων. Στη Ρωσία ανήκει µία απ’ αυτές τις πρώτες βάσεις. Αυτό συνέβη φερ’ 
ειπείν µε την εικονογραφία και την αγιογράφηση του 15ου, αρχών 16ου αι. η οποία 
βρισκόταν στην κορυφή των εικαστικών τεχνών της εποχής και την ξεπερνούσε. 

Η επίδραση του πρωτοτύπου του Βυζαντίου εκφράστηκε λιγότερο στις 
εφαρµοσµένες τέχνες, όπου υπήρχαν κάποιες µιµήσεις από τους χειροτέχνες, 
παροδικού χαρακτήρα. Στην αρχιτεκτονική οι βυζαντινές παραδόσεις ενσαρκώθηκαν 
στην ίδια την επιλογή του τύπου των ναών, στην αντίληψη του αγίου χώρου, του 
ιερού χώρου, του ιερού τόπου που συνενώνει την οργάνωση του χώρου, την 
αισθητική και τη σηµασία των µορφών, τη µουσική και τον ψαλµό. Ορµώµενη από το 
βυζαντινό µοντέλο η Ρωσική Αρχιτεκτονική δηµιούργησε άλλο τύπου  ναού, 
τροποποίησε τη µορφοποίησή του. 

Ένα δευτερεύον παράδειγµα είναι η αλλαγή της µορφής του τρούλου. Το πιο 
περίπλοκο θέµα αφορά την επίδραση της κρατικής ιδεολογίας σε διάφορες περιόδους 
των Ρωσοβυζαντινών σχέσεων. Και µ’ αυτό θα ολοκληρώσω. Με την εξασθένιση του 
Βυζαντίου ως κράτους, ως εναλλακτική λύση της αυτοκρατορικής καθολικότητος, 
έρχεται η καθολικότης η εκκλησιαστική, όπου τεράστιο ρόλο διαδραµατίζει ο 
Πατριάρχης της Κων/λεως και οι µητροπολίτες της Ρωσία. Ιδιαίτερο ρόλο 
διαδραµατίζει ο ησυχασµός, καθώς επίσης και ο Πατριάρχης Φιλόθεος. Η ιδέα του 
ησυχασµού στη Ρωσία, σε αντιδιαστολή µε τη Βυζαντινή, κατέστη σύµβολο της 
εθνικής ενώσεως και αναγεννήσεως και ενσαρκώθηκε στη δραστηριότητα του 
ηγουµένου της ρωσικής γης, του Σέργιου του Ραντονέζσκι. 

Με την πτώση του Βυζαντίου, διαβρώθηκε και η ίδια η ιδέα της µεγάλης 
Ορθοδόξου αυτοκρατορίας. ∆εν µπορούσε να υποκατασταθεί στη συνείδηση των 
Ρώσων ο βασιλεύς του Βυζαντίου από τον αλλόπιστο σουλτάνο. Με την αναβάθµιση 
της Ρωσίας της Μόσχας, υπάρχει µία διαφορά πλέον. ∆εν υπήρχε µία τέταρτη Ρώµη, 
αλλά η λεγόµενη Τρίτη Ρώµη είναι συµβολική. Η θεωρία αυτή ανέκυψε στο 
πνευµατικό περιβάλλον και συνδέεται µε τον εσχατολογισµό. Αλλά δεν έγινε η βάση 
της κρατικής ιδεολογίας, ούτε επί Βασιλείου του Γ′, ούτε επί Ιβάν του Τροµερού. Σε 
αυτή την ιδέα απευθύνονται οι ηγεµόνες της Μόσχας αργότερα. 

Ας θυµηθούµε κάτι άλλο. Ο Ιβάν ο ∆′ θεωρούσε ότι προέρχεται από τον 
Αύγουστο. Έτσι αναφέρεται στο λόγο περί των ηγεµόνων του Βλαντιµίρ. Κατά το 
1576 έδωσε εντολή στους πρέσβεις του να πουν στον Ρωµαίο Καίσαρα για το 
βασίλειο του Καζάν και του Αστραχάν. Αργότερα, επί Αικατερίνης Β′, τέτοιους 
τίτλους αυτοκρατορικούς είχε το βασίλειο της Χερσονήσου και της Ταυρίδος, εξ ου 
και οι αξιώσεις για την Βυζαντινή κληρονοµιά, για την περίφηµη Ελληνική ιδέα. Η 
ιδέα της βασιλείας βαθµηδόν αναπτυσσόταν στη Ρωσία. Στις αντιλήψεις όµως περί 
της εξουσίας στη Ρωσία, προ της Αικατερίνης της Β′, δεν υπήρχε ο Βυζαντινός 
καθολικισµός, η καθολικότητα των αξιώσεων, ούτε η υποκατάσταση της Κων/λεως, 
που ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τους Βυζαντινούς και για τους µετέπειτα από 
αυτούς. 

∆ηµιουργούνταν λοιπόν ανάλογα µία δεύτερη Κων/λη και δεύτερη Κων/λη 
ήταν η Τραπεζούντα και η Νίκαια. Όταν κατεκτήθη η Κων/λη το 1204 από τους 
Λατίνους, στη συνέχεια οι βουλγαρικές προθέσεις, Πρεσλάβ και Τίρλοβο, στη 
συνέχεια µερικές άλλες πόλεις, µεταξύ των οποίων και το Κίεβο. Η ιδέα αυτή δεν είχε 
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ιδιαίτερη πρόσληψη στη Ρωσία. Ο Αλεξέι Μιχάιλοβιτς, ο Πέτρος ο Α′ και οι 
κληρονόµοι του, επεδίωκαν την ισότητα µεταξύ των παγκοσµίων αυτοκρατοριών. 
Στη βάση της σηµαντικότερης κατά τον 17ο αι. ήταν το ζήτηµα της ελληνικής 
κληρονοµιάς, της ορθότητος της ερµηνείας αυτής της σχέσης εκκλησίας και 
πολιτείας. 

Ο Πατριάρχης Νίκωνας έλεγε: «Είµαι Ρώσος αλλά η πίστη µου είναι 
Ελληνική». Αυτή ήταν η προσέγγιση στην παράδοση. Απέβη όµως επικίνδυνη, από 
την άποψη του σχίσµατος µε τους Σταροαµπριάτσι (παλαιόπιστοι). Βλέπουµε λοιπόν 
ότι η πίστη είναι βαθύτερη από την κρατική ιδεολογία. Η Βυζαντινή κληρονοµιά έχει 
εµποτίσει την εθνική αυτοσυνείδηση της Ρωσίας, περισσότερο ενδεχοµένως απ’ ότι 
φρονούµε σήµερα, ακριβώς ως παράδοση πνευµατική και καθολική. Είχε 
εµπλουτιστεί και τροποποιηθεί, απαρτίζοντας ουσιώδες µέρος του βάθους της 
ρωσικής αυτοσυνειδήσεως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούµε. Ο λόγος δίνεται 
στον κ. Παπαθεµελή. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Ήθελα απλώς να κάνω ένα σχόλιο, ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα όσα ακούσαµε από τον καθηγητή κ. Karpov. H ∆ύση, δυστυχώς γι’ 
αυτήν, είδε το Βυζάντιο µονίµως µε τους παραµορφωτικούς φακούς των 
Σταυροφοριών και ειδικά της ∆′ Σταυροφορίας. Ο τρόπος που προσέγγισε το 
Βυζάντιο και η αξία και σηµασία που απέδωσε για το Ρωσικό πολιτισµό σ’ αυτό, ο κ. 
καθηγητής, είναι πράγµατι αποκαλυπτικός. Εµείς ως Έλληνες τον ευχαριστούµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Νοµίζω ότι έχουµε όλοι µας αποκοµίσει πάρα πολλά απ’ 
αυτή την οµιλία. Και για µας η κοσµοθεωρία και η κληρονοµιά του Βυζαντίου µας 
είναι πάρα πολύ σηµαντικές και πάρα πολύ µεγάλη σηµασία για µας έχουν οι 
εκτιµήσεις που έκανε ο κ. Karpov. Και τώρα, ο λόγος δίνεται στο Συνάδελφό µας, 
Βουλευτή από την Ιορδανία κ.Audeh Quawas. 
A. QUAWAS: Κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ Γραµµατέα, να µε συγχωρείτε που θα µιλήσω 
στη δεύτερή µου γλώσσα, την ελληνική. Γιατί όταν µιλάω ελληνικά, αισθάνοµαι ότι 
µιλάω από την καρδιά της Ορθοδοξίας. Εκεί µεγάλωσα, εκεί έγινα άνθρωπος. Αυτό 
που θέλω να τονίσω είναι ότι εµείς που µένουµε στη Μέση Ανατολή έχουµε πάρα-
πάρα πολλά προβλήµατα. Ειδικά όταν αισθάνεται κανείς ότι έγινε µειονότητα µέσα 
στην πατρίδα του, µέσα στον τόπο του. 
 Ο Χριστιανισµός – και όταν λέω Χριστιανισµός, γιατί όλοι ήταν Ορθόδοξοι 
στην αρχή – ξεκίνησε από τη δική µας πατρίδα, από την Παλαιστίνη και από την 
Ιορδανία. Εµείς, σαν Βουλευτές, εκπρόσωποι του λαού, πρέπει να έχουµε θέση σ’ 
αυτά που γίνονται σήµερα, ειδικά στην περιοχή µας. Καταλαβαίνω ότι το έθιµο του 
Συνεδρίου µας είναι ο πολιτισµός, ο Ορθόδοξος πολιτισµός στην Ευρώπη, αλλά 
χρειάζεται κι εµείς, στη Μέση Ανατολή, µαζί µε τους Συναδέλφους µας τους 
Μουσουλµάνους, να ξεκινήσουµε ένα µεγάλο κίνηµα συνοµιλιών για να φθάσουµε 
στην παραλία. 
 Την περιοχή µας τη χτυπάει η δήθεν ισλαµική τροµοκρατία, στην οποία είναι 
πολύ µακριά από τον Ισλαµισµό. Και γι’ αυτό, η Ορθοδοξία πρέπει να αποδείξει, ως 
πάντοτε, ότι είναι η λύση για να καταλάβει όλος ο Χριστιανικός λαός και ειδικά ο 
Χριστιανισµός της ∆υτικής και της Ευρώπης και των Ηνωµένων Εθνών, ότι αυτό που 
γίνεται, συµπαρασύροντας την τροµοκρατία µαζί µε το Ισλάµ, δεν είναι σωστό. Γι’ 
αυτό θα ήθελα πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν στην άλλη συνεδρίασή µας, ή το Γραφείο 
της ∆ιεθνούς Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο, να ασχοληθεί µε το Ιορδανικό γράµµα, που 
λέµε, το Amman message, στο οποίο διευκρινίζεται τι είναι ο Ισλαµισµός και µε ποιο 
τρόπο πρέπει ο Χριστιανισµός του κόσµου να µεταχειρίζεται. 
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 Εδώ βέβαια θέλω εγώ να υπερασπίσω τον Συνάδελφό µου, τον Ghassan 
Tueni, ο οποίος είναι από τους πιο παλιούς ορθοδόξους της περιοχής, γνωστός σαν 
ιδιοκτήτης της µεγαλύτερης εφηµερίδας του Λιβάνου, της Ελευθερίας. Από χρόνια µε 
το να µας συµπαραστέκεται µε το συµπόσιο που δίνουµε, ένα ψήφισµα για να 
δείξουµε ότι παρ’ όλο που δεν είναι στην ατζέντα µας, βγήκαµε και µε µία 
ανακοίνωση, ειδικά όταν βλέπουµε ορισµένες κυβερνήσεις και ειδικά το Ισραήλ, να 
βάλει χέρι µέσα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων. 
 Όπως ξέρετε, η Εκκλησία µας στα Ιεροσόλυµα πέρασε πάρα πολύ δύσκολες 
µέρες. Και ευτυχώς, στην ενότητα του Ορθοδόξου κόσµου και µε την καθοδήγηση 
του Φαναρίου, εδόθη η λύση και νοµίζω η σωστή λύση. Για αυτό έχω την υποχρέωση 
να ευχαριστήσω τον κόσµο όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που µας βοήθησαν στο 
πρόβληµα που πέρασε η Εκκλησία µας, στην οποία καταβαδίσαµε το θέµα του 
διαχωρισµού σε δύο Εκκλησίες και πάµε τώρα δυνατά πίσω από τον καινούργιο 
εκλεγµένο Πατριάρχη από την Αγία Σύνοδο, η οποία ελπίζουµε να πάει στο σωστό 
δρόµο. 
 Γι’ αυτό, όλοι οι Βουλευταί να µεταφέρουν στα Κοινοβούλιά τους, σε όλες τις 
χώρες, τις ευχαριστίες µας και την ευγνωµοσύνη µας, για την συµπαράσταση που µας 
δίνετε στο µεγάλο πρόβληµα που πέρασε το Πατριαρχείο µας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Εµείς έχουµε παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις 
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτές που αφορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά 
και αυτές που αφορούν γενικότερα την πολιτική κατάσταση και τις επιπτώσεις του 
ιδεολογήµατος της τροµοκρατίας, τις οποίες πληρώνει όλος ο κόσµος, κατ’ εξοχήν δε 
οι χώρες της Μέσης Ανατολής. 
 Κάναµε µία προσπάθεια ως οργάνωση και ξεκινήσαµε έναν διάλογο µε τους 
Ισλαµιστές. Θα µιλήσουµε αύριο για τις δυσκολίες που η άλλη πλευρά παρουσίασε 
και δεν προχώρησαν ορισµένα πράγµατα, αλλά εµείς δεν σταµατούµε εκεί. Θα 
προχωρήσουµε και σκεφτόµαστε επίσης ως ∆ιακοινοβουλευτική θα πρέπει να 
συναντηθούµε κατά τους προσεχείς µήνες, για να µπορέσουµε πραγµατικά να δούµε 
από κοντά όλα αυτά τα προβλήµατα και να προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε στην 
επίλυσή τους. 
G. MOUKHEIBER: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, Σεβασµιώτατε, Γενικέ Γραµµατέα, 
είµαι µέλος της Λιβανικής αντιπροσωπείας από τη Βηρυτό, κοινοβουλευτικός. Θα 
ήθελα να σας εκφράσω δύο ιδέες. 
 Κατ’ αρχήν νοµίζω ότι πρέπει αυτά να συζητηθούν. Πρώτον, οι σχέσεις 
µεταξύ της οικοδόµησης της Ευρώπης και της περιοχής της Μέσης Ανατολής αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής, εκτός της Ευρώπης, που είναι η Μεσογειακή γειτονιά 
της Ευρώπης. Η Ε.Ε. ως µέρος της οικοδόµησής της έχει µία πολιτική που 
ονοµάζεται πολιτική καλής γειτνίασης, η οποία είναι µέρος του οικοδοµήµατος της 
Ευρώπης. Και αυτό αφορά τις νότιες και τις ανατολικές χώρες, οι οποίες συνορεύουν 
µε την Ευρώπη από τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή. 
 Και πιστεύω ότι είναι αναπόσπαστο µέρος αυτό, των συζητήσεών µας, αν 
µιλάµε για το ρόλο που παίζει αυτή η διοργάνωση ως Ορθόδοξη ∆ιακοινοβουλευτική 
Οµάδα στην οικοδόµηση της Ευρώπης. Νοµίζω πως πρέπει να σκεφτούµε και τους 
γείτονες της Ευρώπης και πώς αυτές οι γειτονικές χώρες επηρεάζουν τη δηµοκρατία 
και την ελευθερία που υπάρχει στην περιοχή. 
 Οι πολιτικές γειτνίασης και ιδιαίτερα το δεύτερο άρθρο της συµφωνίας 
σύµπραξης που έχει υπογραφεί µεταξύ της Ευρώπης και πολλών γειτονικών χωρών, 
έχει και µία ρήτρα αιρετικότητας, υπό αίρεση, που αφορά την ανάπτυξη της 
δηµοκρατίας και την ανάπτυξη και προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών, που µπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να περάσει και να συνεργαστεί και 
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µ’ αυτές τις χώρες που γειτονεύουν µε την Ευρώπη. Νοµίζω ότι η Συνέλευση αυτή 
είναι σηµαντικό να αναγνωρίσει τη σηµασία αυτής της σύµπραξης και ο ρόλος που 
µπορεί να παίξει η Ευρώπη στην ανάπτυξη των ελευθεριών στην περιοχή, ιδιαίτερα 
των θρησκευτικών ελευθεριών, είναι πολύ σηµαντικός. Γιατί οι θρησκευτικές 
ελευθερίες πολλές φορές παραβιάζονται από πολλές κυβερνήσεις, όπου υπάρχουν 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή άλλου είδους Χριστιανοί, που θεωρούνται µειονότητες. 
 Η δεύτερη ιδέα στην οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, είναι ένα 
παράδοξο. Γιατί ενώ εσείς, ως Ορθόδοξοι που προέρχεστε από την Ευρώπη ή από τις 
γειτονικές χώρες της Ευρώπης που είναι κυρίως Ορθόδοξες, προσπαθείτε να 
επιτελέσετε έναν ρόλο στην Ορθόδοξη πίστη και τον Ορθόδοξο νόµο, και ο τρόπος 
µε τον οποίο βλέπετε ότι η κοσµικότητα έχει παίξει ρόλο στην Ευρώπη, ως προς την 
ηθικότητα. Το παράδοξο είναι ακριβώς το επιχείρηµα αυτό, γιατί στη Μέση Ανατολή 
όπου οι Χριστιανοί είναι µειονότητες, είναι το εργαλείο µε το οποίο η 
Μουσουλµανική πλειοψηφία περιορίζει τα δικαιώµατα αυτών των µειονοτήτων. 
 Γι’ αυτό, κατά παράδοξο τρόπο, ακριβώς τα ίδια επιχειρήµατα 
χρησιµοποιούνται και από τους Μουσουλµάνους, οι οποίοι περιορίζουν τις 
θρησκευτικές ελευθερίες των Χριστιανών αδελφών µας στη Μέση Ανατολή. Και ο 
τρόπος µε τον οποίο οι Χριστιανοί αυτού του αρχαίου κόσµου, όπου γεννήθηκε ο 
Χριστιανισµός, αναζητούν τους κοσµικούς νόµους για να προστατεύσουν τη 
Χριστιανική τους πίστη. Και αυτό το παράδοξο πρέπει να το έχουµε υπόψη, πρέπει να 
έχουµε επίγνωση, γιατί στην Ευρώπη αναζητούµε µεγαλύτερη συµµετοχή της 
θρησκείας και στο λίκνο του Χριστιανισµού ζητούµε λιγότερη συµµετοχή της 
Ισλαµικής θρησκείας στους κοσµικούς νόµους. 
 Άρα λοιπόν, νοµίζω ότι αυτή η ισορροπία θα είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθεί στην οικοδόµηση ολόκληρου του κόσµου, όχι µόνο στην οικοδόµηση της 
Ευρώπης. Και η επίτευξη της σωστής ισορροπίας µεταξύ της πίστης, η οποία µπορεί 
και δεν είναι σε αντίφαση µε την κοσµικότητα, όπου τα σύνορα µπορούν να 
υπάρχουν µεταξύ των νόµων οι οποίοι εφαρµόζονται από ένα κράτος και 
εφαρµόζονται σε όλες τις πίστεις και σε όλες τις θρησκείες, γιατί όλοι είµαστε άτοµα 
και παιδιά του Θεού και νιώθουµε την αδελφοσύνη σε οποιαδήποτε θρησκεία και σε 
οποιαδήποτε Εκκλησία, είτε πρόκειται για Χριστιανούς, είτε για Μουσουλµάνους, 
είτε για Εβραίους, αλλά και τις αξίες οι οποίες φέρονται από τη θρησκεία αυτή, κατά 
τρόπο ώστε να µπορούν να ασκήσουν θετική επίδραση στους κοσµικούς νόµους των 
κρατών. 
 Ήθελα απλώς αυτά τα δύο στοιχεία να τα θέσω στην προσοχή σας και ελπίζω 
ότι τα ψηφίσµατα που θα υποβάλλουµε θα µπορέσουν να αποτελέσουν αναπόσπαστο 
στοιχείο αυτών των απόψεων, για να αναπτύξουµε και να οικοδοµήσουµε όχι µόνο 
µία νέα Ευρώπη, αλλά έναν νέο ολόκληρο κόσµο. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε τον Συνάδελφό µας. Ο κ. Γενικός 
Γραµµατεύς ανέφερε ήδη ότι υπάρχει µία πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, να 
συγκεντρωθούµε στην Εγγύς Ανατολή. Το πρόβληµα αυτό πρέπει να συζητηθεί 
ενδελεχέστερα, διότι υπάρχουν δύο τάσεις όντως, οι οποίες για ορισµένο µέρος της 
Ευρώπης, αυτές οι δύο τάσεις και για τις εγγύς χώρες, έχουν διαφορετικές σηµασίες, 
διαφορετικό χαρακτήρα και οφείλουµε να επιλέξουµε ορισµένη εξισορρόπηση. Και 
το κυριότερο, µία στάση, µία κατεύθυνση, µία γραµµή και για τη δική µας 
Οργάνωση. Το λόγο έχει ο Βουλευτής από τη Ρωσία Aleksandr Kroutov. 
A. KROUTOV: Σεβασµιώτατε, Αξιότιµοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η εισήγηση την 
οποία µας εξέθεσε ο Καθηγητής κ. Karpov, πρέπει να εκτυπωθεί σε πολλά αντίτυπα, 
να διαδοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε οι Ευρωβουλευτές 



 61

τουλάχιστον να αντλήσουν κάποιες πληροφορίες, ούτως ώστε να καταστεί σαφές από 
πού έλκει την καταγωγή του αυτός ο πολιτισµός. 
 Σήµερα, θα επιθυµούσα να πω ότι όταν γίνεται λόγος περί της ενιαίας 
Ευρώπης, η Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία είναι κάτι ανόητο. Η Ευρώπη χωρίς την Ρωσία 
µε την Τουρκία εντός της, είναι γέννηµα ενός νοσηρού φιλελεύθερου κόσµου. 
Σήµερα, ακούµε ότι η σύγχρονη Ενωµένη Ευρώπη είναι καρπός των επιδιώξεων, 
υπερδισχιλιετών επιδιώξεων του Χριστιανισµού. Φρονώ ότι οι Χριστιανοί ποτέ δεν 
µπορούσαν να διανοηθούν ότι οι απόγονοί τους θα δηµιουργήσουν µία τέτοια 
Ενωµένη Ευρώπη, µία Ευρώπη χωρίς το Χριστό. Μία Ευρώπη η οποία έχει απορρίψει 
το Θεό, µία Ευρώπη η οποία δηµιουργήθηκε από το Χριστιανισµό, όπως και ο 
Ευρωπαίος άνθρωπος. 
 ∆εν πρέπει να λησµονούµε – και ο καθηγητής Karpov ανεφέρθη επ’ αυτού – 
και ο υλικός και ο πνευµατικός πολιτισµός έλκει την καταγωγή του από τον 
Βυζαντινό πολιτισµό. Από το έδαφος του Βυζαντινού υλικού και πνευµατικού 
πολιτισµού. Όλες αυτές οι εκστρατείες, όλες αυτές οι κλοπές, οι ληστρικές επιδροµές 
που έγιναν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο τέλος οδήγησαν στο γεγονός να 
ισχυροποιηθεί η ∆υτική Ευρώπη. ∆εν θα πρέπει να λησµονούµε και το γεγονός ότι 
µετά την εξάλειψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντινού πολιτισµού, 
ακριβώς η Ρωσική Αυτοκρατορία, η Ρωσία είναι αυτή που ανέλαβε το ρόλο του 
προασπιστού της Ορθοδοξίας. ∆ιότι τη στιγµή εκείνη ήταν το ισχυρότερο ως προς 
τον πληθυσµό και τη δύναµη κράτος, το οποίο προασπιζόταν την Ορθόδοξο πίστη. 
 Και όπως θα ενθυµείστε, πολλοί πόλεµοι, όπως ο Κριµαϊκός πόλεµος, άρχισαν 
ακριβώς επειδή στην Ιερουσαλήµ ο ναός εδόθη στους Καθολικούς και αυτό 
λειτούργησε ως αφορµή ενός πολέµου της ∆υτικής Ευρώπης, που ενώθηκε µε την 
Τουρκία εναντίον ενός Χριστιανικού κράτους. Η Ρωσία βοήθησε τους Βαλκανικούς 
λαούς, τον Ελληνικό λαό, να απαλλαγούν από την αλλοεθνή κατοχή. Το γεγονός ότι ο 
Ορθόδοξος κόσµος, ο Ορθόδοξος πολιτισµός διατήρησε εκείνες τις πνευµατικές 
αξίες, οι οποίες κληροδοτήθηκαν σε αυτόν από την Ορθόδοξη εκκλησία και 
δηµιουργεί αποστροφή τρόπον τινά, για τον σηµερινό δυτικό κόσµο. 
 Ας αναρωτηθούµε λοιπόν, η σηµερινή ∆υτική Ευρώπη, η κοινωνία αυτή που 
έχει γαλουχηθεί στη ∆υτική Ευρώπη χρειάζεται άραγε την Ορθόδοξο πίστη; 
Χρειάζεται άραγε εκείνες τις πνευµατικές αξίες οι οποίες προτρέπουν, προσκαλούν 
στο Θεό, προτρέπουν στην αναζήτηση του Θεού, στην προσέγγιση του Θεού; ∆ιότι, η 
αναζήτηση αµοιβαίων δρόµων µεταξύ των ανθρώπων δεν είναι και αναζήτηση του 
Θεού, ο δρόµος προς τον Θεό µας αποκαλύφθηκε πριν από 2000 χρόνια και µόνο η 
Ορθόδοξος πίστη διατήρησε αυτή την αλήθεια. ∆ιότι η αλήθεια µπορεί να είναι µόνο 
µία. ∆ύο αλήθειες δεν µπορούν να υφίστανται. 
 Όταν σήµερα βλέπουµε στη ∆υτική Ευρώπη συζητήσεις όπως «πάρε από τη 
ζωή τα πάντα», «µη διψάσεις ποτέ σου», πρέπει να παίρνουµε τα πάντα λοιπόν από 
τη ζωή, χωρίς να ανησυχούµε για την ηθική πλευρά των µεθόδων βάσει των οποίων 
µπορούµε να έχουµε επιτυχία και δηµοφιλία; Εδώ θα ήταν σκόπιµο  να θυµηθούµε τα 
λόγια του Μακιαβέλλι, ο οποίος είπε στον καιρό του: «Πολλοί χωρίς να έχουν τη 
δυνατότητα να διακριθούν για κάτι το τιµητικό, προσπαθούν µε ατιµωτικούς τρόπους 
να επιτύχουν αυτούς τους σκοπούς». Για την επιτυχία λοιπόν της ισχύος ενός 
κράτους, θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα, ηθικά και 
ανήθικα. 
 Η θέση λοιπόν του Ν. Μακιαβέλλι δηµιούργησε αυτή την εγωκεντρική 
κατεύθυνση, χάριν της ευηµερίας τους της ατοµικής οι άνθρωποι είναι ικανοί να 
παραβιάσουν κάθε ηθικό νόµο και κάθε ηθική έννοια. Συχνά µπορούµε να 
ακούσουµε την άποψη ότι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αξίζει όχι περιφρόνηση, αλλά 
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έπαινο, διότι εστράφη εναντίον και του ίδιου του Θεού. Με µεγάλη πιθανότητα 
µπορούµε να πούµε ότι πολλοί από τους σύγχρονούς µας, θέτουν τον Ιούδα τον 
Ισκαριώτη ως υπόδειγµα προς µίµηση. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, βάσει του 
Ευαγγελίου, είχε πρακτική σκέψη, µπορούσε να χρησιµοποιεί τις συνθήκες, ήταν 
προβλεπτικός, ενεργητικός και αποφασιστικός. Αυτό δεν είναι κακό, το κακό είναι ότι 
όλες οι σκέψεις και τα αισθήµατά του περιστρέφονταν γύρω από το χρήµα και την 
εξουσία. 
 Το µήνυµα της αγάπης του Χριστού είχε σπαρεί και ο σπόρος αυτού του 
µηνύµατος είχε δοθεί και στον Ιούδα, αλλά η δική του κατεύθυνση δεν βοήθησε να 
αναπτυχθούν αυτοί οι σπόροι. Ο Ιούδας είχε αφοσιωθεί επί µικρό διάστηµα στον 
Ιησού, στη συνέχεια όµως πάγωσε η σχέση του αυτή, κατάληξη της οποίας ήταν η 
προδοσία του Κυρίου και η αυτοκτονία του. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε την 
ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου. Κατά την βάπτιση, η Ορθόδοξος Εκκλησία δίνει τη 
σπορά του Χριστού, στη συνέχεια όµως, χάνοντας τον δεσµό µε τον Θεό, µε το 
µυστήριο της Ευχαριστίας, µεταβιβάζουµε την προσοχή µας στον πλούτο τον υλικό, 
χωρίς να φροντίζουµε για τον πνευµατικό πλούτο. Η διδασκαλία του Χριστού περί 
της βασιλείας του Θεού, η θυσία του Σωτήρος, δεν αποτελεί κάτι σηµαντικό για την 
πλειονότητα της ανθρωπότητας. Το χρήµα, η περιουσία, είναι το παν για τους 
περισσότερους. Η πλειονότητα δυστυχώς, ζει µε τη σκέψη ότι δήθεν θα ζήσει αιώνια 
σ’ αυτή τη γη. 
 ∆υστυχώς όµως δεν είναι αιώνια η επίγεια ζωή. Η αιώνια ζωή βρίσκεται 
αλλού, και εκεί, στον άλλο κόσµο, ο καθένας µας θα οφείλει να απαντήσει για τα όσα 
έπραξε ή δεν έπραξε. Εκεί ακριβώς, ο καθένας από µας θα πρέπει να απαντήσει 
ενώπιον του Κυρίου. Και να απαντήσει για αυτά τα ταλέντα που του έδωσε ο Θεός, 
γι’ αυτή την εξουσία και τη θέση που είχε σ’ αυτή τη γη και τον τρόπο που τη 
διαχειρίστηκε. ∆υστυχώς, για πολλούς από εµάς, για την πλειονότητά µας, θα είναι 
πικρές αυτές οι στιγµές. Θα είναι στιγµές στις οποίες δεν θα µπορέσει να 
επανορθώσει ό,τι έπραξε κατά το παρελθόν. 
 Φρονώ ότι σήµερα θα πρέπει να πούµε µε σαφήνεια ως Ορθόδοξοι, ως 
Βουλευτές, ότι η απόρριψη από οποιαδήποτε κρατική εξουσία της πίστης, σηµαίνει 
υποκατάσταση της συλλογικής συνείδησης µε διεστραµµένες αντιλήψεις, όσον 
αφορά τη γέννηση του εθνικού πολιτισµού, του εθνικού χαρακτήρα και όλων των 
συνιστωσών που υφίστανται στα πλαίσια της εθνικής πίστης και της εθνικής 
ιδεολογίας. Είναι απαραίτητα στοιχεία, γι’ αυτό ο κοσµικός χαρακτήρας του κράτους 
στον οποίο γίνεται πολύ συχνά αναφορά και στη Ρωσία και στην Ευρώπη, δεν 
αποτελεί νοµικό εµπόδιο για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση στα δηµόσια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κάθε επιπέδου, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία. 
 Έχει ιδιαίτερη σηµασία να υπογραµµίσουµε ότι η σηµαντικότερη φροντίδα 
όλων των κρατών, είναι η φροντίδα για την ιστορική κληρονοµιά, για την ιστορική 
πίστη, διότι από αυτήν εκπορεύεται και σε αυτήν εκφράζεται ο πολιτισµός, η 
ηθικότης, η κοινωνική ηθική, η οποία έχει αδιαµφισβήτητα θρησκευτικές ρίζες. 
 Σήµερα λοιπόν, φρονώ, ότι εκείνο που χρειάζεται στην Ολοµέλειά µας, σε µία 
από τις εγγύς Συνελεύσεις µας θα πρέπει να αφιερώσουµε τη συζήτηση στο 
πρόβληµα της δηµογραφίας, διότι θνήσκουµε ταχύτατα, µε ταχύτατους ρυθµούς και 
σύντοµα αυτή η θνησιµότητα µπορεί να οδηγήσει στο να µην είναι κάποιοι από µας 
εν ζωή. Θα πρέπει να αναφερθούµε κατά των εκτρώσεων, να θεωρηθούν εγκλήµατα 
κατά του ανθρώπου, να θεωρήσουµε ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκινά από συλλήψεως. 
Πρέπει να πούµε ότι η έκτρωση είναι φόνος. Επιτρέψτε µου να σας παραθέσω ένα 
παράδειγµα. 
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 Υπήρξε µία διάσκεψη των γυναικολόγων µαιευτήρων στη Γαλλία. Ένας 
Γάλλος, γνωστός γιατρός, είπε κατά την οµιλία του: «Ξέρετε, σε µία πολύτεκνη 
οικογένεια, το πρώτο παιδί γεννήθηκε τυφλό, το δεύτερο κωφό και το τρίτο µε 
φυµατίωση. Η µητέρα επίσης νοσούσε από φυµατίωση και ήταν έγκυος στο τέταρτο 
παιδί. Τι νοµίζετε ότι πρέπει να κάνουµε;» Όλοι οι γιατροί είπαν «πρέπει οπωσδήποτε 
να κάνει έκτρωση». Αυτό λοιπόν το τέταρτο παιδί ήταν ο Μπετόβεν. 
 Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η Ολοµέλειά µας θα πρέπει µε σαφήνεια να θέσει 
ακριβώς εκείνα τα προβλήµατα που ανησυχούν τους ανθρώπους. Είναι το 
δηµογραφικό πρόβληµα, ένα από τα σηµαντικότερα. Ένα από τα µεγάλα 
προβλήµατα. Νοµίζω ότι ο κάθε λόγος µας µπορεί να εισακουστεί, όπως 
εισακούονται σήµερα τα λόγια και οι προσευχές πολλών Ρώσων ανθρώπων, για το 
γεγονός ότι η Εκκλησία της Ρωσίας και του εξωτερικού ξεκίνησαν τη διαδικασία της 
επανενώσεώς τους. Νοµίζω ότι αυτή είναι µία σηµαντική αρχή, η απαρχή µιας άλλης 
περιόδου. Νοµίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει ως υπόδειγµα της ενότητος πολλών 
ανθρώπων, όχι µόνο στη Ρωσία αλλά και σε όλο τον κόσµο της Ορθοδοξίας. Σας 
ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς. Το λόγο έχει η 
Συνάδελφός µας από τη Γεωργία Nino Nakashidze. 
 Υπάρχει µία ερώτηση. 
G. TUENI: Είπατε προηγουµένως ότι δεν υπάρχουν Σταυροφορίες στην Ορθόδοξη 
Παράδοση. Νοµίζω όµως ότι υποφέραµε αρκετά από τις Σταυροφορίες και δεν 
χρειάζεται να σας υπενθυµίσω την ∆′ Σταυροφορία και τι συνέβη στην Κων/λη και 
την Αντιόχεια. Το Τζιχάντ στο Ισλάµ επίσης είναι ξένο προς την πεµπτουσία του 
Ισλάµ, όπως ακριβώς και οι Σταυροφορίες είναι ξένες προς την πεµπτουσία του 
Χριστιανισµού. Νοµίζω όµως ότι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε, να πατάξουµε το φανατισµό, είτε στο Ισλάµ, είτε σε κάποια 
Χριστιανικά καθεστώτα, είναι να κάνουµε µία έκκληση για επιστροφή στις πηγές, 
στις ρίζες της πνευµατικής έµπνευσης και στις δύο θρησκείες, οι οποίες είναι 
εναντίον του φανατισµού, είτε του εθνικού, είτε του εθνικιστικού φανατισµού. 
N. NAKASHIDZE: Σεβασµιώτατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, θα 
ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά µε τις εισηγήσεις που είχαµε την τιµή και την 
ευχαρίστηση να ακούσουµε. Παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις των 
Συναδέλφων µου και των επιστηµόνων, τις βρίσκω πάρα πολύ περιεκτικές και 
ενδιαφέρουσες, αλλά κατέληξα στο συµπέρασµα ότι µας απασχολούν τα ίδια 
ζητήµατα. 
 Όλοι µας επιθυµούµε να γίνουµε µέρος της Ευρώπης και να µοιραστούµε τις 
αξίες της. Ωστόσο, φοβόµαστε τις παρενέργειες που συνεπάγεται η διαδικασία της 
παγκοσµιοποίησης. Πιστεύω ότι είµαστε ενιαίοι σ’ αυτό, θέλουµε να διαφυλάξουµε 
τις Ορθόδοξες αξίες µας και να αποδεχτούµε ό,τι καλύτερο έχει να µας δώσει η 
Ενωµένη Ευρώπη. 
 Πιστεύω ότι θα ισχύει η αρχή «all different, all equal» πράγµα που σηµαίνει 
ότι είµαστε όλοι διαφορετικοί αλλά όλοι µας είµαστε ισότιµοι. Πιστεύω ότι ο σκοπός 
της συνάντησής µας πρέπει να είναι η ενοποίηση της Ορθοδοξίας και όχι η απόπειρα 
να αναµετρηθούµε µε τους Χριστιανούς της ∆ύσης. Ακούσαµε κάποια παράπονα σε 
σχέση µε την Ευρώπη, αλλά πρέπει να ψάξουµε και µέσα στον εαυτό µας. Εµείς ως 
νοµοθέτες, ως εκπρόσωποι της νοµοθετικής εξουσίας τι κάνουµε για τη διάδοση των 
αρχών της Ορθοδοξίας, µέσα στις ίδιες µας τις χώρες, στο εθνικό επίπεδο; Πιστεύω 
ότι αυτός είναι ο στόχος µας, να ενδυναµώσουµε την Ορθοδοξία µέσα στα ίδια µας τα 
κράτη. 
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 Πρέπει να εξασφαλίσουµε µία νοµική βάση για την Ορθοδοξία, ώστε η 
Εκκλησία να είναι ένας ισότιµος παράγοντας του διαλόγου, να συµµετέχει στην 
εκπαίδευση της νεολαίας και να παίζει ενεργό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Πιστεύω ότι 
είναι ο βασικός µας στόχος, ο βασικός στόχος µας ως εκπροσώπων της νοµοθετικής 
εξουσίας. 
 Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, µπορώ να σας πω µε υπερηφάνεια ότι η Ορθόδοξη 
Εκκλησία έχει ειδικό status, έχει συναφθεί κονκορδάτο µε την Ορθοδοξία. Αυτό το 
status το απολαµβάνει µόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν δοθεί 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορώ να αναφέρω 
παραδείγµατα, το πώς λαµβάνει µέρος η Εκκλησία στην εκπαίδευση της νεολαίας. 
Υπάρχουν διάφορες οµολογίες στη χώρα µας, ωστόσο η Εκκλησία έχει τη 
δυνατότητα να ανοίγει Κατηχητικά για όσους επιθυµούν να βαθύνουν τις γνώσεις 
τους στον τοµέα της Ορθοδοξίας. Εκπρόσωποι της Εκκλησίας έχουν πρόσβαση στα 
ορφανοτροφεία, στα νοσοκοµεία, στις φυλακές. Είναι πολύ σηµαντικό, επειδή 
είµαστε Ορθόδοξοι εκ γενετής, ωστόσο πρέπει να βαθύνουµε και να ενισχύσουµε την 
πίστη µας. 
 ∆εν θέλω να κάνω µεγάλη οµιλία, θέλω όµως να σας καλέσω να προβλέψετε 
ένα ψήφισµα, ίσως ένα σηµείο στις αποφάσεις µας, ότι αναλαµβάνουµε την 
υποχρέωση να προστατεύουµε τα συµφέροντα της Ορθοδοξίας στα νοµοθετικά µας 
σώµατα, στα Κοινοβούλιά µας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Από τον Συνάδελφο του Λιβάνου, µε τον 
φονταµενταλισµό, υπενθυµίζουµε απλώς ότι πέρυσι, στη Γενεύη, συνυπογράψαµε ο 
Πρόεδρος κ. Popov και ο οµιλών, τη γνωστή ως «Έκκληση της Γενεύης», µία 
έκκληση η οποία έχει εκδοθεί στη Γενεύη, προέρχεται από εκεί και έχει υπογραφεί 
από χιλιάδες προσωπικότητες, πολιτικές, πνευµατικές κλπ., σε όλο τον κόσµο. 
Βασικό σηµείο αυτής της έκκλησης, η οποία έχει τον τίτλο «Πνευµατική Έκκληση 
της Γενεύης», είναι το εξής: 

«Επειδή οι προσωπικές µας πεποιθήσεις, οι θρησκείες µε τις οποίες 
εκφράζουµε την πίστη µας, έχουν ως κοινό σηµείο αναφοράς τον σεβασµό προς την 
ακεραιότητα της ανθρωπότητας, επειδή οι προσωπικές µας πεποιθήσεις ή οι 
θρησκείες µε τις οποίες εκφράζουµε την πίστη µας, έχουν ως κοινό σηµείο αναφοράς 
την απόρριψη του µίσους και της βίας, επειδή οι προσωπικές µας πεποιθήσεις ή οι 
θρησκείες µε τις οποίες εκφράζουµε την πίστη µας έχουν ως κοινό σηµείο αναφοράς 
την ελπίδα για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσµο, αντιπροσωπεύοντας τις 
θρησκευτικές κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών, απευθύνουµε έκκληση στους 
ηγέτες αυτού του κόσµου, οποιοιδήποτε και αν είναι, οποιαδήποτε και αν είναι η 
επιρροή τους, να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω τρεις αρχές: 

• Να µην επικαλούνται τις θρησκευτικές ή πνευµατικές δυνάµεις ως 
δικαιολογία οιουδήποτε φαινοµένου βίας. 

• Να µην επικαλούνται τις θρησκευτικές ή πνευµατικές δυνάµεις ως 
δικαιολογία οιασδήποτε διακρίσεως ή περιορισµού,  

• Να µη χρησιµοποιούν τη δύναµή τους, τις διανοητικές ή πνευµατικές τους 
ικανότητες, τον πλούτο ή την κοινωνική τους θέση, για να εκµεταλλευθούν ή να 
επιβληθούν εις βάρος άλλων. 
Η έκκλησή µας, καταλήγει το κείµενο, η οποία θεµελιώνεται στις παραδοσιακές για 
την πόλη της Γενεύης αρχές της φιλοξενίας, της παροχής ασύλου και της συµπόνιας, 
είναι ανοιχτή προς όλους εκείνους, οι πεποιθήσεις των οποίων συµφωνούν µε αυτές 
τις τρεις απαιτήσεις. Εµείς πάντως, συµφωνήσαµε και συµφωνούµε βεβαίως, για 
άλλη µία φορά, µε αυτές τις τρεις απαιτήσεις». 
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Είναι γραµµένο στο bulletin το τελευταίο, το οποίο πήρατε ή µπορείτε να 
προµηθευτείτε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Νοµίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι κατανοούν ότι 
στηρίζουµε αυτή τη θέση. Επειδή πρόκειται για τη συλλογική απόφαση που πήραµε 
όλοι µαζί πέρυσι, στην Ελβετία, γι’ αυτό εξ ονόµατος της Οργάνωσής µας, 
συνυπογράψαµε την Έκκληση της Γενεύης. Το πρόγραµµά µας, που είχαµε χαράξει 
για σήµερα, έχει εκπληρωθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα όλους όσοι έχουν 
µιλήσει, µίλησαν 21 άτοµα συνολικά. Είµαστε πάρα πολύ δραστήριοι. Μια σειρά 
Συνάδελφοί µας υπέβαλαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, σε σχέση µε τη 
µελλοντική µας δουλειά. 
 Σε σχέση µε το κείµενο της απόφασής µας, νόµιζα ότι δεν θα κάναµε 
συζήτηση επί του σχεδίου της απόφασης, αύριο θα το έχουµε και θα έχουµε τη 
δυνατότητα να κάνουµε µία εκτενή ανταλλαγή απόψεων και θα συζητήσουµε τις 
προτάσεις και σε σχέση µε τη συµπλήρωσή της, ειδικότερα τις προτάσεις που 
ακούσαµε στις τελευταίες οµιλίες. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση µε τη 
δουλειά του Προεδρείου, σε σχέση µε την οργάνωση της δουλειάς µας σήµερα; Να 
έχουµε πιο δροσερή ατµόσφαιρα; 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, τότε ευχαριστώ τους πάντες για τη σηµερινή µας 
δουλειά. Τελειώνουµε, αύριο αρχίζουµε στις 10 και τώρα καλούµε όλους στο δείπνο. 
Η Λευκορωσική αντιπροσωπεία έχει κάποια ανακοίνωση, ευχάριστης φύσης, απ’ ό,τι 
έχω καταλάβει. Τότε παρακαλώ όλους τους Συναδέλφους να καθίσουν και πάλι.  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΣ: Συγνώµη για την παρέµβασή µου, 
ήθελα να καταθέσω µία εµπειρία µου και από άλλα Συνέδρια που γίνονται. ∆ηλαδή, ο 
λαός, ο κόσµος, δεν γνωρίζει πολλά πράγµατα για το έργο σας. Θα ήτο πολύ 
σπουδαίο, ορισµένα όργανα µαζικής ενηµερώσεως, των ΜΜΕ, να ασχοληθούν µε τη 
Συνέλευση αυτή, γιατί το ίδιο συµβαίνει και µε τον θεολογικό διάλογο µεταξύ των 
Χριστιανών. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγµατα, είναι µόνο αυτοί που είναι 
ψηλά, ο λαός δεν ξέρει τίποτε. Και τα πράγµατα τα χθαµαλά, τα πράγµατα που δεν 
αξίζουν, γράφονται στις εφηµερίδες, λέγονται στην τηλεόραση, αλλά δεν λέγεται ένα 
έργο ωραίο, µεγάλο, υψηλό, όπως είναι το δικό σας. 
 Και νοµίζω ότι θα έπρεπε κάποιοι, ειδικοί, να ασχοληθούν µε ένα χρονικό, το 
οποίο να µπει στην εφηµερίδα, να µπει στην τηλεόραση, σε όλα τα κράτη τα οποία 
βρίσκονται, ώστε και εµείς, ο κόσµος ο άλλος, να γνωρίζουµε το έργο σας και να 
προσευχόµεθα και για το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. 
Y. ASTAPCHENKO: Αξιότιµοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας εγχειρίσουµε 
κάποια αναµνηστικά ή να συνεχίσουµε τα αναµνηστικά, στον Πρόεδρό µας από την 
Αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας. Στον κ. Γενικό Γραµµατέα, και έχουµε και δύο 
Συµβούλους, επιτρέψτε µας να τους εγχειρίσουµε επίσης αναµνηστικά.  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 
 
 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σήµερα θα συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του βασικού 
µας θέµατος, µας έχει αποµείνει µία πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση της κας Αλκµήνης 
Σταυρίδου – Ζαφράκα, µε ένα πολύ επίκαιρο θέµα. Έπεται µία εισήγηση από την 
Λευκορωσία που έχουµε υποσχεθεί να δώσουµε το λόγο, και κατόπιν τούτου θα 
περάσουµε στο δεύτερο ζήτηµα της ηµερήσιας διάταξης, στη συζήτηση του 
προγράµµατος των εργασιών µας. Θα συζητήσουµε τον προϋπολογισµό, στη 
συνέχεια θα έχουµε εκλογές και υπάρχει η πρόταση να αποπερατώσουµε τις εργασίες 
µας µέχρι τις 2.00΄ το µεσηµέρι.  
 Υπάρχουν αντιρρήσεις κατά αυτής της ηµερησίας διάταξης; Παρακαλώ. Έτσι 
λοιπόν, αξιότιµοι συνάδελφοι, θα δώσω τον λόγο στην Καθηγήτρια του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στην κα Αλκµήνη Σταυρίδου – 
Ζαφράκα. 

Α. ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
κυρία ∆ιευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών Βενετίας, κυρίες και κύριοι.  

 Ευχαριστώ για την τιµητική πρόσκληση να µιλήσω στην εκλεκτή σας 
οµήγυρη και µάλιστα στον ιστορικό αυτό χώρο, στην καρδιά της Βενετίας, στο 
Campo dei Greci. Το θέµα της οµιλίας µου είναι η συµβολή του Βυζαντίου στην 
ιστορική εξέλιξη και την πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης. 

Ευρύτατα διαδεδοµένη είναι στη δυτική ιστοριογραφία η θεωρία ότι αφετηρία 
της Ευρώπης ως ιστορικού φαινοµένου είναι το κράτος του Φράγκου βασιλέα 
Καρλοµάγνου (742-814), του πρώτου Χριστιανού ηγεµόνα που κατόρθωσε να 
συνενώσει υπό το σκήπτρο του ένα µεγάλο τµήµα της ∆υτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης και τα Χριστούγεννα του 800 δέχθηκε το αυτοκρατορικό στέµµα στη Ρώµη 
από τον Πάπα Λέοντα Γ′. 

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή η Ευρώπη ταυτίζεται µε την Ευρώπη των 
γερµανικών και λατινικών-ρωµανικών λαών, και αποτελεί µια αυθύπαρκτη 
πολιτιστική κοινότητα των λαών της. Για τον λόγο αυτόν έγινε λόγος πριν από λίγα 
χρόνια για την ίδρυση του Μουσείου της Ευρώπης που θα άρχιζε από τον 
Καρλοµάγνο – µε τις γνωστές αντιδράσεις – και η πόλη του Aachen, από το 794 
πρωτεύουσα του Καρλοµάγνου, θέσπισε το γνωστό διεθνές βραβείο, που δίδεται σε 
όσους οραµατίστηκαν την «Ένωση των Ευρωπαίων Χριστιανών» (Adenauer 1954, 
Churchill 1956, Κων. Καραµανλής 1978, κ.α.). 

Υπάρχουν ωστόσο και πιο σύγχρονα και συνθετικά έργα για την ιστορία της 
Ευρώπης, όπως το Handbuch der europäischen Geschichte, Stuttgart 1976, σε 7 
τόµους µε εκδότη και συγγραφέα του µεγαλύτερου µέρους τον διαπρεπή 
µεσαιωνολόγο Theodor Schieffer, όπου συζητούνται τα γεωγραφικά όρια και το 
ιδεολογικό περιεχόµενο που κατά καιρούς έλαβε ο όρος Ευρώπη και τονίζεται ότι η 
βασική έννοια της Ευρώπης και κατά συνέπεια το αντικείµενο του έργου δεν 
περιορίζεται στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη ούτε στον λεγόµενο δυτικό πολιτισµό, 
αλλά επεκτείνεται και στην Ανατολική Ευρώπη, για να συµπεριλάβει τον σλαβικό και 
τον ελληνορθόδοξο κόσµο.  Μόλις όµως 81 σελίδες αναφέρονται στο Βυζάντιο. Το 
Βυζάντιο εµφανίζεται όχι στο πλαίσιο αλλά στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής ιστορίας, 
κι αυτό γιατί οι ιστορικοί του ∆υτικού Μεσαίωνα δεν είναι διατεθειµένοι να δεχθούν 
µια θεωρία που µεταφέρει το επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτισµού ανατολικότερα. 
Ωστόσο το Βυζάντιο υπήρξε µια πολιτική και πολιτιστική οντότητα και αποτέλεσε 
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έναν αποφασιστικό παράγοντα στην ιστορική εξέλιξη και την πολιτιστική ταυτότητα 
της Ευρώπης. 

Ας δούµε όµως τι είναι το Βυζάντιο. Ορόσηµο και τοµή στην ιστορία της 
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας αποτελεί η απόφαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 324 
να ιδρύσει µια νέα πόλη και να µεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη 
Ρώµη στην Ανατολή. Η επιλογή και η ίδρυση της νέας πρωτεύουσας στη θέση του 
αρχαίου Βυζαντίου ήταν ιδιαίτερα προσφυής. Η πόλη διέθετε φυσικό λιµένα, τον 
Κεράτιο κόλπο, βρισκόταν στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, στο σύνορο της 
Ευρώπης και Ασίας. 

Στις 11 Μαΐου του 330 έγιναν τα εγκαίνια της πόλεως µαζί µε τον επίσηµο 
εορτασµό της 25ης επετείου της βασιλείας του Κωνσταντίνου. Η «δεύτερη Ρώµη» 
κληρονόµησε τις δύο ιδιότητες της παλαιάς, την aeternitas και την renovatio, την 
αιωνιότητα και την ανανέωση. Οι δύο αυτές ιδιότητες θα περάσουν από την 
πρωτεύουσα στην ίδια την αυτοκρατορία, θα αποκτήσουν µυστικιστική σηµασία και 
θα συνδεθούν µε την ίδια την ύπαρξή της ως το τέλος. Η πόλη του Κωνσταντίνου 
κοσµήθηκε µε µεγαλόπρεπα οικοδοµήµατα και έργα τέχνης από τα µεγάλα κέντρα 
του ελληνισµού µεταφέρθηκαν στις ακτές του Βοσπόρου. Σε λίγα χρόνια η 
Κωνσταντινούπολη θα ξεπεράσει σε µέγεθος και ευδαιµονία κάθε άλλη πόλη, θα 
γίνει το κέντρο της οικουµένης, ο «οµφαλός της γης». 

Η µεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους από τη Ρώµη στην 
Κωνσταντινούπολη, σήµαινε αλλαγή του πολιτικού προσανατολισµού της 
αυτοκρατορίας, αλλά και του τρόπου σκέψης και ζωής. Η ίδρυση της 
Κωνσταντινούπολης συµβολίζει την αρχή µιας νέας εποχής, το συνταίριασµα της 
ρωµαϊκής πολιτικής ιδεολογίας µε τον ελληνικό πολιτισµό, διαποτισµένα από το 
πνεύµα του χριστιανισµού. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν το 324 θεωρείται η αφετηρία του 
χριστιανικού ρωµαϊκού κράτους της Ανατολής, του εξελληνισµένου και 
εκχριστιανισµένου imperium romanum, αυτού που σήµερα αποκαλούµε «Βυζάντιο». 
Στα χρόνια του Κωνσταντίνου αναγνωρίζεται ο χριστιανισµός ως ισότιµη θρησκεία 
µε τις άλλες, ενώ στα τέλη του 4ου αιώνα ως η επίσηµη θρησκεία του κράτους. Τότε 
υψώνεται το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στη δεύτερη θέση µετά την Ρώµη. 
Με τον καιρό η ελληνική γλώσσα θα εκτοπίσει την λατινική από τον κρατικό 
µηχανισµό. Την εποχή του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα οι νόµοι συντάσσονται στην 
ελληνική, και τον 7ο αιώνα η ελληνική έχει επικρατήσει ως η επίσηµη γλώσσα του 
κράτους. Στην ελληνική γλώσσα και παιδεία στηρίχθηκε η πνευµατική δηµιουργία 
του Βυζαντίου. Αυτή έδωσε τα εκφραστικά µέσα, για να αποδώσει η χριστιανική 
διδασκαλία τα δικά της νοήµατα και τις δικές της αλήθειες, τις λεπτές εννοιολογικές 
αποχρώσεις, σ’ αυτήν διατυπώθηκαν τα δόγµατα της Ορθοδοξίας και οι κανόνες µέσα 
από τις οικουµενικές και τοπικές Συνόδους. 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους στις 29 Μαΐου του 
1453 σηµαδεύει το τέλος της αυτοκρατορίας. Τα πολιτιστικά όµως επιτεύγµατα 
επέζησαν και τους µετέπειτα αιώνες, όχι µόνο στα εδάφη της πρώην αυτοκρατορίας 
αλλά και σε άλλους λαούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, που µε τον 
εκχριστιανισµό και την εισαγωγή του σλαβικού αλφαβήτου εισήλθαν στη χορεία των 
πολιτισµένων λαών. 

Στην υπερχιλιόχρονη ιστορική του διαδροµή, από τον 4ο ως τον 15ο αι., το 
Βυζάντιο είχε να αντιµετωπίσει ποικίλους εχθρούς, τόσο στην Ανατολή όσο και στα 
ευρωπαϊκά εδάφη. Οι µετακινήσεις λαών που συµβαίνουν στην κεντρική Ασία και 
τον Καύκασο αναγκάζουν άλλους λαούς να µετακινηθούν προς τα δυτικά. Τον 3ο και 
4ο αι. γοτθικά και ουννικά φύλα περνούν επανειλληµένα το βόρειο σύνορο της 
αυτοκρατορίας, τον ∆ούναβη, και λεηλατούν και καταστρέφουν την ύπαιθρο χώρα. Η 
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περίοδος όµως από τα τέλη του 6ου και τον 7ο αι. χαρακτηρίζεται από τη µόνιµη 
εγκατάσταση ξένων φύλων, κυρίως σλαβικών, στη Βαλκανική και την ίδρυση 
κρατικών µορφωµάτων που θα δηµιουργήσουν µια διαχωριστική γραµµή, θα 
αποξενώσουν σιγά-σιγά τη Βαλκανική από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα επιτρέψουν 
στο Βυζάντιο να ασκήσει την πολιτιστική του επίδραση εντονότερη στις ανατολικές 
περιοχές της Βαλκανικής, πιο χαλαρή και αδύναµη στις δυτικές και βορειοδυτικές 
περιοχές της. 

∆ιαφορετική είναι όµως η εξέλιξη στη ∆ύση. Το 395 ο αυτοκράτορας 
Θεοδόσιος µοιράζει τη διοίκηση της αυτοκρατορίας στους δύο γιους του: το 
ανατολικό τµήµα µε έδρα την Κωνσταντινούπολη αναλαµβάνει ο Αρκάδιος, ενώ το 
δυτικό µε έδρα τη Ρώµη ο νεότερος Ονώριος. Η αυτοκρατορία παραµένει ενιαία, οι 
νόµοι εκδίδονται εξ ονόµατος και των δύο αυτοκρατόρων. Ωστόσο  τα δύο τµήµατα 
διέφεραν, προέρχονταν από δύο διαφορετικούς κόσµους και άρχισαν σιγά-σιγά να 
αποξενώνονται. Και τα δύο τµήµατα απειλούνται από εξωτερικούς εχθρούς, ιδιαίτερα 
τις επιδροµές των γερµανικών φύλων. Και ενώ οι βάρβαροι πολλαπλασιάζονταν και 
γίνονταν πιο επιθετικοί, η Ρωµαϊκή ∆ύση ζούσε τα τελευταία στάδια της παρακµής. 
Το 476 ο αρχηγός των βαρβάρων µισθοφόρων Οδόακρος κατέλαβε την Ρώµη και 
εξεδίωξε τον ανήλικο αυτοκράτορα Ρωµύλο Αυγουστύλο. Συνήθως θεωρούν ότι το 
476 σηµαίνει πτώση και κατάλυση της ∆υτικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Πρόκειται 
για λανθασµένη διατύπωση. Η αυτοκρατορία παρέµενε ενιαία και κυβερνιόταν 
άλλοτε από έναν και άλλοτε  από δύο αυτοκράτορες. Το 476 όµως έχει ιδιαίτερη 
ιστορική σηµασία. Τότε καταλύθηκε ό,τι ακόµα αντιπροσώπευε τη ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία στη ∆ύση. 

Επί είκοσι χρόνια (535-554) τα στρατεύµατα του Ιουστινιανού πολεµούν στην 
Περσία, την Αφρική και την Ιταλία στο πλαίσιο της πολιτικής της reconquista, της 
ανάκτησης των εδαφών της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Ο πόλεµος θα λήξει το 540 µε 
την πλήρη προσάρτηση της Ιταλίας. Λαµπρά δείγµατα της βυζαντινής παρουσίας 
στην Ιταλία: τα περίφηµα ψηφιδωτά στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας, που εικονίζουν 
τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την Θεοδώρα µε τις ακολουθίες τους. Η εισβολή 
των Λογγοβάρδων από το 568 και εξής ανατρέπει την συνοχή της Ιταλικής 
χερσονήσου. Οι βυζαντινές κτήσεις – το λεγόµενο εξαρχάτο της Ραβέννας – 
υποκύπτει στους Λογγοβάρδους το 751. Οι Πάπες της Ρώµης ζητούν τη βοήθεια των 
Φράγκων, που νικούν τους Λογγοβάρδους και παραχωρούν εδάφη γύρω από τη Ρώµη 
στους Πάπες, κι έτσι ιδρύεται το παπικό κοσµικό κράτος το 756. Τα Χριστούγεννα 
του 800, µε µια πολιτική κίνηση ο Πάπας Λέων Γ′ στέφει τον Καρλοµάγνο στον ναό 
του Αγίου Πέτρου, µε τον θάνατο όµως του Καρλοµάγνου το 814 το κράτος του 
µοιράζεται στους γιους του και οι αποσχιστικές τάσεις των ευγενών οδηγούν στην 
διάλυση της εφήµερης αυτοκρατορίας του. Όταν το 840-43 οι εγγονοί του διαµέλισαν 
το βασίλειό του, το µερίδιο του πρωτότοκου περιελάµβανε και τη Ρώµη µαζί µε τον 
αυτοκρατορικό τίτλο και τις υποχρεώσεις προστασίας του Πάπα. 

Αργότερα το 962 ο Γερµανός βασιλιάς Όθων Α′ στέφθηκε από τον Πάπα 
αυτοκράτορας στη Ρώµη. Ιδρύθηκε έτσι η Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία /Sacrum 
Romanum Imperium/, που αντικατοπτρίζει την κρατική και πολιτική θεωρία των 
Γερµανών ηγεµόνων, ότι δηλαδή το κράτος τους ήταν συνέχεια του Ρωµαϊκού. 

Από τον 4ο ως τα τέλη του 11ου αιώνα ο πολιτισµός του Ανατολικού τµήµατος 
της Ρωµαϊκής – Βυζαντινής αυτοκρατορίας υπερέχει εκείνου της ∆ύσης. Το 
Βυζάντιο, ως ενσαρκωτής του Ρωµαϊκού κράτους διέθετε κύρος και είχε µυθική 
σηµασία. Η Κωνσταντινούπολη θεωρούνταν η πιο πλούσια πόλη του κόσµου. ∆υτικοί 
ηγεµόνες επιζητούσαν να τιµηθούν µε τίτλους και αξιώµατα και να συνάψουν 
συγγενικούς δεσµούς µε τον Βυζαντινό αυτοκρατορικό οίκο. Ο Καρλοµάγνος 



 69

αρραβώνιασε την κόρη του Ερυθρώ-Rotrud µε τον Κωνσταντίνο ΣΤ′ – ο αρραβώνας 
όµως διαλύθηκε – και αργότερα ο ίδιος επιδίωξε να νυµφευθεί την αυτοκράτειρα 
Ειρήνη. Ήδη όµως απ’ τον 9ο αιώνα οι ∆υτικοί ηγεµόνες αρχίζουν να αµφισβητούν το 
αποκλειστικό δικαίωµα του Βυζαντινού αυτοκράτορα να φέρει τον τίτλο «βασιλεύς 
και αυτοκράτωρ Ρωµαίων». 

Μετά το σχίσµα µεταξύ Ρώµης και Κωνσταντινούπολης το 1054 και τις 
σταυροφορίες η αµοιβαία δυσπιστία εξελίχθηκε σε βαθιά εχθρότητα και µίσος λόγω 
και της διαφοράς στο δόγµα, κυρίως όµως µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
από τους Λατίνους της ∆′ Σταυροφορίας το 1204. Την ίδια εποχή στη ∆ύση 
συντελούνται µεγάλες κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές. Ο πληθυσµός 
αυξήθηκε όπως και η αγροτική παραγωγή, αναπτύχθηκαν οι Ιταλικές ναυτικές 
δηµοκρατίες, και το εµπόριο στρέφεται για πρώτες ύλες στην Ανατολή. Μετά την 
επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261 και την ανασύσταση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, το Βυζάντιο αγωνίζεται για την ίδια την ύπαρξή του εναντίον της 
επέκτασης των Οθωµανών. Ζητεί βοήθεια από τη ∆ύση, η οποία όµως απαιτεί ως 
αντάλλαγµα την ένωση των Εκκλησιών και την υποταγή στον Πάπα. 

Παρόλες τις πολιτικές µεταβολές η Βυζαντινή επίδραση υπήρξε εµφανής σε 
διάφορες εκφάνσεις της ζωής στη ∆ύση: 

1. Στον τοµέα της διοίκησης και την πολιτική ιδεολογία. Το πολιτικό κενό που 
δηµιουργήθηκε το 476 στην Ιταλία το καλύπτει η Εκκλησία. Οι Πάπες διεκδικούν 
ευρύτερες αρµοδιότητες. Η οργάνωση της Εκκλησίας, το κανονικό δίκαιο, τα έργα 
ευποιίας µε τα πολλά ιδρύµατα είχαν ως πρότυπο εκείνα της Κωνσταντινούπολης. 
Στη Ρώµη τα περισσότερα απ’ αυτά τα οργάνωσε ο πάπας Γρηγόριος ο Μέγας που 
είχε υπηρετήσει ως εκπρόσωπος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη. Η βυζαντινή 
επίδραση ήταν εµφανής όχι µόνο στη Ρώµη, αλλά και στη Βενετία και τις άλλες 
ναυτικές πόλεις (Πίζα, Γένουα, Αµάλφι) και αργότερα στο Νορµανδικό βασίλειο της 
Σικελίας και Κάτω Ιταλίας. 

Η Γερµανική αυτοκρατορία στηρίχθηκε κυρίως στις γερµανικές παραδόσεις 
και τους θεσµούς. Ωστόσο διά της Ρώµης δέχθηκε βυζαντινές επιδράσεις στην 
οργάνωση της αυλής και την εθιµοτυπία, στην τελετή της στέψης, τους τίτλους και τα 
αξιώµατα. Η βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ, που παντρεύτηκε τον Όθωνα Β′ και το 
972 βασίλεψε ως κηδεµόνας του ανήλικου γιου της Όθωνα Γ′ (983-1002), του έδωσε 
ελληνική παιδεία και προσπάθησε να συγχωνεύσει το ρωµαϊκό παρελθόν µε τον 
σύγχρονο ρωµαϊκό κόσµο. 

2. Ο δεύτερος τοµέας είναι η εκπαίδευση και η λογοτεχνία. Τις ελληνικές 
σπουδές αναζωογόνησαν οι Έλληνες πρόσφυγες από την Συρία, Αίγυπτο και 
Παλαιστίνη, που κατέφυγαν στην Ιταλία εξαιτίας των Αραβικών επιδροµών τον 7ο 
αιώνα. Μοναχοί και εκκλησιαστικοί άνδρες τον 8ο και 9ο αιώνα, κατά την περίοδο της 
Εικονοµαχίας, εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Ρώµη, δηµιούργησαν ανθηρή ελληνική 
παροικία, απ’ όπου προήλθαν πολλοί Πάπες. Έλληνες πρόσφυγες στην Αγγλία, 
Ιρλανδία και Γαλλία µετέδωσαν την ελληνική γλώσσα. Ο Θεόδωρος, επίσκοπος από 
την Ταρσό της Κιλικίας έγινε επίσκοπος του Canterbury (668-693) και οργάνωσε την 
αγγλική Εκκλησία. 

Το Βυζάντιο υπήρξε ο θεµατοφύλακας της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µε 
τα διάφορα αντιγραφικά εργαστήρια (scriptoria), που λειτουργούσαν σε βιβλιοθήκες 
µονών. Η διατήρηση αυτή θεωρείται η µεγαλύτερη πολιτιστική προσφορά του 
Βυζαντίου στον κόσµο. Μεταφράζονται αρχαία ελληνικά κείµενα. Με πρωτοβουλία 
του Βοκκάκιου το 1361 ο Έλληνας Πιλάτος, που µετέφρασε την Οδύσσεια στη 
Λατινική, εκλέχθηκε καθηγητής στην έδρα της ελληνικής γλώσσας στη Φλωρεντία. 
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Μισό αιώνα πριν από την άλωση πολλοί λόγιοι κατέφυγαν στη ∆ύση και κυρίως στη 
Βενετία. Επιφανέστερος όλων υπήρξε ο Βησσαρίων, που πήρε µέρος στη Σύνοδο της 
Φλωρεντίας το 1439, έγινε καρδινάλιος, και χάρισε στη Βενετία, που τη θεωρούσε 
σαν ένα άλλο Βυζάντιο (quasi alterum Byzantium), τη συλλογή 900 κωδίκων µε 750 
Ελληνικά χειρόγραφα, που αποτέλεσε τον πυρήνα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Στη 
Βενετία οι Έλληνες ίδρυσαν ισχυρή παροικία το 1498. Η πιο σηµαντική φυσιογνωµία 
που συνδέθηκε µε την Βενετία ήταν ο Αldus Manutius, που εγκαινίασε την εκτύπωση 
των ελληνικών βιβλίων και χρησιµοποίησε πολλούς Έλληνες λογίους. 

3. Στον τοµέα του ∆ικαίου, ο Θεοδοσιανός και ο Ιουστινιάνειος κώδικας 
διδάσκονταν και ερµηνεύονταν στο πανεπιστήµιο της Bologna τον 12ο αιώνα και από 
εκεί έγιναν γνωστοί και επηρέασαν το δυτικό ∆ίκαιο. Πιθανότατα, ο παλαιότερος 
ιταλικός ναυτικός κώδικας του Αµάλφι, γύρω στο 1000, βασίζεται στο ναυτικό 
κώδικα των Ροδίων. Το Corpus juris civilis του Ιουστινιανού, ασκούσε επίδραση ως 
και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. 

4. Στον τοµέα της Θεολογίας οι Έλληνες πατέρες Ιωάννης Χρυσόστοµος, 
Γρηγόριος Θεολόγος, Γρηγόριος Νύσσης, Ιωάννης ∆αµασκηνός αποτελούσαν για 
αιώνες την αστείρευτη πηγή θεολογικού στοχασµού. 

5. Εντυπωσιακή είναι η επίδραση στην τέχνη, κυρίως στην Ιταλία. Μνηµεία, 
ψηφιδωτά, τοιχογραφίες στη Ραβέννα, τη Ρώµη, τη Βενετία, το Παλέρµο στη Σικελία, 
έργα µικροτεχνίας, χρυσά και ελεφαντοστέινα κοσµήµατα, πολύτιµα υφάσµατα 
µετέφεραν ξένοι προσκυνητές και έµποροι από το Βυζάντιο στη ∆ύση. Ο Άγιος 
Μάρκος της Βενετίας είχε ως πρότυπο τον ναό των Αγίων Αποστόλων της 
Κωνσταντινούπολης. 

Κύριε και κύριοι, το Βυζάντιο υπήρξε ο προµαχώνας της Ευρώπης και αυτή 
είναι η πιο µεγάλη προσφορά του Βυζαντίου στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και την 
χριστιανοσύνη. Η αναχαίτιση των Αράβων, που είχαν πολιορκήσει την 
Κωνσταντινούπολη από ξηρά και θάλασσα το 673-678 και το 717 µαταίωσε τις 
προσπάθειες των Αράβων να κατακτήσουν την Ευρώπη. Λίγο αργότερα 
προσπάθησαν να διεισδύσουν από την Ισπανία, ηττήθηκαν όµως από τον Κάρολο 
Μαρτέλλο στο Poitiers το 732. Η δυτική ιστοριογραφία βέβαια υπερτονίζει την νίκη 
του Καρόλλου Μαρτέλου στο Poitiers. Όπως ορθά όµως έγραψε ο µεγάλος Άγγλος 
ιστορικός Steven Runciman: «Το Ισλάµ, χρησιµοποιώντας τη Βαλκανική ως βάση, θα 
µπορούσε µε µεγαλύτερη ευκολία απ’ ό,τι αργότερα οι Τούρκοι να διεισδύσει στην 
κεντρική Ευρώπη. Επιπλέον χωρίς το Βυζάντιο οι Άραβες της Αφρικής θα 
µπορούσαν ανεµπόδιστα να ενεργούν τις επιδροµές τους στα ιταλικά παράλια. Η ίδια 
η Ρώµη δεν θα επιζούσε ίσως πέρα από τον 9ο αιώνα». Και συνεχίζει: «Μόνο µε δέος 
µπορούµε να αναλογιζόµαστε ποιά θα ήταν η µοίρα της ∆ύσης, αν η τουρκική 
εισβολή είχε γίνει και πετύχει νωρίτερα, όταν οι δυτικοί λαοί υστερούσαν ακόµη 
πολιτιστικά απέναντι στην Ανατολή». 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε την Αξιότιµη Καθηγήτρια για την 
θαυµάσια και πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή της. 

Τώρα θα δώσουµε το λόγο στη κα Svetlana Okrouzhnaya, βουλευτή από το 
Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας. 
S. OKROUZHNAYA: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατεύ, 
αξιότιµοι διοργανωτές, συµµετέχοντες και προσκεκληµένοι της διασκέψεως, 
αξιότιµοι φίλοι, ο Χριστιανισµός είναι το µεγαλύτερο και µοναδικό φαινόµενο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Αισθάνεσαι κατάπληξη όταν γνωρίζεσαι µε την ιστορία 
της Χριστιανικής Εκκλησίας, που έχει πάνω από 2000 χρόνια ιστορία, αλλά 



 71

παραµένει ζωντανή. Είναι δύσκολο να υποτιµήσει κανείς τη σηµασία σε όλες τις 
εκφάνσεις του πολιτισµού, στην κρατική δοµή, στον πνευµατικό πολιτισµό. 
 Είναι γνωστό ότι η διαµόρφωση όλων των σφαιρών της ζωής των σλαβικών 
λαών έγινε υπό την επίδραση της Ορθοδόξου Βυζαντινής παραδόσεως. Η Κων/λη 
ήταν εξ υπαρχής το µέγιστο κέντρο του Ευρωπαϊκού πολιτισµού σε µία διάρκεια 
πάνω από 1000 ετών ιστορίας. Μέχρι την εποχή της Αναγεννήσεως, στην οποία 
συνεισέφερε επίσης. 
 Από τον 4ο αι. η Βυζαντινή κοινωνία διακρινόταν για το υψηλό επίπεδο. 
Τεράστια επίδραση άσκησε η Χριστιανική θρησκεία και η ηθική της. Η βασική 
ιδιαιτερότητα της Χριστιανικής ηθικής, ήταν πάντοτε το γεγονός ότι οι βασικές 
θέσεις της συνδέονταν µε τα δόγµατα της θρησκείας και εµπεριέχει τη θεία 
διδασκαλία της αγάπης, της ανιδιοτέλειας, της αυτοθυσίας, καθώς επίσης και την 
επιδίωξη της εν Θεώ αληθείας, µέσω της εκτελέσεως, µέσω της τηρήσεως των 
ευαγγελικών θέσεων. Αναφερόµενοι στον πολιτισµό, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 
το Βυζάντιο ήταν η χρυσή γέφυρα µεταξύ δυτικής και ανατολικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και επέδρασε τα µάλλα στην ανάπτυξη του πολιτισµού πολλών χωρών. 
 Η ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισµού διαπερνά όλους τους τοµείς της ζωής 
αυτών των λαών, στον τοµέα της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της κοινωνικής σκέψης, 
της κοσµολογίας, της γραφής, της µορφώσεως, των πολιτικών ιδεών, του δικαίου, της 
τέχνης και της επιστήµης. Με ποιο τρόπο λοιπόν, η Ορθοδοξία θα µπορούσε σε τόσο 
βάθος να εµποτίσει τη ζωή των λαών, ιδιαίτερα στη Ρωσία; 
 Γνωρίζουµε ότι στη βάση της δηµιουργίας βρίσκεται η έµπνευση και στη 
συνέχεια η εργασία. Ο Ορθόδοξος Άγιος Ιγνάτιος, έγραψε ότι κάθε οµορφιά, κάθε 
κάλλος ορατό και µη ορατό, θα πρέπει να εµπνέεται από το πνεύµα. Χωρίς αυτήν την 
έµπνευση του πνεύµατος, ικανοποιεί ενδεχοµένως τον άνθρωπο, αλλά δεν του 
παρέχει την πραγµατική πνευµατική έµπνευση. Θα πρέπει να αντανακλά, να απηχεί 
την αιώνια ζωή. Αν από την οµορφιά αποπνέεται ο θάνατος, τότε καταστρέφεται η 
ίδια η αντίληψη. 
 Σ’ αυτά τα λόγια λοιπόν εµπεριέχεται η ίδια η ουσία της δηµιουργίας σε κάθε 
σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην υψηλή τέχνη στην οποία ενυπάρχει 
ένας µεγάλος σκοπός. Η πραγµατική τέχνη µας καλεί να ξεφύγουµε από την πεζή 
καθηµερινότητα και να επιδιώξουµε το αγαθό, την αρετή, την καθαρότητα. Η 
αναζήτηση της αλήθειας, της οµορφιάς των δηµιουργικών ανθρώπων, ενέπνεε 
πάντοτε τους Αγίους. 
 Ο Σέργιος Τοραντόφσκι, ο Ιγνάτιος της Μόσχας και πολλοί άλλοι, η Όπτινα 
που ήταν το ιστορικό µέρος της Ρωσίας στο οποίο κατευθύνονταν πολλοί άνθρωποι, ο 
Γκογκόλ, ο Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόι, πολλοί εκπρόσωποι της επιστήµης, της 
τέχνης, επισκέπτονταν αυτό τον άγιο τόπο. 
 Η φιλοσοφική νόηση, η χριστιανική κοσµοαντίληψη, αρκούντως λαµπρά 
εκφράστηκε στη δηµιουργία εκπροσώπων των εικαστικών τεχνών. Εδώ µπορούµε να 
αναφέρουµε τον Μπριουλλόφ, τον Βερεσάγκεν, τον Πολενόφ, τον Βασνετσόφ, τον 
Νεστερόφ. Στοιχεία της εκκλησιαστικής υµνογραφίας παρατηρούνται στη δηµιουργία 
Ρώσων συνθετών, Γκλίνκα, Τσαϊκόφσκι, Γκρετσανίνοφ, Ραχµάνινοφ. 

Αναφερθήκαµε ήδη στο γεγονός ότι η αυθεντική οµορφιά για τον άνθρωπο 
ήταν πάντοτε η αλήθεια. Να λοιπόν από πού προέρχεται η δηµιουργία θαυµάσιων 
ναών, εικονογραφίας, εκκλησιαστικών βιβλίων. Η διάδοση λοιπόν της µόρφωσης 
επιτυγχάνετο στη Ρωσία µέσω των µονών. Μεγάλοι αρχιτέκτονες, αγιογράφοι, 
επιστήµονες, οι άνθρωποι αυτοί που ήταν πρωτίστως άγιοι. Ο Αντρέι Ρουµπλιόφ και 
πολλοί άλλοι αγιογράφοι και αρχιτέκτονες. Στη γη της Λευκορωσίας επίσης είχαµε 
πληθώρα αγίων, οι οποίοι είχαν θείο δώρο και µε τον πνευµατικό τους άθλο φώτιζαν 
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το δρόµο του λαού τους και ενέπνεαν για υψηλή δηµιουργία τους παράγοντες της 
επιστήµης και της τέχνης. 

Τον 12ο αι. στην, στην περιοχή της σηµερινής Λευκορωσίας, στην έδρα του 
Τούροφσκ ήταν ο Άγιος Κύριλλος, ο «Ρώσος Χρυσόστοµος», όπως τον αποκαλούσαν 
στην εποχή του, που ήταν µεγάλος στοχαστής της εποχής του. Η φροντίδα για την 
ψυχή του ανθρώπου εξεφράσθη στο ιδεώδες της αγάπης προς τον άνθρωπο και 
αποτέλεσε υπόδειγµα πραγµατικής υπηρεσίας στο Θεό. Η Ευφροσύνη η Οσία 
δηµιούργησε το µεγάλο ναό της Σοφίας, έναν από τους 4 µεγάλους ναούς που φέρει 
αυτό το όνοµα. Όπως στο Κίεβο, στο Νόβγκοροντ και στην Κων/λη, συνιστά µεγάλο 
µνηµείο της Ορθοδόξου Αρχιτεκτονικής για όλο τον κόσµο. 

Έτσι λοιπόν είχαµε τη συνένωση των πολιτισµών. Η Οσία Ευφροσύνη 
συνέχισε την παράδοση των προγόνων της από το Βυζάντιο και δηµιουργώντας µονές 
και ναούς, προσκαλούσε πολλούς διάσηµους δεξιοτέχνες της εποχής. Αναφερόµενη 
στα µεγάλα έργα που δηµιουργήθηκαν από την δεξιοτεχνία αγίων ανθρώπων, θα 
πρέπει να σταθούµε στην δηµιουργία του Αντρέι Ρουµπλιόφ. Η θαυµάσια εικόνα της 
Τριάδος που έφτιαξε, για τον Σέργιο Ραντόνεζσκι, είναι µία έκφραση του Ορθοδόξου 
πνεύµατος που εκλύει ζωτική δύναµη, αποπνέει την ιδέα της ενότητας, της ηθικής, 
εθνικής συµφωνίας, της αρµονίας του κόσµου. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανέκαθεν συνεισέφερε, όχι µόνο στην ακµή, στην 
πνευµατική ακµή, αλλά ενέπνεε και πατριωτικές διαθέσεις στις συνειδήσεις των 
ανθρώπων. Μαζί µε την αυθεντική τέχνη, δυστυχώς, στον κόσµο µας υπάρχει και µία 
τέχνη λανθασµένη, η οποία δεν εµπεριέχει τις αληθείς ιδέες και το πνευµατικό νόηµα 
και εδράζεται στην αρνητική έµπνευση πρωτίστως. ∆υστυχώς, αυτή είναι η σύγχρονη 
δηµιουργία, τόσο στη ∆ύση όσο και στη χώρα µας, η ιστορία της οποίας είναι 
συνδεδεµένη µε την απόκλιση από τη Χριστιανική κοσµοθεώρηση. 

Η ευαίσθητη τέχνη ήταν η τέχνη της αισθαντικότητας. Τώρα έχουµε την 
τεχνολογία των υπολογιστών και τον µεταµοντερνισµό. Η λατρεία του σεξ και του 
καταναλωτισµού, αυτό είναι το σηµαντικότερο που βλέπουµε στη σύγχρονη 
δηµιουργία, στη µη ζωτική αλήθεια. Χωρίς αγάπη δεν µπορεί να υπάρξει δηµιουργία. 
Ο άνθρωπος µπορεί από µόνος του να δηµιουργήσει υποκατάστατα, µόνο που αυτά 
εδράζονται στα πάθη. «Μπορεί να γράψει κάποιος και από τη θεία έµπνευση και 
οδηγούµενος από το διάβολο», λέει ο σύγχρονος Μορίς Ναντό, ο σύγχρονος Γάλλος 
συγγραφέας. 

Ποικίλα κινήµατα πρωτοπορίας, που προπαγανδίζουν τη λατρεία της 
πρωτοπορίας, αποµακρύνουν από τον κόσµο του Θεού και είναι φονικά αυτά τα 
ρεύµατα. Βλέπουµε λοιπόν στριπτίζ, βλέπουµε εξεζητηµένα ανδρικά και γυναικεία 
ενδύµατα, τα οποία υπερπληρούν σήµερα τα θέατρα, τον κινηµατογράφο, την 
τηλεόραση. Ο µοντερνισµός υπήρξε σε όλους τους αιώνες, ανέκαθεν εµφανίζονταν 
καλλιτέχνες οι οποίοι πρόβαλλαν νέο ύφος, ήταν νεωτεριστές, σε όλους τους καιρούς, 
σε όλες τις εποχές. Καινοτόµοι ήταν οι καλλιτέχνες του 15ου αι. ο Ελ Γκρέκο, ο 
Ρέµπραντ, ο µεγάλος δεξιοτέχνης του ψυχολογικού πορτρέτου, επίσης ο Ντελακρουά, 
ο Κλωντ Μονέ και οι ιµπρεσιονιστές. Ο ιµπρεσιονισµός εξεδηλώθη και στη µουσική. 
Ο Κλωντ Ντεµπισί, είναι ο βασικός εκφραστής, ο Στράους ήταν καινοτόµος, ο 
Στραβίνσκι, ο Σκριάµπιν µε τα πειράµατά του στα φαινόµενα συντονισµού. 

Στον 20ο αι. ο µοντερνισµός ενισχύθηκε µέχρι την πρωτοπορία, τον 
αβανγκαρντισµό, και πέρασε στις θεατρικές σκηνές. Στη Ρωσία ήταν ο Μέρχολ. Θα 
έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτε εκπληκτικό στο γεγονός ότι η τέχνη σε διάφορες 
περιόδους της ιστορίας αλλάζει το πρόσωπο και το χαρακτήρα της, έχει ανατάσεις και 
καταπτώσεις. Ό,τι όµως συνέβη στον πολιτισµό του 20ου αι., αντανακλά τα 
γνωρίσµατα ενός κόσµου που αγγίζει την καταστροφή. Ζούµε στην µεταµοντέρνα, 
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µετανεωτερική εποχή, έχοντας υπόψη ότι η µετανεωτερικότης δεν είναι τόσο ένα 
γενικού χαρακτήρα πολιτισµικό φαινόµενο, όσο µία ψυχική κατάσταση της 
κοινωνίας. 

Οι κανόνες της µετανεωτερικότητος είναι όχι η διαίσθηση ενός ιδεώδους 
κόσµου, όχι ο λόγος του Θεού, αλλά µία ορθολογική ιδέα και η ενσάρκωσή της, όπως 
π.χ. η νοµιµοποίηση της διαστροφής. Οι οµοφυλοφιλικοί γάµοι εν ονόµατι της 
ισότητας των δικαιωµάτων, η υιοθέτηση τέκνων από οµοφυλοφιλικούς γάµους. 
Έχουµε λοιπόν έναν πολιτισµό µε τις µορφές της καταπίεσης της προσωπικότητας 
στη ∆ύση. Αυτό οδηγεί στην τακτική της λεγόµενης πολιτικής ορθότητος. Από αυτό 
έπεται ότι ο άγγελος του Θεού και ο δαίµων είναι ισότιµοι. Το ζών ταυτίζεται µε το 
νεκρό και η αυθεντική τέχνη µε το υποκατάστατο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ατάλαντοι 
έχουν τη δυνατότητα να αυτοπροβάλλονται ως «ενδιαφέροντες». 

Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν, η δικτατορία αυτού του τύπου του 
πλουραλισµού, αυτή η αντεστραµµένη πραγµατικότητα, οι οποίες είναι τα βασικά 
γνωρίσµατα της µετανεωτερικότητος. Όσον αφορά την τέχνη, ως προς την 
µετανεωτερική ερµηνεία της, βλέπουµε σαφή παραδείγµατα, διότι αν δεν υπάρχει ο 
Θεός τα πάντα επιτρέπονται. Ο Μότσαρτ και ο Σαλιέρι υβρίζουν αλλήλους στη 
σκηνή. Ο ήρωας στη θεατρική παράσταση κάνει ανοικτά έρωτα στη σκηνή. Έχουµε 
νέα φαινόµενα λοιπόν, πολιτιστικά. Ο ρωσικός κλασικισµός, όπως και ο κλασικισµός 
όλου του κόσµου, παρουσιάζεται σήµερα και µε τη µορφή του µανιακού και της 
σεξουαλικής διαστροφής. ∆εν εξηγούνται όλα αυτά, γίνονται σύµβολα στα πλαίσια 
ενός ευρύτερου συγκείµενου της πραγµατικότητας. Η µετανεωτερικότητα 
καταπολεµά την ψυχή, ο Σατανάς αντιπαλεύει το Θεό και το πεδίο της µάχης είναι οι 
καρδιές των ανθρώπων. 

Η κοσµική τέχνη οφείλει να υπάγεται στα ιδεώδη του Χριστιανισµού. Ο 
κινηµατογράφος, το θέατρο, οι συµφωνίες, δεν θα πρέπει να ανάγονται σε βιβλικά 
θέµατα. Το σηµαντικότερο είναι να εµπεριέχουν βαθύτητα, ανθρωπιά, υψηλές ηθικές 
αρχές. Η ηθική τέχνη υπάρχει, ανοίγει το δρόµο της µέσω της κενότητας, µέσω της 
υποκρισίας πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν σε ποια πλευρά να 
στραφούν ούτως ώστε να διακριθούν. ∆εν έχει σηµασία πώς και µε τι τρόπο. Σε 
όλους τους καιρούς όµως, σωτηρία για τον άνθρωπο ήταν η κλασική τέχνη. 

Η χώρα µας κατά τη διάρκεια χιλιετιών, δηµιούργησε τις παραδόσεις της 
βάσει των Χριστιανικών αξιών. Ο Ιλίν, ο φιλόσοφος, έγραψε: κάθε τι το γήινο 
εµπνέεται από το πνεύµα του Χριστού, εντάσσεται στο Χριστιανικό πολιτισµό και 
στην ιστορία του. Όλα φωτίζονται από το παρελθόν προς το µέλλον, όλα διδάσκουν 
και οδηγούν τους ανθρώπους. Η Ορθοδοξία στην πατρίδα µας διαδραµάτισε τεράστιο 
ρόλο στη διαµόρφωση της πατριωτικής συνείδησης των ανθρώπων, γεγονός που 
έδωσε τις µεγάλες νίκες στο ρωσικό λαό, εναντίον των εχθρών. Για την πίστη και την 
πατρίδα οι άνθρωποι ορµούσαν στα τεθωρακισµένα, λησµονώντας τον εαυτό τους και 
στοχαζόµενοι µόνο την ευτυχία του λαού τους. Και η πίστη είναι αυτή που έσωσε το 
λαό µας. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Λένινγκραντ, οι άνθρωποι πέθαιναν 
από την πείνα και το κρύο, πήγαιναν όµως να ακούσουν συµφωνίες του Σοστακόβιτς 
και έτσι νίκησαν. 

Μπορούµε να πούµε µετά βεβαιότητος, ότι ο πολιτισµός σε όλους τους τοµείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας θα πρέπει να εδράζεται σε µία ισχυρή πέτρα, της 
αληθινής πίστης και της αγιότητος. Οι θρησκευτικές διαδικασίες είναι 
περιπεπλεγµένες µε τους εθνοπολιτισµικούς, δικαιϊκούς και άλλους τοµείς της ζωής. 

Το 2002 ψηφίσαµε έναν νόµο για την «Ελευθερία της πίστης και 
θρησκευτικών οργανώσεων», που προσδιορίζει και προασπίζεται τα δικαιώµατα των 
θρησκευτικών οργανώσεων και ανοίγει ενώπιον του λαού της Λευκορωσίας την 
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επάνοδο των πνευµατικών αξιών. Το 2003 ενεκρίθη µία συµφωνία για τη συνεργασία 
µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Λευκορωσίας και της Λευκορωσικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη διευθέτηση των θρησκευτικών 
ζητηµάτων από τον ίδιο τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. 

Στη Λευκορωσία προσπαθούµε να χρησιµοποιήσουµε σφαιρικά την 
παγκόσµια εµπειρία, όπου κράτος και Εκκλησία προβάλλουν ως εταίροι, αρµονικά 
συνεργαζόµενοι. Σήµερα, τίθεται το ζήτηµα της προσεγγίσεως των Ορθοδόξων λαών. 
Στον αιώνα της παγκοσµιοποιήσεως και του εκφυλισµού διαφόρων κρατών και 
κοινωνιών, δεν θα πρέπει να λησµονούµε τις πνευµατικές παραδόσεις των λαών µας. 
Τα ιστορικά µας ήθη, το ανεπανάληπτο του κάθε λαού. 

Όταν εξέτασα τις φωτογραφίες των κατεστραµµένων ναών της Κύπρου, της 
Γιουγκοσλαβίας, η καρδιά µου πονούσε για τους Άγιους αυτούς τόπους, που τόσους 
αιώνες ενίσχυαν την πνευµατικότητα και τώρα έχουν απαλειφθεί από προσώπου γης. 
Στον αιώνα λοιπόν της παγκοσµιοποίησης, οφείλουµε να έχουµε ευαίσθητη σχέση 
προς τον πολιτισµό του καθενός, του κάθε λαού, και όχι να βοµβαρδίζουµε εκ του 
προχείρου, οτιδήποτε µας φαίνεται άχρηστο. Πρόκειται για έναν πλούτο που δεν είναι 
πλούτος µιας χώρας, αλλά του συνόλου της ανθρωπότητας. 

Είµαι πεπεισµένη ότι από την πληθώρα δοκιµασιών, η Ορθοδοξία θα οδηγηθεί 
σε νέα ακµή. Το ολοκληρωτικό σύστηµα κατέφερε πλήγµα κατά της πίστης µας, αλλά 
νοµίζω ότι ξαναποκτούµε το ανεπανάληπτο Σλαβικό πνεύµα, την ισχύ, τη δύναµη. 
Πολλά έχει περάσει ο λαός µας, αλλά διατήρησε την πίστη του στο Χριστιανισµό και 
στην ηθική της Ορθοδοξίας. Επισκέφθηκα τη µονή του Πόλοτσκ και εκεί είδα τι 
εντύπωση έκανε στους αναπήρους η προσέγγιση και το θείο. Οι άνθρωποι έβγαιναν 
έχοντας πλέον ελπίδα, πολλοί έκλαιγαν, ήταν όµως δάκρυα καθάρσεως. 

Όπως και αν καταστρέφουν τα µνηµεία της Ορθοδοξίας, όσο και αν 
επιθυµούν να κενώσουν τις ψυχές των ανθρώπων, η πίστη επανέρχεται πάντοτε και 
αναβιώνει εκ της τέφρας της. Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία της 
∆ιακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας για το έργο της, που δοξάζει την 
Ορθοδοξία. Σ’ όλα αυτά υπάρχει µεγάλη επιθυµία να υπηρετήσουµε το Θεό, την 
πατρίδα, την ανθρωπότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία αυτή σ’ αυτή 
τη θαυµάσια πόλη, όπως είναι η Βενετία. Σας ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε πολύ, Σβετλάνα. Αξιότιµοι 
συνάδελφοι, υπάρχουν άλλοι που επιθυµούν να µιλήσουν για το πρώτο ζήτηµα; … 
Όχι. Καλώς. Τότε περνάµε στο δεύτερο ζήτηµα, όπως συµφωνήσαµε. Το λόγο έχει ο 
κ. Γενικός Γραµµατεύς, ο κ. Παπαθεµελής. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Νοµίζω ότι µπορούµε να προχωρήσουµε στο δεύτερο 
µέρος τώρα, το οποίο είναι ο απολογισµός της δουλειάς που κάναµε σε όλον τον 
διαρρεύσαντα χρόνο και επίσης ο προγραµµατισµός για την επόµενη µας χρονιά. 
 Είναι αλήθεια ότι οι ετήσιες Γενικές µας Συνελεύσεις, µας δίνουν µία 
ευκαιρία να βρεθούµε µαζί όλοι, να συσφίξουµε τις ανθρώπινες σχέσεις µας, να 
ανταλλάξουµε σκέψεις και φυσικά να πάρουµε αποφάσεις, να κάνουµε µία εκτίµηση 
των λαθών µας, των παραλείψεών µας, να τονίσουµε τις πλευρές εκείνες οι οποίες 
προωθούν την οργάνωσή µας. Είναι γεγονός ότι έχουµε µία οργάνωση παγκοσµίως 
πρωτότυπη, διότι άλλα δόγµατα της Χριστιανοσύνης δεν εµφανίζουν ανάλογες 
πολιτικές συσπειρώσεις, σαν αυτή που εδώ και 13 χρόνια επιχειρούµε να 
συγκροτήσουµε εµείς. 
 Αυτή η πρωτοτυπία βέβαια µας δηµιουργεί και εγγενείς δυσκολίες. Στην 
αφετηρία µας οι δυσκολίες ήταν πολύ µεγαλύτερες. Να πω ότι έχουµε ξεπεράσει τις 
παιδικές µας αρρώστιες τώρα πια, ότι είµαστε ώριµοι και ότι ιδίως µετά την 11η 
Σεπτεµβρίου οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, δηλαδή είναι θετικές στην από 
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µέρους τρίτων αντιµετώπισή µας. Μας έβλεπαν σαν ένα κοµµάτι φονταµενταλιστικό, 
µας έβλεπαν σαν κάτι περίεργο. Τώρα µπορούν να συζητούν µαζί µας ως ίσοι προς 
ίσους. 
 Να πω ότι κρατήσαµε αποστάσεις, διακριτικές αποστάσεις, από έριδες και 
διαµάχες ενδοεκκλησιαστικές, προφυλάσσοντας την ενότητα και την σοβαρότητα της 
οργανώσεώς µας. ∆εν παρασυρθήκαµε από διάφορα ερεθίσµατα, τα οποία κατά 
καιρούς µας δίδονταν, από µία ή άλλη ή άλλες χώρες, και γενικά νοµίζω ότι 
εδραιώσαµε πλέον µία εικόνα αντικειµενικότητας και διαφάνειας, µια εικόνα εν πάση 
περιπτώσει ενός φορέα ο οποίος επιθυµεί να έχει µία θετική συµβολή στις εξελίξεις 
που αφορούν τις πατρίδες µας. 
 Έχουµε δυσκολίες. Οι δυσκολίες µας είναι πολλές βεβαίως, αλλά παλεύουµε 
να τις ξεπεράσουµε και νοµίζω ως ένα βαθµό έχουµε δείξει προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι είµαστε άνθρωποι της καταλλαγής, της διαλλακτικότητας, της 
ειρήνης, της δικαιοσύνης, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο επιδιώκουµε είναι το 
γενικό καλό και το γενικό συµφέρον για τους λαούς µας, αυτούς που εκπροσωπούνται 
στην Οργάνωσή µας, και για τον κόσµο ολόκληρο, για τον πλανήτη. 
 ∆εν είχαµε δυσκολία όταν µας δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξουµε έναν διάλογο 
µε το Ισλάµ, να το κάνουµε. Άλλωστε, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες κάνουν ήδη αυτόν 
τον διαθρησκειακό διάλογο τα τελευταία χρόνια και νοµίζω µε σηµαντική επιτυχία. 
Θελήσαµε να ξεκινήσουµε µία σχέση µε την αντίστοιχη ∆ιακοινοβουλευτική 
Οργάνωση του Ισλάµ. Οι σύµβουλοί µας, οι κύριοι Alexeev και Μυγδάλης, πήγαν 
στην Τεχεράνη όπου είναι η Γραµµατεία της Οργάνωσης αυτής. Καλέσαµε τον 
Γραµµατέα και τον Αναπληρωτή τους στο Συνέδριό µας της Αθήνας, όπου και 
µονογράψαµε ένα πρώτο κείµενο αυτής της συνεργασίας. Εµείς εγκρίναµε στη 
Γενική µας Συνέλευση της Γενεύης το κείµενο αυτό και επρόκειτο να εγκριθεί στις 
12/4 φέτος, στην Ισλαµική ∆ιάσκεψη που συνέρχονταν στην Κων/λη. 
 Όµως, πρέπει να πω εδώ, ότι δύο µέρες πριν, στις 10/4 – η πρόταση για να 
υπογράψουµε την τελική συµφωνία η οποία θα επικυρώνονταν στη διάσκεψή τους 
της Κων/λεως, ήταν φυσικά δική τους πρόταση – δύο µέρες πριν όµως από τη 
διάσκεψη, ο Γεν. Γραµµατέας της Οργανώσεως αυτής, ο οποίος είναι γνωστός µας 
από την παρουσία του και στο Συνέδριο των Αθηνών και στη Συνέλευσή µας της 
Γενεύης, ο κ. Auf, ειδοποίησε την Γραµµατεία ότι λόγω εγγενών δυσχερειών δεν θα 
µπορούσε να υπογραφεί αυτή η συµφωνία στην Κων/λη. 
 Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατεύς δεν µετέβησαν στην Κων/λη, οι δύο 
Σύµβουλοί µας πήγαν ως παρατηρητές στη συνεδρία των Μουσουλµάνων. ∆εν 
µπορώ να πω ότι η εξήγηση η οποία δόθηκε για την αναβολή, όπως την ονόµασαν οι 
ίδιοι, της υπογραφής, ήταν για µένα µία πειστική εξήγηση. Περισσότερο έχω πεισθεί 
από όλη αυτή την ιστορία, ότι οι φονταµενταλιστικοί κύκλοι και ενδεχοµένως η ίδια η 
Τουρκική κυβέρνηση φρόντισαν να µαταιώσουν την υπογραφή αυτή. 
Αντιλαµβανόµαστε όλη αυτή τη διαδικασία σαν ένα σύµπτωµα στην όλη υπόθεση. 
∆εν κάνουµε πίσω, αν η άλλη πλευρά επιδείξει ενδιαφέρον σοβαρό στο προσεχές 
µέλλον, είµαστε ανοικτοί να συνεχίσουµε αυτή τη διαδικασία και να υπογράψουµε 
µία συµφωνία, η οποία πρέπει να πω ότι στο ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ Γενεύης, 
που εµείς είχαµε επικυρώσει το κείµενο που από κοινού είχε συνταχθεί από τις δύο 
αντιπροσωπείες, η άλλη πλευρά πρότεινε διάφορες αλλαγές. 
 Εγκρίναµε ότι οι αλλαγές δεν ήταν ουσιαστικές και τις παλέψαµε, ορισµένες 
από τις προτάσεις τους απορρίφθηκαν, εν πάση περιπτώσει, όταν τα πράγµατα θα 
έφταναν στις 12/4 στην Κων/λη, ήταν ώριµα και είχαν συµφωνηθεί από τις δύο 
αντιπροσωπείες ότι είναι τελειωµένα και ανεµένετο απλώς µία επίσηµη τελετή κατά 
την οποία ο Πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως αφ’ ενός, ως Προεδρεύων 
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της Ισλαµικής ∆ιασκέψεως και ο Πρόεδρος, ο κ. Sergei Aleksandrovich, δηµόσια θα 
υπέγραφαν και πανηγυρικά θα ενεφάνιζαν στο παγκόσµιο κοινό αυτή τη συµφωνία. 
 Επαναλαµβάνω, εµείς δεν το βάζουµε κάτω, θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα 
υπάρξουν ευκαιρίες και αφορµές στο προσεχές µέλλον, οι οποίες θα επιτρέψουν αυτό 
το οποίο σταµάτησε να συνεχιστεί. 

Στο Porto Alegre της Βραζιλίας, φέτος, συνήλθε η Γενική Συνέλευση του 
Παγκοσµίου Συµβουλίου Εκκλησιών. Θεωρούµε σηµαντικό γεγονός για την πορεία 
της Οργάνωσής µας, το ότι η περυσινή µας Γ.Σ. συνήλθε στη Γενεύη της Ελβετίας, 
έδρα ως γνωστόν πολλών διεθνών οργανισµών και έδωσε την ευκαιρία στις εργασίες 
της Συνελεύσεως να παραστούν εκπρόσωποι όλων σχεδόν των εν Γενεύη διεθνών 
οργανισµών και να δοθεί έτσι η ευκαιρία µίας άµεσης επικοινωνίας µε αυτές, µιας 
άµεσης γνωριµίας µε αυτές, η οποία είχε ορισµένες συνέχειες. 

 Μία από τις συνέχειες είναι ότι κληθήκαµε ως παρατηρητές στο Porto Alegre 
της Βραζιλίας, στο Porto Alegre ως γνωστόν συνέρχεται τα τελευταία χρόνια το 
λεγόµενο «Κοινωνικό Forum», οργανώσεων διεθνών οι οποίες υπερβαίνουν τα 
συµβατικά των παλαιοτέρων οργανώσεων αντιστοίχων και εκφράζουν έναν 
ριζοσπαστικό κοινωνικό λόγο, ο οποίος δεν είναι αρεστός στο διεθνές κατεστηµένο. 
Αυτό το συµπόσιο του Porto Alegre είναι συνήθως ο αντίλογος στις συνάξεις του 
Νταβός και των G8. 

Στο Porto Alegre είχαν θέµα «Θεέ µου, βοήθησέ µας να αλλάξουµε τον 
κόσµο». Πολύ σηµαντικό θέµα. Εµείς εκπροσωπηθήκαµε εκεί µε έντυπα τα οποία σε 
πολλές γλώσσες είχε ετοιµάσει η Γραµµατεία και τα οποία µε την αδρή συνεισφορά 
του Συνδέσµου της διεθνούς δηλαδή οργανώσεως Ορθοδόξων Νεολαιών, διενεµήθη 
όλο αυτό το έντυπο υλικό, το οποίο έγινε όπως µας εθύµισαν (παρεµβαίνει ο κ. 
Μυγδάλης και µιλάει για 7 τεύχη τα οποία διανείµαµε, από 5.000 αντίτυπα το κάθε 
τεύχος). Τα τεύχη αυτά υπάρχουν και εδώ, µπορείτε να τα προµηθευτείτε και να έχετε 
µία εικόνα αυτής της εργασίας η οποία έγινε. 

Να πω το εξής: ότι είχαµε από καιρό καθιερώσει συναντήσεις της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας σε διάφορες χώρες, για να δίνουµε την ευκαιρία γνωριµίας µε τους 
ανθρώπους των χωρών αυτών και προβληµατισµού στα ζητήµατα τα οποία 
απασχολούν αυτές τις χώρες, και ενός γενικότερου εµπλουτισµού της σκέψης µας και 
της δράσης µας. Μία από τις Γραµµατείες µας αυτές, ήρθε φέτος στο 
Γιοχάνεσµπουργκ της Νότιας Αφρικής. Ήταν πράγµατι µία συγκλονιστική εµπειρία 
µε τον κόσµο της υποσαχάριας Αφρικής. Η ίδια βεβαίως η χώρα, η Νότια Αφρική, 
είναι µία ευρωπογενής χώρα και από τη χώρα αυτή δεν µπορεί να πάρει πλήρη εικόνα 
του δράµατος της ηπείρου ολόκληρης, αλλά είχαµε τη δυνατότητα και 
επισκεπτόµενοι στο Σοβέτο, ένα σχολείο για κακοποιηµένα παιδιά, από 3.000 παιδιά, 
όπου µάλιστα υπήρχε µία κακή έµπνευση, να µας κάνουν αναπαράσταση των 
ατοµικών τραγωδιών τους. Πάντως, ήταν µία εµπειρία η οποία θα συγκλόνιζε 
οποιονδήποτε άνθρωπο. 

Εµείς δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε την διάσκεψη αυτή της Γραµµατείας, 
χωρίς την πολλαπλή και από κάθε πλευρά συµπαράσταση ενός νέου κληρικού ο 
οποίος βρίσκεται ανάµεσά µας, του πατρός Ιωάννη Τσαφταρίδη, που ανήκει στην 
Ορθόδοξη Μητρόπολη της περιοχής. Όλες οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις της Αφρικής, 
είναι Μητροπόλεις του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Αλεξανδρείας. Είχαµε 
εµπειρίες πολύ ενδιαφέρουσες. Πρέπει να ευχαριστήσουµε επίσης τον Συνάδελφό 
µας, τον Θεόδωρο από την Ουγκάντα, του οποίου  η συµµετοχή υπήρξε πολύ 
σηµαντική στην επιτυχία της Γραµµατείας αυτής. Να προσθέσουµε ότι δώσαµε το 
έναυσµα και στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας, ο πατήρ Ιωάννης (ο οποίος ήταν η 
ψυχή όλης αυτής της υποθέσεως, αλλά και των δραστηριοτήτων τις οποίες 
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ξεκινήσαµε και κατά κάποιο τρόπο σφραγίσαµε εκεί) συνέχισε την προσπάθεια αυτή 
όπως η συνάντηση που έκανε το Πατριαρχείο, επιστηµόνων, κληρικών και άλλων 
ειδικών, για το θέµα της βιοηθικής, υπό την αιγίδα πάντοτε της Οργανώσεώς µας. 

Θα µας πει πολλά πράγµατα ο ίδιος ο πατήρ Ιωάννης, θα του δοθεί ο λόγος 
µετά. Να προσθέσω εδώ ότι στο Γιοχάνεσµπουργκ είχαµε µία επιστηµονική 
συνάντηση στο Πανεπιστήµιο της πόλης, µε θέµα «Η Ορθοδοξία µπροστά στα 
µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα της Αφρικής, η συµβολή 
µονοθεϊστικών θρησκειών στην επίλυσή τους». Στη συνάντησή µας αυτή παρέστησαν 
Υπουργοί από την Κυβέρνηση της χώρας, παρέστησαν εκπρόσωποι Εκκλησιών της 
Ορθόδοξης φυσικά οπωσδήποτε, αλλά και της Καθολικής και Προτεσταντικής 
Εκκλησίας. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι θρησκειών, Εβραίων και 
Μουσουλµάνων. Ήταν κάτι το πολύ ουσιαστικό για την όλη δραστηριότητά µας. 

Θέλω να πω τώρα, ότι ο προβληµατισµός είναι µεγάλος, αν η Οργάνωση 
κάποτε δεν βάλει έναν µεγάλο στόχο, πολύ µεγάλο στόχο. Η πείνα της Αφρικής, το 
AIDS στην Αφρική, το οποίο θερίζει εκατοµµύρια ανθρώπων, η νοοτροπία η οποία 
εµπεδώνεται στους Αφρικανικούς πληθυσµούς, η οποία οδηγεί σε µαζικές 
κακοποιήσεις νέων παιδιών από συγγενείς τους, µέλη της οικογένειάς τους, 
σεξουαλικές κακοποιήσεις, διότι υπάρχει µία ηλίθια αίσθηση ότι το σεξ µε έναν 
συγγενή σε γλιτώνει από το AIDS, θεραπεύει το AIDS. Αυτά είναι πράγµατα 
αναχρονιστικά, άλλων εποχών, άλλων αιώνων, αλλά και η όλη κατάσταση στην 
Αφρική, για την οποία οι ισχυροί της γης δεν έχουν κάνει κάτι ουσιαστικό. Κατά 
καιρούς έχουν σκεφθεί να απαλλάξουν από διάφορα χρέη τις Αφρικανικές χώρες, ή 
να επιτρέψουν, αλλά δεν το έχουν κάνει, την παραγωγή φαρµάκων χωρίς τα 
δικαιώµατα της πατέντας που έχουν οι µεγάλες φαρµακοβιοµηχανίες του κόσµου. 

Η επέλευση του θανάτου και της καταστροφής για µαζικούς πληθυσµούς, για 
εκατοµµύρια ανθρώπων, παιδιών του Θεού στην Αφρική θα πρέπει ίσως, να είναι για 
την Οργάνωσή µας η µεγαλύτερη πρόκληση. Κάποτε, ο µακαρίτης τώρα πια, 
καθηγητής Τόµπιν, είχε προτείνει αυτόν τον γνωστό σήµερα ως φόρο Τόµπιν, δηλαδή 
τη φορολόγηση µε 0,1% όλων των χρηµατιστηριακών συναλλαγών που γίνονται στον 
κόσµο. 

∆υστυχώς, αυτό το πράγµα δεν έχει περάσει, τα Ηνωµένα Έθνη τα οποία 
έπρεπε να ενδυναµωθούν τα τελευταία χρόνια έχουν αποδυναµωθεί ακόµη 
περισσότερο, καθώς οι επεµβάσεις σε διάφορα σηµεία του κόσµου, οι πολεµικές 
επεµβάσεις, από την Γιουγκοσλαβία αρχικά, η οποία κάποτε πήρε κάποια έγκριση, 
µέχρι κυρίως τις επεµβάσεις στη Μέση Ανατολή, Ιράκ κλπ. και τις σχεδιαζόµενες 
άλλες, γίνονται ερήµην και εναντίον του ΟΗΕ. Κάποτε, εάν ο οργανισµός εκείνος 
ενδυναµώνετο, θα µπορούσαµε να περιµένουµε κάτι. Αλλά εδώ πρέπει να πάρουµε 
µία πολύ ισχυρή πρωτοβουλία. Θέλω να πιστεύω ότι µπορούµε να το κάνουµε ως 
οργάνωση αυτό. ∆εν είναι της παρούσης στιγµής η λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως, 
αλλά ας το βάλουµε στο µπροστινό µέρος του µυαλού µας και ας γεννήσουµε ιδέες 
και σκέψεις περί του πρακτέου. 

Είναι έτοιµη η έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα 
τον περασµένο Απρίλιο, µε θέµα «Έθνος – θρησκείες – Ορθοδοξία και τα νέα 
Ευρωπαϊκά δεδοµένα». Τα πρακτικά εκδίδει η Βουλή των Ελλήνων µε δικές της 
δαπάνες σε αγγλικά και ελληνικά και µε δαπάνες της Οργάνωσης γίνεται η ρωσική 
έκδοση αυτών των πρακτικών. 

Υπάρχει ανοικτό ένα θέµα από καιρό. Και αυτό είναι η αποφασισµένη 
συνάντηση των Υπουργών Παιδείας των χωρών µελών της Οργανώσεώς µας, η οποία 
έχει αναβληθεί κατ’ επανάληψη, για αιτίες που πρέπει κάποια στιγµή να τις 
ξεπεράσουµε. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να καλύψει τις δαπάνες 
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αυτής της συναντήσεως µαζί µε τη Βουλή των Ελλήνων, άσχετα µε τη συνεισφορά 
την οποία έχει, την ετήσια συνεισφορά στην Οργάνωση, την οικονοµική εννοώ 
συνεισφορά.  

Το Υπουργείο Παιδείας, για να κάνει αυτή την εκδήλωση, θα πρέπει αυτό να 
έχει εξασφαλισµένη την συµµετοχή των περισσοτέρων Υπουργών Παιδείας των 
χωρών-µελών µας. Αν πρόκειται να γίνει µία συνάντηση στην οποία θα παρίσταται η 
Ελληνίδα Υπουργός Παιδείας από τη µία και θα παρίστανται υπηρεσιακοί 
παράγοντες των Υπουργείων Παιδείας των υπολοίπων χωρών, αυτό – πρέπει να πω - 
δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα να γίνει, δεν πρέπει να γίνει. Όταν προ ετών στην 
Κρήτη, στην Ορθόδοξη Ακαδηµία της Κρήτης, είχαν συνέλθει οι εκπρόσωποι των 
Υπουργών Παιδείας, παρίσταντο πολλοί Υφυπουργοί Παιδείας από διάφορες χώρες. 
Είναι ευθύνη της κάθε αντιπροσωπείας να εξασφαλίσει τη συµµετοχή του οικείου 
Υπουργού της, να µας το δηλώσει στη Γραµµατεία κάποια στιγµή, για να 
µπορέσουµε να προγραµµατίσουµε τον χρόνο κατά τον οποίο θα γίνει αυτή η 
συνάντηση. 

Θέλουµε να κάνουµε – το είπαµε και χθες κάποια στιγµή – µία συνάντηση 
όλων των Βουλευτών µας της Μέσης Ανατολής. Το πιο πιθανό είναι αυτό να γίνει 
στη Βηρυτό, να γίνει στο Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο της Βηρυτού. Συνοµιλήσαµε ήδη 
µε τους Συναδέλφους µας από το Λίβανο. Θα τα δούµε, ας πάρουµε την κατ’ αρχήν 
απόφαση γι’ αυτό, θα τα δούµε και θα καταλήξουµε στο πού θα γίνει και πότε θα 
γίνει, αλλά πρέπει κατά τη γνώµη µας να γίνει αυτή η συνάντηση. 

Έχουµε ανοιχτό ένα συνέδριο Βιοηθικής µε θέµα «Ορθοδοξία – Βιοηθική – 
Νοµοθετικές και επιστηµονικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη». Ο Συνάδελφός µας 
από την Αυστραλία, ο κ. Nicholas Kotsiras, προεδρεύει της Επιτροπής, της δικής µας 
Επιτροπής Βιοηθικής. Είχαµε από καιρό συγκροτήσει και µία επιστηµονική οµάδα, 
της οποίας την προεδρία έχει η καθηγήτρια κα Κριάρη. Είχαµε αδρή τη συµβολή του 
σηµερινού Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου, γνωστού µας από διάφορες 
συναντήσεις και οµιλητού µας στο παρελθόν, στη Συνέλευσή µας της Πάτµου. 

Είµαστε σε πλήρη έξαρση για την καλύτερη οργάνωση, έχουµε πάρει την κατ’ 
αρχήν συγκατάθεση της Ε.Ε. και ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειµένου να καλυφθούν σε µεγάλο βαθµό οι δαπάνες του συµποσίου 
αυτού. Υπολογίζουµε ότι το συµπόσιο αυτό θα γίνει στους ∆ελφούς, εκεί ως γνωστόν 
που το Μαντείο τους έκλεισε όταν ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιουλιανός ο 
αποκαλούµενος Ιουλιανός ο Παραβάτης, διότι προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία 
θρησκεία των ειδωλολατρών, έστειλε εις το Μαντείο των ∆ελφών να ερωτήσει περί 
του πρακτέου, και εκεί όπως λένε οι ιστορικοί, η Πυθία του απήντησε µε τον χρησµό 
«Ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ». Σας 
το είπα στην αρχαία ελληνική. «∆εν έχει ο Φοίβος Απόλλων πλέον καλύβι, σπίτι, 
ούτε την πηγή η οποία µιλούσε, σταµάτησε, στέρεψε το νερό που µιλούσε». Είχε πια 
επικρατήσει το Ευαγγέλιο και ο τόπος είναι ιστορικός. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον και 
πρέπει να πω ότι πάρα πολλά συνέδρια λαµβάνουν χώρα σε χώρους και ευκολίες οι 
οποίες έχουν δηµιουργηθεί εκεί. 

∆εν ξέρω αν έχω ξεχάσει και κάτι, νοµίζω ότι κάτι ξέχασα. Έχουµε πει να 
κάνουµε κάτι για την µουσική της καθ’ ηµάς ανατολής. Είχαµε παρακαλέσει να µας 
φέρετε σε επαφή µε µουσουργούς, µιλάµε για την εκκλησιαστική µουσική, 
ιστορικούς της µουσικής από τις χώρες σας, προκειµένου να συνεργαστούν µε τη 
Γραµµατεία, για να εκπονηθεί ένας τόµος στις τρεις γλώσσες, Ρωσικά, Αγγλικά, 
Ελληνικά, ο οποίος θα βοηθήσει να διαδώσουµε αυτούς τους αδαπάνητους 
θησαυρούς της Ορθόδοξης λατρείας και εκκλησιολογίας. 
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Μπορεί κάτι να έχω ξεχάσει ακόµη, αλλά νοµίζω ότι κατά βάσιν αυτός είναι ο 
απολογισµός της δουλειάς µας. Γνωρίζετε ότι η Οργάνωση δεν διαθέτει πολυτελή 
διοικητική υποστήριξη, δεν διαθέτει υψηλούς πόρους, κάναµε εκκλήσεις κατ’ αρχήν 
στις τρεις χώρες, οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναλάβει το κύριο βάρος, το 
όλο βάρος στην ουσία, το οικονοµικό, της λειτουργίας της Οργάνωσης. Εννοώ τα 
Κοινοβούλια Ελλάδος, Ρωσίας και Κύπρου. Έχουµε µία µικρή αύξηση από τη Ρωσία, 
έχουµε µία σχετική, κάπως µεγαλύτερη αύξηση από την Ελλάδα. Περιµένουµε µία 
αύξηση και από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, αλλά µένει πάντα ανοικτό το θέµα των 
υπολοίπων χωρών, οι οποίες δεν είναι τώρα στην οικονοµική κατάσταση που ήταν 
πριν από 13 χρόνια όταν ξεκινούσαµε, πριν από 10 χρόνια, όταν ήµασταν στα πρώτα 
µας βήµατα. Είναι αναµφισβήτητα σε πολύ καλύτερη οικονοµική κατάσταση και 
νοµίζω ότι το όριο 10.000 ευρώ, κατ’ αρχήν, ως το µικρότερο, το κατώτερο όριο 
συµβολής στην αντιµετώπιση των οικονοµικών της Οργανώσεως, είναι κάτι το οποίο 
είναι προσιτό, δεν είναι απαγορευτικό για καµία από τις χώρες µέλη. Αν κάποιες 
χώρες προαιρούνται να είναι γενναιότερες στην συνεισφορά, πάσα προσφορά είναι 
δεκτή. 

Αυτά, αυτή την ώρα και βλέπουµε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, υπάρχει η εξής πρόταση. Να 
κάνουµε διάλειµµα αµέσως τώρα, µετά το διάλειµµα να ακούσουµε τον οικονοµικό 
απολογισµό και να συζητήσουµε δύο ζητήµατα από κοινού. Τον σχεδιασµό µας και 
τα οικονοµικά µας και την απόφαση. Συµφωνήσαµε; Γι’ αυτό, ένα διάλειµµα 15 
λεπτών. 
…………………………………………………………………………………………. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Από σειρά συναδέλφων, έχουµε την πρόταση µέχρι τον 
οικονοµικό απολογισµό να δοθούν ερωτήσεις ή να υποβληθούν προτάσεις, όσον 
αφορά το πρόγραµµα. 

Γι’ αυτό λοιπόν, εάν κάποιος προτείνει κάτι, είχε εκφράσει ο κύριος από την 
Ιορδανία την επιθυµία, ενδεχοµένως και κάποιος άλλος, ας έχουµε λοιπόν µία 
σύντοµη συζήτηση επ’ αυτού του ζητήµατος, του προγραµµατισµού. 
V. ALEXEEV: Αξιότιµοι συνάδελφοι, όλες αυτές τις ηµέρες που εργαζόµαστε, στη 
Γραµµατεία καταφθάνουν προτάσεις που αφορούν τα έγγραφα τα οποία 
επεξεργαζόµαστε σήµερα και ως είθισται στην Οργάνωσή µας, έχουµε και προτάσεις 
για τα στελέχη µας. Για το ζήτηµα των στελεχών. ∆ηλαδή, οι αξιότιµοι συνάδελφοι 
Βουλευτές εκφράζουν την επιθυµία τους να δραστηριοποιηθούν στην µεν ή την δε 
Επιτροπή. Η κατάσταση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι ανοικτή ακόµα. Αν 
υπάρχουν άλλες διαθεσιµότητες και προτάσεις, είµαστε έτοιµοι να τις κάνουµε δεκτές 
εδώ στο Προεδρείο. Ευχαριστώ. 
A. QUAWAS: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Ήθελα να συζητήσω δύο θέµατα απ’ 
αυτά που µας απολόγισε ο κ. Παπαθεµελής. Το πρώτο είναι η Γενική Συνέλευση του 
Παγκόσµιου Συµβουλίου Εκκλησιών. Εγώ βέβαια ήµουν παρών σαν τέως µέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής και ξαναεκλέχθηκα για άλλα 7 χρόνια, πάλι µέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής. Τα βιβλία που µοιράστηκαν, δυστυχώς, έφθασαν πολύ αργά, 
τις δύο τελευταίες µέρες και ο τρόπος που µοιράστηκαν δεν ήταν πολύ σωστός. Εγώ 
τα πήρα από τα κιβώτια κάτω από τα τραπέζια. Εάν δεν µου έδειχνε το ελληνικό 
γράµµα ενδιαφέρον, ούτε φανταζόµουνα ότι αυτά ήταν δικά µας. Νοµίζω ότι αυτός 
που τα πήρε και τα µοίραζε θα πρέπει να απολογηθεί σε σας, γιατί τα µοίραζε µε αυτό 
τον τρόπο, γιατί έδωσε ένα πολύ κακό συµπέρασµα σ’ αυτούς που τα πήραν. Και εγώ 
νοµίζω ότι τουλάχιστον το 50% έµεινε κάτω από τα τραπέζια, στα κιβώτια. 
 Το δεύτερο θέµα είναι για το θέµα της Ισλαµικής Κοινοβουλευτικής 
∆ιάσκεψης, το αντίστοιχο µε µας. Μόλις µιλούσατε, εγώ µίλησα µε τον Γενικό 



 80

Γραµµατέα της Βουλής της Ιορδανίας. Το πράγµα δεν είχε τεθεί στην ατζέντα κατ’ 
αρχήν, γιατί δεν είχε γίνει lobbying και φαίνεται πως ο κ. Auf δεν µπορεί να 
επηρεάζει τη Γραµµατεία του. Σε άλλες φορές να µας χρησιµοποιήσετε, να κάνουµε 
lobbying, γιατί τα Κοινοβούλια των Αραβικών κρατών είναι µέλη στο Ισλαµικό 
Κοινοβούλιο. Και έτσι, µπορούσαµε εµείς να πούµε αν δεν είναι στην ατζέντα, να το 
βάλουν σαν έκτακτο θέµα, γιατί έχουν το δικαίωµα αυτό να το κάνουν. 
 Είµαστε εδώ πέντε αραβικά κράτη, τα οποία είµαστε µέλη στο Κοινοβούλιο 
των Ισλαµιστών. Εάν το ξέραµε εκ των προτέρων ότι υπήρχε πρόβληµα να µπει ή να 
µη µπει στην ατζέντα, ή και χωρίς αυτό το πρόβληµα, θα µπορούσαµε να σας 
βοηθήσουµε, να βοηθήσουµε την Οργάνωσή µας σ’ αυτό το θέµα, για να λυθεί. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σ’ αυτό που λέτε µπορεί να έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να 
σας πω το εξής: Εµείς συνοµιλούµε µε τον εκπρόσωπο αυτής της οργανώσεως, 
δηλαδή µε τον Γενικό της Γραµµατέα. Εάν κάποιος συνοµιλεί µε µένα, ως Γενικό 
Γραµµατέα της Οργάνωσης, εκπροσωπώ και δεσµεύω την Οργάνωση. ∆εν χρειάζεται 
να κάνει κάποιος lobbying για µερικά πράγµατα που εγώ, για λογαριασµό της 
Οργανώσεως δηλώνω στον συνοµιλητή µου. Αυτό ήταν ένα τελειωµένο πράγµα. Τα 
δικά τους εσωτερικά προβλήµατα προκάλεσαν τελικώς την ανατροπή, αυτού που η 
Γενική Γραµµατεία ως εκπρόσωπος της Οργανώσεως, είχε προτείνει. Και ο τυπικός 
λόγος που επικαλέστηκαν, ήταν ότι τα Κοινοβούλια, οι διάφοροι εκπρόσωποι είπαν 
ότι έπρεπε να περάσει, λέει, να εγκριθεί προηγουµένως από όλες τις Βουλές των 
µελών κλπ. Που αυτό δεν είναι θέµα δικό µας, είναι θέµα δικό τους. 
A. QUAWAS: Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να µας στείλετε αυτό το έγγραφο, 
να προσπαθήσουµε εµείς µέσω των Ισλαµιστών Βουλευτών µας, να το προωθήσουµε 
αυτό. ∆ιότι είναι πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Αυτό σηµαίνει όµως να τους παρακαλούµε. Έτσι όπως 
εξελίχθηκαν τα πράγµατα αυτή τη στιγµή πρέπει αυτοί να επανέλθουν και να 
ζητήσουν, διότι αυτοί το µαταίωσαν. Αν βγούµε εµείς και τους παρακαλούµε, δεν 
νοµίζω ότι έχει νόηµα αυτό. 
A. QUAWAS: Εµείς σαν πρόσωπα και όχι σαν οργάνωση, κ. Παπαθεµελή, και θα 
µπορούσαµε να βοηθήσουµε γιατί για µας είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, που ζούµε σε 
Ισλαµικά κράτη. Ευχαριστώ πολύ. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο διευκρινίσεις θα ήθελα να δώσω. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Παρακαλώ, κ. Κώστα. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Αν µου επιτρέπετε κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή έχουµε 
εικόνα όλης της κατάστασης, σας λέγω τα εξής: η αρχική µας συµφωνία δεν 
προέβλεπε µία τέτοια υπογραφή. Προέβλεπε µόνο να εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση. Από τη δική τους Γενική Συνέλευση. Προέβλεπε να εγκριθεί µόνο από τη 
δική τους Γενική Συνέλευση. ∆εχόµαστε µία πρόταση δική τους, µας στέλνουν την 
ηµερήσια διάταξη της Συνέλευσής τους, όπου κατέχει κεντρικό θέµα µέσα στην 
ηµερήσια διάταξη η δηµόσια υπογραφή αυτού του κειµένου, από τον αξιότιµο κ. 
Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης τον κ. Arinc, την 
οποία µετά χαράς, ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας δέχτηκαν και µάλιστα συγκάλεσαν 
Γραµµατεία πριν φύγουν για την Κωνσταντινούπολη, προκειµένου να υπάρχει και η 
τυπική έγκριση της Γραµµατείας για όλο αυτό. 
 Την ηµέρα κατά την οποία ετοιµαζόµασταν να φύγουµε, ήρθε γράµµα που 
λέει ότι δεν είµαστε έτοιµοι να υπογράψουµε. Όταν πήγαµε µε τον κ. Alexeev εκεί, 
υπήρχαν δύο θέµατα. Ότι αυτό είχε εξαλειφθεί παντελώς µέσα από την ηµερήσια 
διάταξη, την οποία ξανατυπώσανε, ότι δεν γινόταν καµία αναφορά ότι θα παρευρεθεί 
η ∆.Σ.Ο και θα χαιρετίσει και οι εξηγήσεις τις οποίες µας έδωσε ο κ. Auf, ήταν ότι τα 
Κοινοβούλια τους – αυτό που είπε ο κ. Γενικός Γραµµατέας – ότι τα Κοινοβούλιά 
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τους έθεσαν θέµα στη Γραµµατεία, µη τυχόν πρέπει να έχουν εξουσιοδοτήσεις από τη 
Γραµµατεία τους. Ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Νοµίζω ότι εδώ είναι όλα σαφή. Περιµένουµε από τους 
Συναδέλφους µας από την Ισλαµική ∆ιάσκεψη, εν τοιαύτη περιπτώσει είµαστε 
έτοιµοι για διάλογο. Περιµένουµε λοιπόν από εκείνους κίνηση. Παρακαλώ, τι 
προτάσεις, ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κ. Kroutov. 
A. KROUTOV: Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα επιθυµούσα να σταθώ σε ένα ζήτηµα, το 
οποίο φρονώ ότι είναι απαραίτητο να διευθετηθεί από εµάς. Ο κ. Γενικός Γραµµατέας 
σήµερα, στον απολογισµό του έργου της ∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως, µας 
ανέφερε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα για τα πεπραγµένα µας και νοµίζω ότι 
θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τον καθένα από εµάς, να γνωρίζουµε τι είναι όλα 
αυτά, προς τι γίνονται, να έχουµε τη δυνατότητα να αναφερόµαστε και εµείς στις 
πατρίδες µας για το τι γίνεται, ποια είναι τα πεπραγµένα της ∆ιακοινοβουλευτικής 
µας Συνελεύσεως και στα ΜΜΕ. 
 Ο καθένας από εµάς έχει κάποιες δυνατότητες, ούτως ώστε να µεταβιβάζει 
πληροφορία περί του έργο της ∆.Σ.Ο στη χώρα του. Ο καθένας από εµάς θα 
ενδιαφερόταν να γνωρίζει µε τι ασχολούνται οι Συνάδελφοί τους στις πατρίδες τους, 
στα Κοινοβούλια, τι κάνουν, τι πρωτοβουλίες έχουν, µε τι ασχολούνται στη 
δραστηριότητά τους, στην κατεύθυνση ακριβώς που αφορά την ∆ιακοινοβουλευτική 
µας Συνέλευση. 
 ∆υστυχώς, και πρέπει να το επισηµάνουµε αυτό, παρά το µεγάλο έργο που 
υπάρχει, δεν έχουµε πληροφοριακή υποστήριξη, δεν έχουµε πληροφορίες που 
αφορούν τη δραστηριότητά µας. Αυτό είναι µία παράλειψή µας, διότι υπήρξε ένα 
ταξίδι της Γραµµατείας στη Νότια Αφρική. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά, θαυµάσια 
συµπεράσµατα, ποιοι γνωρίζουν αυτό το γεγονός; Τι θα µπορούσαν να προτείνουν 
στις πατρίδες τους, σε τι θα µπορούσαν να αναφερθούν; 
 Θα πρέπει να γνωρίζουµε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Να µπορούµε να 
µεταφέρουµε στους ανθρώπους µας τι γίνεται και να θέσουµε την Ορθόδοξη 
θεώρηση στα τεκταινόµενα στον κόσµο και στα τεκταινόµενα στην κοινωνία. Νοµίζω 
ότι θα ήταν ενδιαφέρον, η πληροφορία που αφορά τη δραστηριότητα των Βουλευτών 
µας, αν έχουµε τέτοια δυνατότητα και αν υπάρχει τέτοια επιθυµία, να υπάρχει 
πληροφορία στα ΜΜΕ. Αν η Οργάνωσή µας είχε το site της, ιστοσελίδα στο 
διαδίκτυο, είναι το πιο εύκολο, το πιο εφικτό, θα µπορούσαµε να ανταλλάσσουµε 
απόψεις, να υπάρχει ένα forum, να ανταλλάσσουµε πληροφορίες, όχι µόνο σε 
εσωτερικό στενό κύκλο αλλά και ευρύτερα στην κοινή γνώµη. Αυτό θα ήταν πολύ 
θετικό. 
 Γι’ αυτό φρονώ ότι εάν σήµερα έχουµε τέτοια δυνατότητα, και άκουσα ότι 
υπάρχουν κάποιοι πόροι που ενδεχοµένως να επιτρέψουν κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ 
ευκταίο και πολύ επίκαιρο να δηµιουργηθεί µία Επιτροπή Πληροφόρησης – 
Ενηµέρωσης, που να ασχολείται µ’ αυτά τα ζητήµατα. Στο πρόβληµα αυτό 
αναφέρθηκε και ο Μητροπολίτης. Είπε «δυστυχώς, εσείς εδώ στη Βενετία 
συνεδριάζετε, µιλούσαµε εχθές µε Ιταλούς δηµοσιογράφους, δεν ξέραµε ότι έχετε 
εσείς τέτοια δραστηριότητα, τέτοιες συναντήσεις, ότι υπάρχουν τέτοιοι χαιρετισµοί 
από τους Πατριάρχες και ότι λαµβάνουν µέρος τέτοιοι άνθρωποι». Νοµίζω ότι αυτό 
είναι µία παράλειψή µας που θα πρέπει να την επανορθώσουµε κατά τις περαιτέρω 
εργασίες µας. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστώ Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, υπάρχει πρόταση να 
εξετάσουµε το ζήτηµα για τη δηµιουργία µιας νέας Επιτροπής. Όταν θα περάσουµε 
στη νέα σύνθεση αυτό το ζήτηµα θα το θέσουµε. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει η 
παραµικρή αντίρρηση, είναι ορθή παρατήρηση. 
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K. ZATOULIN: Αξιότιµοι συνάδελφοι, µέλη της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως. Πρωτίστως επιτρέψτε µου να πω ότι αδιαµφισβήτητα εκφράζω την 
αλληλεγγύη µου σε όσους αναφέρονται στην περαιτέρω ενεργοποίηση της 
∆ιακοινοβουλευτικής µας Συνελεύσεως και στην πιο έντονη παρουσία στα ΜΜΕ και 
η πληθώρα εκδηλώσεων στις οποίες συµµετέχει, τις οποίες διοργανώνει η Ολοµέλειά 
µας, µας υποχρεώνει να έχουµε περισσότερες αξιώσεις. Αν δεν εκπορεύεται από 
εσωτερικές ανάγκες της Οργανώσεώς µας, αλλά από τις ανάγκες του λόγου, του 
πολιτικού λόγου που αρθρώνει η Ορθοδοξία, θα δούµε διαφορετικά αυτές τις 
ανάγκες. 
 ∆εν θέλω να αµφιβάλλω για την αναγκαιότητα αυτών των εκδηλώσεων που 
έχουν διεξαχθεί από τον κ. Γενικό Γραµµατέα και από τον µηχανισµό που έχει η 
Οργάνωσή µας. Υποστηρίζω παντοίοις τρόποις τη δραστηριότητα, όσο περισσότερες 
διασκέψεις, επισκέψεις κλπ. υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Θα ήθελα όµως, 
δεδοµένου ότι αυτό το ζήτηµα προέκυψε, πέρυσι είχαµε µία σύγκρουση, όχι µε δική 
µου ευθύνη, µεταξύ εµού που ήµουν επικεφαλής της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και του κ. Παπαθεµελή, που συνδέεται µε την πρωτοβουλία µας που 
δεν ασχολήθηκε κανείς µαζί της στη Γενεύη και στην Αθήνα, για τη συνάντηση 
στρογγυλής τραπέζης µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για 
την ελευθερία του θρησκεύεσθαι στις περιοχές των συρράξεων. 
 Συζητήσαµε στη Μόσχα τα προβλήµατα που προκύπτουν σε περιοχές οι 
οποίες χωρίς τη θέληση των ανθρώπων που διαβιούν εκεί, έγιναν αντικείµενο 
αµφισβήτησης και ενόπλων συρράξεων. Σχεδιάζαµε να διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση 
µε πόρους που θα βρίσκαµε εµείς, χωρίς την παραµικρή δαπάνη από το ταµείο της 
Οργανώσεως, και µου φαίνεται από σεβασµό στο µηχανισµό της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας, δυστυχώς όµως ο κ. Παπαθεµελής, τον Αύγουστο – Σεπτέµβριο του 
παρελθόντος έτους, πρακτικά είχε µπλοκάρει τη δυνατότητα να διεξαχθεί τέτοια 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, εξ ονόµατος της ∆.Σ.Ο, όχι µόνο εξ ονόµατος της 
∆.Σ.Ο αλλά και συνολικά και προέβαλε αντιρρήσεις έντονα. 
 Εγώ εκφράζω τη διαφωνία µου, αν η τάση αυτή συνεχίσει να υπάρχει στη 
δραστηριότητα του Γενικού Γραµµατέα, δεν βρίσκω τη δυνατότητα για ανθρώπους οι 
οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν στη δραστηριότητα της ∆.Σ.Ο, να δράσουν χωρίς να 
χρειάζεται κάθε φορά να εξαρτώνται από απόψεις οι οποίες µπορεί να είναι εντελώς 
εγκεφαλικές. Νοµίζω ότι όλοι εµείς εδώ, είµαστε πολιτικοί µε εµπειρία, είµαστε 
Βουλευτές εθνικών Κοινοβουλίων και δεν υπάρχει λόγος να φερόµεθα και να 
αγόµεθα ως µικροί υπό τη συνοδεία ενήλικα. ∆ιότι η δράση µας αναπτύσσεται στα 
πλαίσια, στην κοίτη των ενδιαφερόντων της ∆.Σ.Ο και ξέρουµε όλοι να διευθετούµε 
τα ζητήµατα µε δικές µας δυνάµεις, διεξάγοντας εκδηλώσεις που µπορούν να 
αναβαθµίσουν το κύρος της Οργανώσεώς µας. 
 Αναφέρθηκαν πολλές αµφιβολίες, κατηγορίες, αναφορικά µε όσους 
οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, πέρασαν µερικοί µήνες και 
ίσως δεν θα ήταν σκόπιµο να κάνουµε λόγο γι’ αυτό. Αλλά φρονώ ότι η γραµµή η 
οποία είναι εµφανής στη δραστηριότητα του Γενικού Γραµµατέα να συνδέονται όλες 
οι εκδηλώσεις µε το δικό του όνοµα αποκλειστικά, νοµίζω ότι λειτουργεί ως εµπόδιο 
πλέον, στην ανάπτυξη της Οργανώσεώς µας. Βλέπω µε σεβασµό τον Γενικό 
Γραµµατέα, δεν θα τον ψηφίσω στις εκλογές που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα όµως 
αυτή η παρατήρηση που ανέφερα, να ληφθεί υπόψη. ∆ιότι σε άλλη περίπτωση το 
ενδιαφέρον προς τη δράση της ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευσης Ορθοδοξίας θα 
χαθεί. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Άλλες προτάσεις;  



 83

T. SSEKIKUBO: Εγώ είµαι εδώ για να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου προς την 
∆.Σ.Ο, µετά το Συνέδριο στο Γιοχάνεσµπουργκ, από τις 30/11 µέχρι τις 4/12/2005. 
Ήταν ένα καλό δείγµα αυτό το Συνέδριο, ήταν ένας µηχανισµός δηµιουργίας 
εµπιστοσύνης. Και εµείς, στην Ουγκάντα, συµµετείχαµε στη συνάντηση και 
πραγµατικά είµαστε ευγνώµονες σ’ αυτή τη Συνέλευση, που έφερε το θέµα της 
Αφρικής στην ατζέντα. Και η ∆.Σ.Ο ήδη από την αρχή της έχει µία σφαιρική 
προοπτική, συνολική προοπτική. Και είµαστε πολύ ευτυχείς, που ως οργανισµός 
µπορεί να εµπεριέχει Κοινοβούλια από όλο τον κόσµο. Και ειδικώς, το ψήφισµα το 
οποίο υιοθετήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ, ήταν πολύ χρήσιµο. 

∆ιότι, το Γιοχάνεσµπουργκ εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο την Αφρική. Εκεί 
υπάρχουν προβλήµατα τα οποία είναι εµφανή σε όλη την Αφρική, προβλήµατα 
οικονοµικά, κοινωνικά, η ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης στον κόσµο. Και 
πραγµατικά, όταν οι άνθρωποι ήταν κυνηγηµένοι στον κόσµο, στο παρελθόν, 
κατέφευγαν στην Αφρική πολύ συχνά. Και ακριβώς, πρέπει να υπάρχουν δεσµοί 
µεταξύ των κρατών σε όλο τον κόσµο. Και δεσµοί ειρήνης και αγάπης. Και θα ήθελα 
για µία ακόµη φορά, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και όλα τα 
µέλη της ∆.Σ.Ο για την πρωτοβουλία τους να κάνουν την τελευταία τους συνάντηση 
στο Γιοχάνεσµπουργκ, στην Αφρική. Και θα ήθελα και η Γενική Συνέλευση κάποια 
στιγµή να λάβει χώρα στην ήπειρό µας. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, αξιότιµε Συνάδελφε. Άλλες επιθυµίες, 
προτάσεις, όσον αφορά το πρόγραµµα. 
E. CZYKWIN: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο 
λόγια µόνο, διότι εµείς ως Ορθόδοξοι γνωρίζουµε και πιστεύουµε ότι η Ορθοδοξία 
συνειδητοποιεί τον εαυτό της ως αληθή εκκλησία, ευρισκόµενη στα πλαίσια της 
αλήθειας και του Αγίου Πνεύµατος. 
 Σύµφωνα µε την έκφραση του Σεργκέι Μπουλγκάκοφ, χρειάζεται να 
καταστήσουµε Ορθόδοξο το σύνολο του Χριστιανισµού. Ζω σε µία χώρα που είναι 
µόνο το 1% Ορθόδοξοι, το 98% θεωρεί τον εαυτό του Καθολικό στην Πολωνία, τη 
στιγµή που υπάρχουν 90% πιστοί οι οποίοι επισκέπτονται την εκκλησία. Πολλά είναι 
λοιπόν τα ζητήµατα που εγείρονται ενώπιόν µας, και θα πρέπει να τα µεταφέρουµε 
στους µη Ορθοδόξους Χριστιανούς, την αλήθεια της δικής µας πίστης. 

Γι’ αυτό, την πρόταση του κ. Kroutov τη θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική και θα 
ήθελα να προτείνω, αν δηµιουργηθεί µία Επιτροπή – και νοµίζω ότι θα υποστηριχθεί 
αυτή η αντίληψη – στα καθήκοντά της να συµπεριληφθεί ακριβώς η πληροφορία, 
άπλετη πληροφορία για το έργο µας, στις κατευθύνσεις µε τις οποίες ασχολείται η 
∆ιακοινοβουλευτική µας Συνέλευση. Να λαµβάνεται υπόψη λοιπόν ευρύτερα, ότι 
µπορεί να λειτουργήσει ως πηγή πληροφόρησης, ως µαρτυρία για την παρουσία της 
Ορθοδοξίας στον κόσµο. 
 ∆ράττοµαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τον κ. Γενικό 
Γραµµατέα για τη δυνατότητα να παρευρεθούµε εδώ, και ιδιαίτερα για την 
δυνατότητα που µας δώσατε να παρουσιάσουµε την έκθεση για το Κόσσοβο. 
Ευελπιστώ στην δηµιουργία µίας Επιτροπής, η οποία θα ασχολείται µε τα 
προβλήµατα αυτά, νοσηρά, βεβαρηµένα, µε τα οποία δυστυχώς ο Θεός µας δοκιµάζει 
συχνά. 
 Όλοι µας εκπροσωπούµε χώρες και λαούς οι οποίοι κατά το απώτερο 
παρελθόν, είτε σήµερα στο Κόσσοβο, στην Κύπρο, σε άλλες χώρες της εγγύς 
Ανατολής, της Αφρικής, οι Ορθόδοξοι συχνά γίνονται µάρτυρες της πίστης τους, 
συχνά µάλιστα θυσιάζοντας και την ίδια τη ζωή τους. Συνεπώς, έχουµε την 
υποχρέωση, γιατί και εγώ ασχολούµαι µε εκδοτική εργασία, εργάζοµαι και ως 
δηµοσιογράφος, έχουµε την ευθύνη λοιπόν να πληροφορούµε όχι µόνο τον εαυτό µας 
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αλλά και συνολικά τους Χριστιανούς άλλων κατευθύνσεων. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας.  
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστούµε για την πρόταση. Άλλες, παρακαλώ. 
Μαρία. 
M. PAPPAS: Θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω όλους για την πρόοδο που 
επέτυχαν τα τελευταία 13 χρόνια και θα ήθελα να κάνω κάποια πολύ σύντοµα σχόλια. 
 Πιστεύω ότι όταν πρωτάρχισα να συµµετέχω, δεν καταλάβαινα πολύ 
ξεκάθαρα ακριβώς τι συνέβαινε. Όσο όµως περνούσε ο χρόνος, καταλάβαινα σιγά-
σιγά, διότι έµπαινα στη θέση των άλλων, άκουγα µε τα αυτιά τους και κοίταγα µε τα 
µάτια τους και καταλάβαινα ότι κάτι αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Και ήθελα 
να προτείνω, ο κ. Alexeev και ο κ. Μυγδάλης να αρχίσουν κάποια στιγµή να 
συνεργάζονται και µαζί µου και να προτείνουµε ως µεγαλύτερη ή µικρότερη οµάδα, 
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα, να γίνουν οµάδες εργασίας. Έχω, όπως ξέρετε, 
µεταφράσεις υλικού αλλά υπάρχει πάρα πολύ µεγάλος αριθµός Ορθοδόξων 
κοινοτήτων, στις οποίες θα έπρεπε να φτάσουµε µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
Και µε αυτό το στόχο στο µυαλό µου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρόντες. 
 Νοµίζω ότι έχετε κάνει ό,τι καλύτερο µπορούσατε και έχουµε κάνει ό,τι 
καλύτερο µπορούσαµε µέχρι στιγµής. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω αυτή την 
πρόσκληση και να πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να επηρεάσουµε τα 
πράγµατα, είναι ακριβώς αυτός. Και να πω τελικά ότι χαίροµαι που µπορώ να σας 
ξανασυναντήσω εδώ και ελπίζω αυτή η πρόσκληση που απευθύνω, ότι θα λάβει 
σάρκα και οστά. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε, κα Μαρία. Υπάρχουν άλλες επιθυµίες, 
προτάσεις, από τους Συναδέλφους µας; Παρακαλώ. Ρουµανία. 
M. IGNAT: Αξιότιµοι συνάδελφοι, η Ρουµανική αντιπροσωπεία είναι πολύ 
ευχαριστηµένη από τις συνθήκες τις οποίες έχουµε εδώ, από την όλη διοργάνωση, 
ούτως ώστε να µπορέσουµε απρόσκοπτα να έχουµε αυτή τη συνάντησή µας και 
εκφράζουµε τις ευχαριστίες µας. 
 ∆εύτερον, µας έχει καταπλήξει η έκθεση την οποία µε τόση φροντίδα µας 
παρουσίασαν οι Συνάδελφοί µας από την Πολωνία. Συζητήσαµε µαζί τους και έχουµε 
την πρόταση, τέτοιου είδους έκθεση να διοργανωθεί και στη Ρουµανία, στο 
Κοινοβούλιο της Ρουµανίας, στο Πατριαρχείο και σε άλλες πόλεις. Συζητούµε αυτή 
τη στιγµή και έχουµε την πρόταση, ει δυνατόν αυτή η έκθεση να γίνει υπό την αιγίδα 
της ∆.Σ.Ο. 
 Τρίτον, το 2002 η Συνέλευση της ∆.Σ.Ο έγινε στο Κοινοβούλιο της 
Ρουµανίας. Κάποιο συνάδελφοι είδαν το τεράστιο κτίριο του Κοινοβουλίου µας και 
τώρα έχουµε την πρόταση, η επόµενη συνάντηση, η Ολοµέλειά µας, ή η συνάντηση 
της Γραµµατείας, να γίνει στο δικό µας Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα του 
Κοινοβουλίου της Ρουµανίας. Πρέπει να τη συζητήσουµε αυτή την πρόταση και µε 
την ηγεσία του Κοινοβουλίου µας. Θα είµαστε σε επαφή µε τη Γραµµατεία, µε την 
ηγεσία της ∆.Σ.Ο, και εάν υπάρχει τέτοια επιθυµία είµαστε πεπεισµένοι ότι θα έχουµε 
θετική ανταπόκριση από την ηγεσία του Κοινοβουλίου µας. Ένα µεγάλο ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κύπρος. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, θα 
ήθελα να συγχαρώ την Οργάνωσή µας, αλλά κυρίως την Εκτελεστική Γραµµατεία, το 
Προεδρείο, για την όλη δραστηριότητα την οποία έχουν διεξαγάγει κατά το παρελθόν 
έτος και το οποίο γίνεται ασφαλώς εθελοντικά, προς όφελος της Οργάνωσής µας, η 
οποία έχει τους βασικούς σκοπούς οι οποίοι είναι γραµµένοι στο καταστατικό. 
 Εκείνο που όλοι µας επιθυµούµε, είναι η ενδυνάµωση της Οργάνωσης και η 
εµφάνισή της ως µιας Οργάνωσης η οποία φροντίζει για τις αρχές για τις οποίες έχει 
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ιδρυθεί. Και αυτό το πράγµα για να γίνει γνωστό και να γίνει σεβαστή η Οργάνωσή 
µας σε όλες τις χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύονται στη ∆.Σ.Ο, µπορεί να γίνει σε 
κάποιο βαθµό ασφαλώς, µε διάφορους τρόπους. Ένα τρόπο είχα εισηγηθεί παλαιά, 
ότι πρέπει η Οργάνωση να έχει αρχείο το οποίο να ενηµερώνεται, µε τους 
Ορθοδόξους Βουλευτές κάθε χώρας. Κάθε χώρα δηλαδή, κάθε αντιπρόσωπος, να 
στέλνει από τώρα και στο εξής – ει δυνατόν – ποιοι είναι οι Ορθόδοξοι Βουλευτές 
στη Λευκορωσία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Ρωσία, σε όλες τις χώρες, ώστε να 
υπάρχει ένα µητρώο. Και αυτοί να ενηµερώνονται κάθε λίγο και λιγάκι µε ένα 
φυλλάδιο, µία επιστολή, ένα bulletin που βγάζουµε κλπ. Και αυτός ο κατάλογος να 
µας παρουσιάζεται και στη Γ.Σ., να γνωρίζουµε πόσοι είµαστε παγκόσµια, πόσους 
έχουµε τέλος πάντων φέρει στην Οργάνωσή µας και ενηµερώνονται. 
 Το δεύτερο είναι αυτό που κάνουν όλοι οι Οργανισµοί, ότι πρέπει να υπάρχει 
προβολή στα ΜΜΕ, σε κάθε χώρα. Πιθανόν κάποια προβολή να γίνεται στην Ελλάδα 
ή στη Ρωσία. Εγώ προσπαθώ στην Κύπρο µε κάποιες συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς 
ή τηλεοπτικούς σταθµούς, στη Βουλή µας προσπαθούµε, αλλά πολλοί Βουλευτές δεν 
έχουν ακόµη καταλάβει τη σηµασία αυτής της Οργάνωσης, έστω και αν είναι 
Ορθόδοξοι. 
 Εποµένως, αυτά τα δύο, η συνεχής ενηµέρωση και η προβολή στα ΜΜΕ, 
τηλεοράσεις, εφηµερίδες, περιοδικά. Αυτά όµως χρειάζονται και χρήµατα. Εµείς σαν 
µικρή χώρα, βάζουµε τον οβολό µας, σαν Κύπρος. Αυτόν τον οβολό αναµένουµε και 
από άλλες χώρες, έστω µικρό, όσο στόχο έχει βάλει η Οργάνωση, 10 χιλ. δολάρια. 
∆εν είναι πάρα πολλά, για να δυναµώσουµε αυτή την Οργάνωση η οποία για 13 
χρόνια άρχισε από το µηδέν και προσπαθεί σιγά-σιγά και χτίζει. Και σιγά-σιγά, αν 
θέλουµε εµείς οι Βουλευτές, οι Ορθόδοξοι, µπορεί να εδραιωθεί και να παίξει 
σηµαντικό ρόλο στο διεθνές σκηνικό και στο διάλογο µεταξύ και των Εκκλησιών και 
των Κοινοβουλίων, και στην παράκαµψη των διαφορών µεταξύ των λαών και των 
θρησκειών και στην επίλυση προβληµάτων. Αυτά ήθελα να τονίσω και σας 
ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε. Υπήρχε κάποιος άλλος που επιθυµεί 
να θέσει ερώτηµα, να παρέµβει;  
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ 
Γραµµατέα, εντιµότατοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές και αγαπητοί εν Χριστώ 
Αδελφοί, 
 Μεταφέρω πρώτα απ’ όλα τις ευχές και τις ευλογίες του Πατριάρχη και Πάπα 
της Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής του κ.κ. Θεοδώρου Β′, για την ευόδωση των 
εργασιών της συνάντησης αυτής. 
 Η Αφρικανική ήπειρος στα όρια της οποίας εκτείνεται η δικαιοδοσία του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, υπήρξε, είναι και θα συνεχίσει και στο µέλλον να είναι 
ένας τόπος γεµάτος ιδιαιτερότητες. Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας βασίσθηκε, κατά 
τους νεωτέρους χρόνους, µέχρι και τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες στο 
ελληνόφωνο κυρίως ποίµνιο, ή και στους αραβόφωνους της Αιγύπτου. Η δραµατική 
όµως συρρίκνωση του εν λόγω ποιµνίου, κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων και 
της επικρατούσης αστάθειας στις περισσότερες αφρικανικές χώρες – µε µοναδική 
εξαίρεση τη Νότιο Αφρική – έθεσε µία από τις αρχαιότερες και λαµπρότερες 
Εκκλησίες της Χριστιανοσύνης ενώπιον ενός διττού διλήµµατος: Την παθητική 
παρακολούθηση της φθίνουσας πορείας παρακµής ή την ανανοηµατοδότηση της 
πορείας της, µέσα από την εντατικοποίηση του ιεραποστολικού έργου. 

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής ευθύνης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, είναι 
ότι πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, µε προβλήµατα, άγνωστα εν 
πολλοίς στο λοιπό σώµα της Ορθοδοξίας. ∆εν θα σας κουράσω µε µακροσκελείς 
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αναφορές στο παρελθόν, κάτι εξ άλλου που δεν αρµόζει µεθοδολογικά στο θέµα της 
εισήγησής µου. Επειδή όµως ο µελλοντικός ορίζοντας διαφαίνεται καλύτερα µέσα 
από τη χρονική διάσταση του παρελθόντος, σε κάποια σηµεία δεν θα αποφύγουµε τη 
συνδροµή της ιστορικής έρευνας. 

Προσπαθώντας κάποιος να ανακαλύψει την Αφρική ακαδηµαϊκά στην αρχή, 
θα διαπιστώσει ότι µόλις από την δεκαετία µετά τον Β′ Παγκόσµιο συστηµατικές 
µελέτες, σχετικά µε τη θρησκευτική ζωή και παράδοση των ιθαγενών κατοίκων της 
Μαύρης Ηπείρου. Η ανάγνωση, έστω κάποιων σηµαντικών µελετών, οδηγεί τον 
έχοντα ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα αναγνώστη στο δυσάρεστο συµπέρασµα, ότι είναι 
αδύνατη ή πλήρης χαρτογράφηση του µωσαϊκού των αφρικανών θρησκευµάτων, 
διότι κάθε φυλή έχει και τη δική της ιδιαίτερη γλωσσική και θρησκευτική παράδοση. 
Αν αναλογισθεί δε κάποιος ότι υφίστανται περί τις 700 γλώσσες και ότι γλώσσα και 
θρησκεία συνδέονται στενά, τότε καταλαβαίνει ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα µοιάζει 
τουλάχιστον αρκετά δύσκολο. Εξάλλου, ελάχιστα γραπτά µνηµεία υπάρχουν σχετικά. 
Πρώτες γραπτές µαρτυρίες υπάρχουν στο Κονγκό και τις κοιλάδες του Ζαµπέζη, στα 
Λατινικά και Πορτογαλικά, από το 16ο αιώνα. Το υλικό όµως που διαθέτουµε για µια 
συνθετική µελέτη έχει κατά µέγιστο µέρος συλλεγεί τα τελευταία 150 χρόνια και 
είναι συσσωρευµένο κυρίως σε εθνογραφικές µελέτες και ειδικές µονογραφίες και 
συγκεκριµένα αφρικανικά θρησκεύµατα. 

Η Αφρικανική Ήπειρος, όπου η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου, µε τις τόσες 
οµορφιές αλλά και τους άλλους και πονεµένους ανθρώπους µε τη δυστυχία και τις 
αρρώστιες, την πείνα και τους πρόσφυγες, είναι ένας τόπος γεµάτος ιδιαιτερότητες. 
Σ’ αυτόν τον τόπο η Θεία Χάρη έταξε τον Προκαθήµενο του Αλεξανδρινού Θρόνου 
µαζί µε τους Επισκόπους του και τους Κληρικούς κάθε βαθµίδας αλλά και τους 
εθελοντές λαϊκούς να ευαγγελισθούν το µήνυµα της σωτηρίας της ψυχής. 

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κατά τους είκοσι αιώνες 
της ιστορικής του πορείας έχει να επιδείξει ένα µαρτυρικό µεγαλείο διακονίας προς 
τους λαούς της Αφρικής. Με την Ιεραποστολική του προσπάθεια πορεύεται προς τα 
έθνη µε συναίσθηση ευθυνών «έως εσχάτων της γης» και δικαίως ονοµάζεται 
Παναφρικανικό. 

Οι κοινότητες των Σλαβοφώνων Εκκλησιών που ζουν στην Αφρικανική 
Ήπειρο υπάγονται στην έδρα του Αγίου Μάρκου. Σύµφωνα µε µια σειρά 
ντοκουµέντων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας οι σχέσεις τόσο µε την Ρωσική 
Εκκλησία όσο και µε τις άλλες Σλαβόφωνες Εκκλησίες ήτανε πάντα άριστες και 
προσέφεραν θερµό ποιµαντικό λόγο και ζωντανή θεολογική αλήθεια στο λαό του 
Θεού. 

Σήµερα η άσκηση του φιλανθρωπικού έργου του Πατριαρχείου µας 
εκδηλώνεται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον προς τους παραδοσιακούς χώρους της 
Εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου µας όπου ζουν Έλληνες και Άραβες, 
όπως για παράδειγµα στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και στην Νότιο Αφρική µε την 
λειτουργία κοινωφελών ιδρυµάτων και σχολείων και δεύτερον προς τους νέους 
γεωγραφικούς χώρους Ορθοδόξου Ιεραποστολικής δράσεως εις την υπόλοιπον 
Αφρικανική Ήπειρο µε το κτίσιµο ορφανοτροφείων, σχολείων, µικρών κλινικών, 
οργανώσεως συσσιτίων προς τους απόρους αδελφούς µας και προσπάθεια παροχής 
δωρεάν παιδείας και ιατρικής περιθάλψεως σ’ άπορα και ορφανά παιδιά που δεν είναι 
και ολίγα. 

Η ιεραποστολική προσπάθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αφρικανική 
Ήπειρο δεν περιορίζεται µόνο στην πνευµατική καθοδήγηση και στον ευαγγελισµό 
των Αφρικανών αδελφών µας. 
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Γιατροί, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, αρχιτέκτονες, έγιναν συνοδοιπόροι 
στο δύσκολο και τραχύ δρόµο της Ιεραποστολής και «αφέντες άπαντα» προχώρησαν 
στην δηµιουργία σχολείων, νοσοκοµείων, γηροκοµείων και άλλων ευαγών ιδρυµάτων 
µε απώτερο σκοπό την καλλιτέρευση του τρόπου ζωής. Είναι ευλογία Θεού ότι οι 
Ιεραπόστολοι µας, κληρικοί και λαϊκοί µε επικεφαλής την σεπτή κορυφή του 
Αλεξανδρινού Θρόνου, την Α.Θ.Μ. τον Πάπα Και Πατριάρχη κ.κ. Θεόδωρον Β′, 
έρχονται στις Αφρικανικές χώρες όχι σαν «κατακτητές» αλλά σαν πρεσβευτές του 
µηνύµατος της αγάπης, ευαγγελιζόµενοι το σωτηριώδες µήνυµα του 
ενανθρωπίσαντος Λόγου του Θεού. 

Η σκέψη µας και η προσευχή µας καθηµερινά είναι πώς να οδηγήσουµε 
περισσότερους ανθρώπους, µικρούς και µεγάλους προς τον εν Χριστών φωτισµόν. 
Και εδώ πρέπει να παραδεχθούµε ότι οµιλώντας περί ιεραποστολής στις αχανείς 
εκτάσεις της Αφρικής, εννοούµε ότι τούτο επιτελείται µε πολλές θυσίες. Είναι ένα 
έργο µαρτυρικό, µια µαρτυρία Χριστού, µια αφιέρωση πλήρης χωρίς µέση οδό, 
προσφέρει δηλαδή κανείς τα πάντα, γίνεται ολοκαύτωµα, για να υπηρετήσει τον 
αδελφό του, τον στερηµένο συνάνθρωπό του. 

Τα αποτελέσµατα της Ιεραποστολής είναι φανερά. ∆εκαοκτώ Μητροπόλεις µε 
ισάριθµους Αρχιερείς και τέσσερις επισκοπές µε εκατοντάδες κληρικούς, Αφρικανούς 
και µη, εργάζονται νυχθηµερόν «µαθητεύοντες» το Αφρικανικό έθνος. 

Στην Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Κονγκό, Ζαΐρ, Ζάµπια, Ζιµπάµπουε, 
Νιγηρία, Γκάνα, Μαδαγασκάρη και Νότια Αφρική υπάρχουν Ορθόδοξοι ναοί όπου 
λατρεύεται το όνοµα του Τριαδικού Θεού. Οι Ορθόδοξοι της Αφρικανικής Ηπείρου 
υπολογίζονται πάνω από 5.000.000. το µέλλον της Ορθοδοξίας στην Αφρικανική 
Ήπειρο διαφαίνεται λαµπρό. 

Η Ορθοδοξία βλέποντας τα πολλά προβλήµατα της Αφρικανικής Ηπείρου, 
όπως το H.I.V - A.I.D.S., την ανεργία, τον υποσιτισµό, την εγκληµατικότητα, τους 
εµφυλίους πολέµους και άλλα πολλά, βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να 
επιβεβαιώσει τον ρόλο και την αποστολή της. Να δείξει ότι ξέρει να δηµιουργεί 
αποστόλους και ευαγγελιστές και παράλληλα να µετατρέπει τα προβλήµατα της ζωής 
σε επίγειο παράδεισο µε την αγάπη και την προσφορά. 

∆εν θα µηκύνω περισσότερο το λόγο. Άλλωστε, πρόθεσή µου δεν είναι να 
επαναλαµβάνω πράγµατα γνωστά, για την οργάνωση και την άσκηση της 
Ιεραποστολής. Εκείνο που ήθελα να επισηµάνω, είναι η ανάγκη να σκύψουµε µε 
αγάπη πάνω στα προβλήµατα και τις αγωνίες του ανθρώπου της τρίτης χιλιετίας. 
Πολλές φορές ο λόγος της αγάπης που αναδύεται µέσα από την Αγία Γραφή είναι 
περισσότερο εύληπτος και αποδοτικός. Η µετάβαση όµως από µακραίωνες 
αντιλήψεις, ξένες προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό, το πνευµατικό δηλαδή 
περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτή ανδρώθηκε, στον Λόγο του αποκεκαλυµµένου 
Θεού, δεν µπορεί να συντελεσθεί αίφνης. Πρόκειται για µια µακρά διαδικασία, η 
οποία θα απαιτήσει την αγαπητική κατανόηση όλων. 

Τελειώνοντας, επιθυµώ να αναφέρω και να υπογραµµίσω το µέγεθος της 
ευαισθησίας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.) στην 
χειµαζόµενη Αφρικανική Ήπειρο. 

Μιας ευαισθησίας που έγινε έκδηλη κατά την συνάντηση της Γενικής 
Γραµµατείας στο Γιοχάνεσµπουργκ της Νοτίου Αφρικής στις 3/12/2005. 

Αξίζει να παραθέσουµε απόσπασµα του ψηφίσµατος: «Οι λαοί της Κεντρικής 
και Νοτίου Αφρικής σήµερα, χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη για να ξεπεράσουν 
την κοινωνικοοικονοµική κρίση µεγάλης κλίµακας, που έχει πλήξει την Αφρικανική 
ήπειρο. Για να ξεπεράσουν τη φτώχεια και την ανέχεια, για να σταµατήσουν οι τόσο 
συχνοί θάνατοι από την πείνα και τις αρρώστιες που µαστίζουν την ήπειρο. Για να 
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βγουν απ’ αυτή την παρατεταµένη κρίση, που κοστίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. 
Κρίση, την οποία άλλωστε καθορίζουν οι όποιες ιδιαιτερότητες στην όποια εξέλιξη 
αυτής της ηπείρου, στην ιστορία της οποίας συνέβησαν ουσιαστικές ανατροπές στον 
τοµέα της κοινωνικοπολιτικής ζωής. Αλλά, και η στυγνή εκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων. 
 Για το λόγο αυτό – τελειώνει το ψήφισµα – τα µέλη της ∆ιεθνούς 
Γραµµατείας της ∆.Σ.Ο διακηρύσσουν ότι για την εξάλειψη της φτώχειας είναι 
απαραίτητη η διεύρυνση της διεθνούς βοήθειας, ώστε αυτή να φτάσει στους 
αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας. Η αλλαγή των όρων του διεθνούς εµπορίου 
υπέρ των φτωχών και αδυνάτων και η καταπολέµηση των βίαιων συγκρούσεων και 
γι’ αυτό πρέπει να επιλυθεί το σηµαντικότερο πρόβληµα της Αφρικής. Είναι εκείνο 
των φυλετικών διακρίσεων και του φυλετισµού». 

Είναι λοιπόν αδιανόητο να θεωρηθεί τυχαία η συνέλευση της Γενικής 
Γραµµατείας της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.) στην Νότιο 
Αφρική τα τέλη του περασµένου έτους. Αντιθέτως, απετέλεσε τον καρπό της αγωνίας 
και ευαισθησίας των Ορθοδόξων βουλευτών για την χειµαζοµένη Αφρικανική 
Ήπειρο και τους βασανισµένους λαούς της. Ήρθε σε συνδυασµό µε την ανακήρυξη 
από τα Ηνωµένα Έθνη του έτους 2006 ως έτους Αφρικής να δείξει στον δυτικό κόσµο 
ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε άθλιες συνθήκες. 

Να γίνει ο µονοδείκτης του δυτικού κόσµου, που ξεφεύγοντας από την 
νωθρότητα της καλοπέρασης, θα µετατρέψουν την θεωρία σε πράξη. Ποία θα είναι τα 
επόµενα βήµατα; Να καταλάβει ότι οι Αφρικανοί αδελφοί µας περιµένουν το χέρι 
εκείνο που θα απαλύνει τον πόνο τους. Να δείξει ότι το µήνυµα «Η Αφρική µας 
χρειάζεται» έχει υιοθετηθεί από όλους και µόνο θετικά βήµατα αναµένονται. 

Να δείξει ότι η µάστιγα του αιώνα A.I.D.S. δεν είναι µόνο ένα 
τοπικοαφρικανικό πρόβληµα. Είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να απασχολεί την 
παγκόσµια κοινότητα, η οποία θα πρέπει να έρθει αρωγός, σύµβουλος, συνοδοιπόρος 
στον αγώνα εναντίον της νόσου αυτής. 

Η Αφρικανική Ήπειρος, οι Αφρικανοί αδελφοί µας αναµένουν την βοήθειά 
σας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα ήθελα να προτείνω σήµερα στην 
συνέλευσή σας την ίδρυση ενός Κέντρου Ενηµέρωσης της ∆.Σ.Ο, που σαν σκοπό θα 
έχει την ενηµέρωση των δραστηριοτήτων της ∆.Σ.Ο σε όλο τον Ορθόδοξο κόσµο, 
δεδοµένου ότι στην Αφρικανική Ήπειρο εκλέγονται επτά Ορθόδοξοι βουλευτές σε 
διάφορα κοινοβούλια και σήµερα κοντά µας έχουµε τη χαρά να βρίσκεται ο 
βουλευτής της Ουγκάντα κ. Theodore Ssekikubo και θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ, σαν γίνει δεκτή αυτή η πρόταση να συσταθεί µια 
άτυπη Επιτροπή για να γίνει η καταγραφή των προβληµάτων σε Παναφρικανικό 
επίπεδο σε σχέση µε την Ορθοδοξία, και στην επόµενη συνέλευση να καταθέσουµε 
την πρότασή µας. 

Σας ευχαριστώ και αναµένουµε πολλά για την Αφρικανική ήπειρο. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστούµε. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν 
παρακαλώ; 
Σ. ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Τσιµούρης Σπύρος ονοµάζοµαι και 
θα επιθυµούσα να απευθύνω έναν σύντοµο χαιρετισµό, εκ µέρους της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Ορθοδόξων Νεολαιών. Ο Σύνδεσµος Οµοσπονδίας που ενώνει 146 
Μητροπόλεις, Νεανικές κινήσεις, Θεολογικές σχολές ανά τον κόσµο, µε στόχο την 
∆ιορθόδοξη ενότητα, την θεολογική ανανέωση και τον διαχριστιανικό διάλογο. 
 Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Σύνδεσµος, η Παγκόσµια Οµοσπονδία 
Ορθοδόξων Νεολαιών παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια τις εργασίες της ∆.Σ.Ο. 
Είναι γεγονός πως φορείς όπως η ∆ιακοινοβουλευτική ή ο Σύνδεσµος, που ενισχύουν 
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την διορθόδοξη και διαχριστιανική ενότητα, αποτελούν ελπίδα για τον Ορθόδοξο 
κόσµο, που συχνά φαίνεται σε επίπεδο τοπικών εκκλησιών διασπασµένος. 
 Κάπως έτσι και µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, είδαµε την κοινή µας παρουσία στο 
Porto Alegre και θα ήθελα να διορθώσω τον κύριο που µίλησε λίγο πριν, για την 
παρουσία µας εκεί. Ο Σύνδεσµος φιλοξένησε στον µικρό χώρο που είχε στο 
Μουτιράο, στην έκθεση συνεργασίας, την ∆ιακοινοβουλευτική και από εκεί 
µοιράστηκαν τα φυλλάδιά σας. Είναι γεγονός πως στο τέλος της Συνέλευσης, όλο το 
υλικό, όλων των κινήσεων, εξετέθη σε έναν κεντρικό χώρο, από όπου, µέσα από τις 
κούτες πήραν τα υπόλοιπα έγγραφα. 
 Ο Νίκος Νησιώτης, ένας από τους ιδρυτές του Συνδέσµου, το 1948 στην 
Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσµου, επεσήµανε πως οι τοπικές εκκλησίες πρέπει να 
ξεπεράσουν τον εθνοφυλετισµό και τον επαρχιωτισµό, που σαν αρρώστια τις 
κατατρώγει, για να µαρτυρήσουν τον Χριστό στην τότε διασπασµένη Ευρώπη. Η 
µεταπολεµική Ευρώπη είναι αλήθεια ότι έκανε πολλά βήµατα για να πετύχει µία 
οικονοµική ή πολιτική ένωση. 
 Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες όχι και τόσα πολλά, αγνοώντας συχνά τα λόγια του 
Ιησού, που στο Ευαγγέλιο της ∆ιαθήκης, στο τέλος του κατά Ιωάννη αναφέρει «εν 
τούτω γνώσονται πάντες ότι εµοί µαθητές εστέ, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις». 
Κατά συνέπεια, η έλλειψη ενότητας και αγάπης, σηµαίνει άµεσα απουσία µαρτυρίας. 
Κάτι που φαντάζει στα δικά µου µάτια, τραγικό και αποτελεί χρέος όλων µας. 
 Το θέµα της 13ης Γ.Σ. είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και οφείλει να διερευνηθεί 
σε πολλά επίπεδα. Θα ήθελα να µου επιτρέψετε ένα µικρό σχόλιο. Η συµβολή του 
Ορθόδοξου πολιτισµού στην οικοδόµηση της νέας Ευρώπης δεν µπορεί ή δεν πρέπει 
να είναι προσφορά δοκιµασµένων συνταγών του 10ου ή του 11ου αιώνος. ∆εν µπορεί 
να είναι προσφορά αντιγραφής κοινωνικών προτύπων και πρακτικών του ενδόξου 
παρελθόντος µας. Ως φορείς του πολιτισµού, όποτε και αν είµαστε, δεν επιτρέπετε να 
µένουµε αντιγραφείς, αλλά δηµιουργοί. Αξιοποιώντας το υλικό, κοινωνικό, 
φιλοσοφικό, πολιτισµικό της εποχής µας, ακόµη και αν αυτό είναι το µηδέν. 
 Τελειώνοντας, θα ήθελα να προτείνω στην ∆.Σ.Ο συνεργασία πάνω σε ένα 
καυτό ζήτηµα, στο µοναδικό καυτό ζήτηµα των Ορθοδόξων Εκκλησιών που είναι η 
διορθόδοξη ενότητα. Θεωρώ προσπάθειες λαϊκών µελών της εκκλησίας, µοναδικές σε 
έναν χώρο που αξίζει ή πρέπει η ενότητα να είναι το πρώτο στοιχείο. Ευχαριστώ 
πάρα πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εδώ, άλλος ένας εξέφρασε επιθυµία, ή δεν υπάρχει 
άλλος; Παρακαλώ. 
G. TUENI: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραµµατεύ, εκ µέρους των Αράβων 
Συναδέλφων και εµού του ιδίου, και µετά από συζητήσεις που είχαµε εδώ και έξω 
όµως, για δύο ζητήµατα: 
 Πρώτον, για την πιθανότητα µιας συνάντησης για τις Ανατολικές Εκκλησίες 
στην Βηρυτό, στο Πανεπιστήµιο του Μπαλαµάντ και αυτό µε τη βοήθεια του 
Κοινοβουλίου και ίσως µε τη συνεργασία κάποιων Μουσουλµάνων Συναδέλφων. Και 
αυτό, νοµίζω, συναντά τη δική σας πρωτοβουλία για τη συµπλησίαση µε τον 
Ισλαµικό κόσµο, µε τους Βουλευτές του Ισλάµ. 
 Και επίσης, για τον συνεχιζόµενο διάλογο, διότι µπορεί – σκέφτοµαι - να µην 
είναι πολύ καλό να υπάρχουν πολλές αποκλίνουσες φωνές εδώ. Βέβαια, δεν θέλουµε 
να δώσουµε την εντύπωση ότι είµαστε µονολιθικοί, αλλά θέλουµε όµως να δώσουµε 
και την αίσθηση ότι είµαστε οµόφωνοι και ότι υπάρχει συναίνεση µεταξύ µας. 
 Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να λάβετε υπόψη σας αυτή την 
πρόταση για µία συνάντηση, ενδεχοµένως στη Βηρυτό, στο Λίβανο. Μία επίσης 
συνδιοργάνωση και µε τα αραβικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Το λόγο έχει ο κ. Γενικός Γραµµατεύς. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρωστώ 
µία απάντηση στον Συνάδελφο κ. Zatoulin, ο οποίος µε έριξε προηγουµένως εις την 
πυρά της Ιεράς Εξετάσεώς του. 
 Θέλω να του υπενθυµίσω το εξής: την 1/8 του περασµένου έτους, έστειλε στη 
Γραµµατεία µία επιστολή µε την οποία ζητούσε την έγκριση της ως εξής:  
 «Με σκοπό την εµβάθυνση των συζητήσεων αυτών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων της οποίας είµαι Πρόεδρος, πρότεινε να διοργανώσει στρογγυλή 
τράπεζα µε θέµα «∆ικαίωµα θρησκευτικής ελευθερίας στις ζώνες συρράξεων». Σε 
συνεννόηση µε τα µέλη της Επιτροπής, έχουµε προγραµµατίσει τη διεξαγωγή της 
στρογγυλής τράπεζας στις 14-15/9 στη Μόσχα, αναλαµβάνοντας από ρωσικής 
πλευράς όλες τις προσπάθειες και τα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα, εξαιρώντας τη 
µετάβαση προς και από τη Μόσχα». 
 Εµείς τι κάναµε: Παρά τις όποιες επιφυλάξεις να συνέλθει µία Επιτροπή 
αυτοτελώς, και δηµοσίως, διότι οι Επιτροπές συνέρχονται και συζητούν κατ’ ιδίαν, 
απαντήσαµε θετικά και απαντήσαµε συγκεκριµένα όµως. Λέµε στον κ. Zatoulin: 
 «Σε σχέση µε τη λειτουργία των Επιτροπών της ∆.Σ.Ο και της εκδήλωσης που 
προτείνατε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής: Μέχρι σήµερα οι Επιτροπές 
συνεδρίαζαν µε τα µέλη τους και µε την υποστήριξη ανάλογων επιστηµονικών 
υποεπιτροπών, προκειµένου να διαµορφώσουν θέσεις σε κάποια ζητήµατα. Τις οποίες 
στη συνέχεια και κατ’ επιταγή του εσωτερικού µας κανονισµού, εισήγαγαν τις θέσεις 
αυτές προς συζήτηση στη Γραµµατεία και τελικά στην Γενική Συνέλευση. Η 
υπερψήφιση των θέσεων αυτών, τις καθιστούν και επίσηµες θέσεις της Οργάνωσης 
για το συγκεκριµένο θέµα. Ο τρόπος αυτός είναι δηµοκρατικός και ασφαλής, καθότι 
έτσι κατατίθενται όλες οι απόψεις και εκφράζεται τελικά για τις απόψεις αυτές η 
κυρίαρχη βούληση της Γενικής Συνέλευσης. 
 Θεωρώ λοιπόν πως µία τέτοια εκδήλωση, όπως αυτή που προτείνατε, µπορεί 
να συµβάλλει µόνο στον προβληµατισµό της Επιτροπής, προκειµένου στη συνέχεια οι 
απόψεις που θα κατατεθούν στην εκδήλωση της Μόσχας, να τύχουν ανάλογης 
επεξεργασίας, ώστε να υποβληθούν στη Γραµµατεία και στην Γ.Σ. προς έγκριση. Η 
διαδικασία αυτή εκτιµώ ότι καταγράφεται …κλπ.». 
 Τι συνέβη σ’ αυτό το µεταξύ: Ο κ. Zatoulin έχει µία δική του Οργάνωση και 
προφανώς ήθελε να κάνει κάτι µε τη δική του οργάνωση, αναµιγνύοντας τη δική µας 
Οργάνωση, χωρίς εµείς να έχουµε γνώση. Ένας από τους Συναδέλφους, µέλος της 
Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ο κ. Hanania από την Παλαιστίνη, µας έστειλε 
την πρόσκληση Zatoulin στη Γραµµατεία, και µέσω της προσκλήσεως που εστάλη 
από τον κ. Zatoulin στον κ. Hanania, ελάβαµε γνώση περί του τι εσκέπτετο ο κ. 
Zatoulin να κάνει. 
 Εξήγησα προηγουµένως ότι οι Επιτροπές τις οποίες συγκροτούµε, κατά τον 
κανονισµό, συνέρχονται ιδιαιτέρως, όχι δηµοσία. Μελετούν είτε αυτοτελώς, είτε µε 
τη βοήθεια επιστηµονικών οµάδων κάποια θέµατα, τα θέτουν υπόψη της Γραµµατείας 
και η Γραµµατεία, ανάλογα µε την σηµασία, την αξία τους και τον βαθµό 
επεξεργασίας που έχουν τύχει ήδη από τις Επιτροπές, τα προωθεί στη Γ.Σ., προς 
έγκριση ή απόρριψη, ούτως ώστε αν εγκριθούν να καταστούν θέσεις της Οργάνωσής 
µας. 
 Εδώ λοιπόν, από την πρόσκληση Zatoulin προς τον κ. Hanania, 
πληροφορούµεθα το εξής: 

«Αξιότιµε κ. Hanania, σας προσκαλώ να λάβετε µέρος στην στρογγυλή τράπεζα 
«∆ικαίωµα θρησκευτικής ελευθερίας στις ζώνες συρράξεων», που θα πραγµατοποιηθεί 
–τότε – στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου του Προέδρου της Ρωσικής 
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Οµοσπονδίας κλπ. στα πλαίσια διεθνούς συνεδρίου» - δηλαδή µιλάµε για δηµόσια 
πλέον σύνοδο της Επιτροπής, πράγµα που δεν προβλέπει ο κανονισµός  - «διεθνούς 
συνεδρίου µε θέµα «Η παράλληλη Κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών Αµπχαζία, 
Τρανσίστρια, Αυτόνοµη περιοχή της Μολδαβίας, Νότια Οσετία, Ναγκόρνο Καραµπάχ, 
ως δεδοµένα του µετασοβιετικού χώρου». Συνεχίζει: «Τη στρογγυλή τράπεζα 
διοργανώνουν η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της ∆.Σ.Ο και το Ινστιτούτο 
ΚΑΚ επικεφαλής του οποίου τυγχάνει να είµαι εγώ» (ο κ. Zatoulin). 
 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνεστε ότι ο κ. Zatoulin προσπάθησε 
να παραπλανήσει την Γραµµατεία, η οποία µόλις έλαβε γνώση περί τίνος πρόκειται, 
του είπε ότι η Γραµµατεία και η Οργάνωση δεν καλύπτουν αυτό το οποίο πάτε να 
κάνετε. ∆εν χωρεί αµφιβολία ότι ο κ. Zatoulin, αν ήθελε να οργανώσει αυτό το 
πράγµα ως Zatoulin, ή ως Ίδρυµα το οποίο διευθύνει, του οποίου προεδρεύει κλπ, 
ήταν απόλυτο δικαίωµά του. Αλλά δεν θα µπορούσαµε να αναµίξουµε την Οργάνωση 
σε µία ιστορία της οποίας το περιεχόµενο δεν γνωρίζαµε, το οποίο δεν ήταν σύµφωνο 
µε τις διαδικασίες και τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς ∆ιακοινοβουλευτικής. 
Μιλούσαν για άλλα πράγµατα και θα γινόταν εντελώς διαφορετικά πράγµατα. 
 Κατόπιν αυτού του στείλαµε µία επιστολή και του είπαµε ότι εµείς δεν 
συµφωνούµε µε αυτό που πάτε να κάνετε, ερήµην µας. Ο κ. Zatoulin θα µπορούσε να 
το κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Όφειλε να µας ζητήσει και συγνώµη, διότι 
παρεβίασε τον κανονισµό της Οργανώσεως. Παραταύτα, κάποια στιγµή από το site 
του κ. Zatoulin πληροφορηθήκαµε ένα κατεβατό υπαινιγµών και ύβρεων εναντίον 
µας, και να µας ονοµάζει πράκτορες του Πατριαρχείου της Κων/λεως, και άλλα 
ηχηρά παρόµοια κλπ. 
 Αυτά τα πράγµατα, λυπάµαι, αλλά δεν είναι σοβαρά. Αυτή είναι η όλη 
ιστορία, µε τη συγκεκριµένη περίπτωση την οποία ήθελε ο κ. Zatoulin, να την 
αναµίξει σήµερα, ως µη όφειλε, στην συνεδρίαση της ∆ιακοινοβουλευτικής µας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.  
K. ZATOULIN: Έχουµε ίδιες ελπίδες µε τον κ. Παπαθεµελή. Εγώ θα επιθυµούσα να 
ζητήσει συγνώµη ο ίδιος, ο ίδιος επιθυµεί να ζητήσω συγνώµη εγώ. Κατ’ αρχήν θα 
παρακαλούσα τον αξιότιµο κ. Γενικό Γραµµατέα, για άλλη µία φορά, να ελέγξει τις 
µεταφράσεις που έχει στη διάθεσή του, το ποιον των µεταφράσεων από τη ρωσική 
προς την ελληνική και από την ελληνική προς τη ρωσική, διότι είναι λάθος κατάφωρο 
το γεγονός ότι αναφέρω κάποιον πράκτορα του Πατριαρχείου της 
Κωνσταντινούπολης. 
 Κύριε Παπαθεµελή, δεν χρησιµοποιώ εγώ τέτοιες εκφράσεις. Το site του 
Ινστιτούτου µου είναι ανοικτό για διάφορες κρίσεις. Θα πρέπει να διακρίνουµε τις 
κρίσεις που λέγονται από εµένα τον ίδιο, από κρίσεις τρίτων. ∆εν θυµάµαι, εγώ 
προσωπικά, τέτοιου είδους κρίσεις να έχουν δηµοσιοποιηθεί στο site µας. Αυτό εν 
πρώτοις. ∆εν είναι αξιοπρεπές από επικεφαλής διεθνούς οργανισµού να κάνει χρήση 
ψιθύρων, διαδόσεων ή ανακριβούς πληροφορίας. 
 ∆εύτερον, νοµίζω ότι είναι εντελώς λανθασµένο εκ µέρους του Γενικού 
Γραµµατέως, ότι εµµένει στην άποψή του και κάθε φορά προσπαθεί µε το δικό του 
τρόπο να ερµηνεύει τον κανονισµό και τον τρόπο λειτουργίας της Οργάνωσής µας. 
Αυτό δεν αφορά µόνο την εν λόγω περίπτωση που αναφερόµαστε σήµερα. Θα ήθελα 
να αναφέρω ότι τα µέλη της ∆.Σ.Ο, συνάδελφοι, παρευρέθησαν σ’ αυτή την 
εκδήλωση στην οποία αναφερθήκατε τόσο υποτιµητικά κ. Γενικέ, αλλά κανένας δεν 
έχει την αντίληψη ότι αυτή η εκδήλωση έγινε λάθρα, για να γίνει χρήση του κύρους 
και της δόξας της ∆.Σ.Ο. 
 Και τα δύο χρήζουν ενισχύσεως και το επιδιώκουµε. Αντί όµως να µας 
βοηθήσετε, αντί να µας στηρίξετε σ’ αυτή την υπόθεση, που δεν απαιτούσαµε τίποτα 
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από σας, δηµιουργήσατε γύρω από αυτό κάποιο πρόβληµα. Κάναµε λοιπόν το 
Συνέδριό µας για τις ζώνες των συρράξεων, στο Ινστιτούτο των χωρών της 
Κοινοπολιτείας. Και την επόµενη µέρα, µετά από αυτή τη διάσκεψη, είχαµε µία 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης και το κάναµε αυτό συνειδητά, διότι οι άνθρωποι 
που συµµετέχουν σ’ αυτή τη διάσκεψη, που διεξήχθη από εµάς, µε δικούς µας πόρους 
και δεν έχει καµία σχέση µε την ∆.Σ.Ο, έµειναν για τη συµµετοχή τους σ’ αυτή τη 
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, και ήταν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν 
από τις ζώνες των συρράξεων. 
 Νοµίζω ότι εσείς ο ίδιος, κ. Γενικέ, επανειληµµένα έχετε δείξει ότι κάνουµε 
εκδηλώσεις από κοινού µε άλλους. Από κοινού µε την Ελλαδική Εκκλησία, χωρίς να 
έχουµε οποιαδήποτε άλλη έγκριση ή αντίρρηση. Θα ήθελα λοιπόν να απορρίψω όλες 
αυτές τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις, ότι κάνουµε χρήση ή έχουµε τη διάθεση να 
κάνουµε χρήση του κύρους της διεθνούς µας οργανώσεως, να πάψετε να αναφέρεστε 
σε καταστάσεις και να υπαινίσσεστε καταστάσεις οι οποίες δεν ισχύουν κ. 
Παπαθεµελή. 
 Υποστηρίζω και εδώ είναι παρόντες οι Συνάδελφοί µου Βουλευτές, ότι το 
Ινστιτούτο, του οποίου είµαι επικεφαλής, είναι πολύ γνωστότερο στη Ρωσία από τη 
∆.Σ.Ο. Ενδεχοµένως να είναι λιγότερο γνωστό στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν είναι 
δικό µας πρόβληµα. ∆εν είχαµε λοιπόν την επιθυµία να κάνουµε χρήση της ∆.Σ.Ο 
ούτως ώστε να αναβαθµίσουµε το κύρος του Ινστιτούτου µας. Υπάρχουν 
θεµελιωδέστερα προβλήµατα απ’ ό,τι η συζήτηση τέτοιου είδους λεπτοµερειών. Είτε 
µας παρέχετε τη δυνατότητα να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες που δεν ζητούµε ούτε 
πόρους, ούτε χρήµατα, ούτε οτιδήποτε άλλο, είτε ασχολείστε µόνο µε 
προσκυνηµατικό τουρισµό, αποκλειστικώς, και υπεκφεύγετε φλέγοντα ζητήµατα τα 
οποία µας ανησυχούν. 

Και εµάς µας ανησυχεί η κατάσταση στο Κόσσοβο, µας ανησυχεί η διαίρεση 
του Μαυροβουνίου από τη Σερβία, που έγινε και συνδέεται µε προβλήµατα της 
Εκκλησίας. Μας απασχολεί το σχίσµα της Ουκρανίας. Μας απασχολεί η κατάσταση 
της Εκκλησίας στις ζώνες των συρράξεων και στη µετασοβιετική περιοχή και στην 
Παλαιστίνη, στην οποία αναφερθήκαµε. Μας ανησυχούν όλα αυτά. Στη 
δραστηριότητα της ∆.Σ.Ο δεν βλέπω να σας ανησυχεί στο βαθµό που µας ανησυχεί 
εµάς. 

Αυτό είναι που χρειάζεται να σκεφτόµαστε, και όχι να ξεπληρώσουµε τους 
λογαριασµούς µε τον Zatoulin για κάποια εκδήλωση που είχε την πρωτοβουλία να 
οργανώσει. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κωνσταντίνε, εν πάση περιπτώσει, συµφωνήσαµε να 
έχουµε το ελάχιστο των συναισθηµατικών φορτίσεων. Νοµίζω ότι αυτό που πρωτεύει 
είναι η ανεπαρκής πληροφορία εδώ, και εκ µέρους σου. ∆εν είναι το σηµαντικότερο 
αυτό στη σηµερινή µας συνάντηση, θα πρέπει τουλάχιστον να σκεφτούµε πώς θα 
εργαστούµε στο εξής, ως Επιτροπές, γενικά όµως εκείνο που µας ενδιαφέρει είναι η 
ενίσχυση της ενότητάς µας. Προβλήµατα µπορεί να ανακύπτουν, µπορεί να 
ανακύπτουν και αντιφάσεις. Το σηµαντικότερο είναι να µη προωθούµε τις 
προσωπικές µας ιδέες, αλλά κοινά ζητήµατα. Υπάρχει πληθώρα ζητηµάτων … 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Εγώ δεν αµφισβήτησα το κύρος της Οργανώσεως της 
οποίας προεδρεύει ο κ. Zatoulin, ούτε την προσφορά της στους λαούς της Ρωσίας, 
ούτε επίσης το κύρος το προσωπικό του στη Ρωσία και ότι είναι πιο γνωστός αυτός 
απ’ ό,τι είναι η ∆ιεθνής ∆ιακοινοβουλευτική και όλα αυτά τα πράγµατα. Ούτε του 
είπα ότι δεν θα κάνει αυτό το οποίο έκανε. Καλώς το έκανε. 
 Αλλά είπα το εξής: υπάρχει ένας κανονισµός της ∆ιεθνούς 
∆ιακοινοβουλευτικής για τη λειτουργία των Επιτροπών. Το ξαναλέω για τελευταία 
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φορά. Οι Επιτροπές συνέρχονται κατ’ ιδίαν και όχι δηµόσια. Ερευνούν, συζητούν 
θέµατα, είτε αυτοτελώς, είτε µε τη βοήθεια επιστηµονικών Επιτροπών, ή 
επιστηµόνων ατοµικά. Ό,τι πόρισµα βγάλουν πηγαίνει στη Γραµµατεία και δια της 
Γραµµατείας στη Γενική Συνέλευση και γίνεται θέση της Οργανώσεως. Αυτό είπα. 
 Από κει και πέρα, όλα αυτά που λέει, δεν έχουν καµία σχέση µε την 
πραγµατικότητα και µ’ αυτό που εµείς, για να κατοχυρώσουµε στοιχειωδώς τους 
κανόνες λειτουργίας της Οργάνωσης – διότι αν η Οργάνωση δεν λειτουργεί µε 
κανόνες, θα διαλυθεί από µόνο το γεγονός αυτό. Κατά τα άλλα, βεβαίως πρέπει να 
ασχοληθούµε µε αυτά τα οποία συµβαίνουν στο Κόσσοβο, µε τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας, µε την αποσύνδεση Σερβίας – Μαυροβουνίου, µε 
χίλια δυο άλλα πράγµατα, τα οποία προκαλούν αναταράξεις στη Βαλκανική και 
ανασφάλεια στους λαούς της Βαλκανικής και δηµιουργούν µείζονα προβλήµατα. 
Αυτά είναι θέµατα µε τα οποία πρέπει να ασχοληθούµε. ∆εν το αµφισβητήσαµε αυτό. 
 Επαναλαµβάνω, έπρεπε και πρέπει να κατοχυρώνουµε τους όρους λειτουργίας 
της Οργάνωσής µας, να είναι εύ και καλώς όλα, ευσχηµόνως και κατά τάξιν, όπως 
λέει η γραφή. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Νοµίζω ότι το πρόβληµα είναι ευνόητο. 
K. ZATOULIN: Ας αναφέρετε τα σηµεία του κανονισµού τα οποία παραβίασα. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κόλια, µπορούµε να το εξετάσουµε παραπέρα αυτό το 
ζήτηµα, όσον αφορά τη δηµοσιότητα που µπορούν να έχουν οι εργασίες των 
Επιτροπών. Βρείτε µου σας παρακαλώ, πού λέει στον κανονισµό ότι συνεδριάζουν οι 
Επιτροπές κατ’ ιδίαν. 

Ας σταµατήσουµε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει αµοιβαία επιθυµία. Και ο 
Konstantin ήθελε προς όφελος της Οργανώσεώς µας, αλλά υπάρχουν και ορισµένοι 
κανονισµοί. Ενδεχοµένως να είναι παρωχηµένοι οι κανονισµοί, ίσως χρειάζονται 
διακρίβωση, αλλά υπάρχουν και ισχύουν οι κανονισµοί. Εδώ είναι το ζήτηµα. Και 
φυσικά, ο Γενικός Γραµµατεύς προασπίζεται αυτούς τους κανονισµούς που 
εκφράζονται στο καταστατικό µας. Αν είναι παρωχηµένοι, ελάτε να σκεφτούµε πώς 
να διευθετήσουµε µερικές τέτοιες πλευρές, όσο χρειάζεται φυσικά. 
 Έχω την πρόταση λοιπόν να βάλουµε µία τελεία εδώ, να περάσουµε στο 
επόµενο ζήτηµα, διότι για µένα είναι πολύ πιο σηµαντικό.  
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Όπως είπε ο κ. Πρόεδρος, να βάλουµε µία τελεία, και 
υπενθυµίζω για τελευταία φορά ότι ο κ. Zatoulin µας απέκρυψε το γεγονός ότι έχει 
ένα δικό του Συνέδριο και εντάσσει την συνεδρίαση της Επιτροπής µέσα σ’ αυτό το 
Συνέδριο. ∆εν είχε λόγους να µας το αποκρύψει, γιατί το έκανε; 
K. ZATOULIN: ∆εν συµπεριέλαβα στα πλαίσια του Συνεδρίου και σταµατήστε να 
µιλάτε εξ ονόµατός µου.  
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Η πρόσκληση που έστειλε στον κ. Hanania, αυτό λέει. Αν 
την έχει ξεχάσει, να του την παραδώσω. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις, να θέσουµε µία τελεία. Να 
περάσουµε στα οικονοµικά ζητήµατα, διότι για µένα και για όλους εµάς, η προοπτική 
της ευηµερούς υπάρξεώς µας συνδέεται µε τον προϋπολογισµό. Ποιος θα µιλήσει; Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Plokhotniouk. 
B. PLOKHOTNIOUK: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ, αξιότιµοι 
συνάδελφοι, όπως πάντα, την τελευταία µέρα παραµένουν τα πιο περίπλοκα και 
βαριά ζητήµατα. Θα θυµόσαστε ότι πέρυσι τελευταίο ζήτηµα ήταν τα οικονοµικά και 
ήταν δύσκολα πάλι. Θα επιθυµούσα λοιπόν να σας αναφέρω ότι εχθές συνεδρίασε η 
Επιτροπή Οικονοµικών, η οποία καθόρισε τη θέση της, όσον αφορά την οικονοµική 
κατάσταση της Οργανώσεώς µας. Τι έγινε κατ’ αυτό το διάστηµα; 
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 Εν πρώτοις, ό,τι απαιτούσαµε την προηγούµενη φορά, υπάρχει ένας 
απολογισµός κάθε τριµήνου. Η οικονοµική δραστηριότητα έγινε πολύ πιο διαφανής 
και σήµερα µπορούµε όλοι να έχουµε εικόνα. Έχετε υπόψη σας τον οικονοµικό 
απολογισµό και την έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής, πριν από ένα µήνα. 
Συνεπώς, έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε όλα αυτά. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουµε 
από τα εισοδήµατα. 
 Τα εισοδήµατά µας θα µπορούσαν να είναι και καλύτερα. Περάσαµε από το 
δολάριο στο ευρώ στους λογαριασµούς µας, που υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή 
µας. Μεγάλο έργο έγινε από την ελληνική αντιπροσωπεία. Έχουν αυξήσει την 
συνεισφορά τους µέχρι τις 200.000 ευρώ, η Ρωσία παραµένει στις 150.000, όµως το 
έργο το επόµενο έτος θα συνεχιστεί και νοµίζω ότι οι Βουλευτές της Ρωσίας θα 
µπορέσουν να µην υστερούν έναντι των Ελλήνων Συναδέλφων τους, στη 
χρηµατοδότηση. 
 Επετεύχθη συµφωνία µε την Ουκρανία, για τη χρηµατοδότηση του 
οργανισµού µας. Λόγω όµως των τελευταίων γεγονότων δεν µπορούµε µονοσήµαντα 
να πούµε πως το επόµενο οικονοµικό έτος θα έχουµε τη ροή των εισφορών από το 
Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, αλλά έχουµε µία κατ’ αρχήν συµφωνία. Οι εργασίες 
προχωρούν µε το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, όπου έχουµε επίσης καλές 
προοπτικές. Πολλά Κοινοβούλια αποφάσισαν να αναλάβουν υποχρεώσεις – ας το 
πούµε έτσι – για την κάλυψη οδοιπορικών της Οργανώσεώς µας. 
 Αλλά παρ’ όλα αυτά, σήµερα, που είχαµε τον έλεγχο των δαπανών για το 
επόµενο έτος, έχουµε περίπου 70.000 ευρώ έλλειµµα. Νοµίζω ότι το εκτελεστικό 
όργανο και η Γραµµατεία της ∆.Σ.Ο θα επιδείξουν ευρηµατικότητα συµπληρωµατική 
και θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το έλλειµµα. 
 Στην Επιτροπή Οικονοµικών επροτάθη να επιτραπούν παραπάνω δαπάνες 
πόρων για τη Γραµµατεία, για τον κ. Γραµµατέα και τον Πρόεδρο, από 30 µέχρι 60 
χιλ. ευρώ. Όταν όµως κάναµε την ανάλυση είδαµε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, διότι 
έχουµε 33.000 ευρώ που είναι έλλειµµα. Η Επιτροπή Οικονοµικών συµφωνεί µε τη 
σηµερινή πρόταση, νοµίζω ότι σήµερα πρέπει να πάρουµε την απόφαση για τη 
δηµιουργία Επιτροπής Πληροφόρησης. ∆ιότι ό,τι κάνουµε, συχνά παραµένει αόρατο. 
Ακόµα και το site που υπάρχει, της ∆.Σ.Ο, στο Internet, αν το εξετάσετε σήµερα, 
είναι πολύ µη ενήµερο, δεν ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα. Πρέπει να το 
πράξουµε αυτό, υπάρχουν πλευρές, υπάρχουν στιγµές που θα πρέπει να έχουµε στο 
επόµενο οικονοµικό έτος πόρους για τη συµµετοχή σε κάποιο έντυπο όργανο και 
πρέπει να το διευθετήσει η Γραµµατεία αυτό. 
 Εδώ θα χρειαστεί να αναζητήσουµε συµπληρωµατικές δυνατότητες, αλλά οι 
δυνατότητες αυτές το επόµενο έτος υπάρχουν. Γι’ αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όλοι έχετε 
γνώση των αποτελεσµάτων του Ορκωτού ελέγχου, στη συνάντηση της Επιτροπής 
Οικονοµικών συζητήσαµε όλα αυτά τα ζητήµατα και αναθέσαµε να γίνει έκθεση του 
ελέγχου και να απαντήσει στις ερωτήσεις µας ο Ταµίας, ο οικονοµικός υπεύθυνος που 
θα µιλήσει µετά από εµένα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις είµαι στη διάθεσή σας, αν δεν 
υπάρχουν παρακαλώ να µε αποδεσµεύσετε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Θα παρακαλούσα τους Συναδέλφους, έχετε το σχέδιο του 
προϋπολογισµού της Οργανώσεώς µας για το επόµενο έτος και την έκθεση ελέγχου 
για το παρελθόν έτος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών µας ανέφερε την 
κατάσταση ως προς τα οικονοµικά, τι επίκειται. Εφιστώ την προσοχή σας σε δύο 
ιδιαιτερότητες. 
 Όταν εγκρίναµε τον προϋπολογισµό του παρελθόντος και του τρέχοντος 
έτους, είχαµε περισσότερο αποθεµατικό. Είχαµε περίπου 600.000 δολάρια, µετά 
500.000. Σήµερα έχουµε ένα απόθεµα που µεταβιβάζουµε στο επόµενο έτος, µικρής 
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τάξεως. Το σηµαντικότερο όµως έγκειται στο εξής: Εάν δεν επιτύχουµε η Ρωσία και 
η Ελλάδα, να εξασφαλίσουµε εκείνη τη χρηµατοδότηση που χρειάζεται σήµερα, από 
200.000 ευρώ, τότε το πρόγραµµα το οποίο οργανώνουµε δεν θα µπορέσει να 
εκτελεστεί. Γι’ αυτό λοιπόν, χωρίς τη συµµετοχή Συναδέλφων από άλλες χώρες, στο 
οποίο αναφέρθηκε ο κ. Παπαθεµελής, ο κ. Μυγδάλης, οι εκπρόσωποι της Κύπρου, το 
ζήτηµα αυτό είναι ζήτηµα αρχής ως προς τη σηµασία, είναι ζωτικής σηµασίας. Είτε 
θα πρέπει να περιορίσουµε µόνο σε τυπικές εκδηλώσεις τη δραστηριότητά µας, και 
αυτό θα σηµαίνει ότι θα συρρικνώσουµε τις δραστηριότητές µας. Και το 
σηµαντικότερο, εκείνο το θετικό απόθεµα που έχουµε συσσωρεύσει κατά το 
παρελθόν, δεν θα µπορέσει να αναπτυχθεί στο εξής όπως θα όφειλε. 
 Εάν υπάρχουν λοιπόν ερωτήµατα, παρακαλώ, ειδ’ άλλως να αποδεσµεύσουµε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής και να ακούσουµε τον Ταµία µας. Ευχαριστούµε κ. 
Plokhotniouk. Το λόγο έχει ο κ. Γεωργακόπουλος. 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το έργο το δικό µου φέτος γίνεται 
ευκολότερο. Θα µιλήσω για τον προϋπολογισµό 2006-2007. Θα αναφερθώ σε 
συνολικές δαπάνες, οι αναλυτικές δαπάνες είναι µέσα στο φάκελό σας. 
 Οι δαπάνες οι οποίες προϋπολογίζονται για τις Γραµµατείες – τα νούµερα τα 
οποία θα σας δώσω είναι σε ευρώ -, οι Γραµµατείες είναι 54.590 ευρώ, η Γενική 
Συνέλευση στις 132.200, το Συνέδριο της Βιοηθικής το οποίο όπως αναλύθηκε 
προετοιµάζεται να γίνει τον Οκτώβρη είναι 77.200, η συνάντηση των Υπουργών 
Παιδείας – εφ’ όσον γίνει, γιατί υπάρχουν ισχυρές αµφιβολίες αν θα µπορέσει να 
πραγµατοποιηθεί – 61.840, το bulletin γύρω στις 34.000, τα πρακτικά της Γ.Σ. και οι 
εκδόσεις, όσες δεν γίνονται από τη Βουλή 9.500 ευρώ. Οι αµοιβές των συγγραφέων 
και της επιµέλειας της έκδοσης του τόµου «Μουσική της Χριστιανικής Ανατολής», 
όπως απεφασίσθη να γίνει 50.000, είναι για τη συγγραφή. Όπως γνωρίζετε, περίπου η 
συγγραφή από τους καθηγητές, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που ισχύουν σε όλα τα 
πανεπιστήµια, απ’ ό,τι µας είπαν, είναι περίπου 100 ευρώ η σελίδα. Είναι 50.000 
ευρώ. 
 Η δαπάνη για τους µισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των δύο 
υπαλλήλων της Γραµµατείας µας είναι στις 60.000 ευρώ, µαζί µε τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές. Τα λειτουργικά έξοδα της Γραµµατείας 10.350, η αναβάθµιση και 
ενηµέρωση της ιστοσελίδας, που ακούσαµε ότι είναι απαραίτητη – έχουµε βάλει ένα 
µικρό ποσό, ίσως να χρειαστεί εδώ να βάλουµε µεγαλύτερο ποσό για την αναβάθµιση 
της ιστοσελίδας, έτσι ώστε η πληροφόρηση να είναι πιο πλούσια – είναι 6.325 ευρώ. 
Και στη διάθεση του Γραµµατέα και του Προέδρου της Γ.Σ. 30.000 ευρώ. Και για 
άλλες δραστηριότητες της Γραµµατείας και των Επιτροπών της Οργάνωσής µας, 
67.700 ευρώ. Το σύνολο σε ευρώ είναι 593.705 ευρώ, ή 769.441 δολάρια. 
 Τα έσοδα για τον προϋπολογισµό: Ευελπιστούµε ότι η συνδροµή της Ρωσίας 
από 150.000 δολάρια που ήταν µέχρι προχθές, στις 29/5 που ήρθε η τελευταία δόση, 
θα γίνει ή 150.000 ευρώ, ή 200.000 ευρώ. Εµείς την έχουµε προϋπολογίσει ως 
200.000 ευρώ. 
 Η ελληνική συµµετοχή – έχουµε την απάντηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
ότι θα αναβαθµιστεί, τα 150.000 δολάρια θα γίνουν 200.000 ευρώ. Η Κυπριακή 
Βουλή, έχουµε και εκεί αίτηµα να αναβαθµιστεί στα 50.000 ευρώ ή 30.000 δολάρια, 
µέχρι σήµερα έχουµε 30.000 δολάρια από την Κυπριακή Βουλή. Το σύνολο αυτών 
των ποσών τα οποία συγκεντρώνονται είναι 423.130 ευρώ, ή 448.400 ευρώ. Σε σχέση 
µε τον προϋπολογισµό, θα έχουµε ένα έλλειµµα 221.041 δολάρια ή 170.575 ευρώ. Το 
πλεόνασµα των προηγούµενων ετών, όπως θα σας αναφέρω αναλυτικά, ήταν 505.212 
δολάρια ή 389.000 ευρώ. Το τελικό πλεόνασµα που θα προκύψει, αν δεν µπορέσουµε 
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να συµπληρώσουµε, όπως είπε και ο αγαπητός Πρόεδρος, θα µας υποβιβάσει ακόµα 
περισσότερο το αποθεµατικό µας στα 284.169 δολάρια ή στα 219.050 ευρώ. 
 Όσον αφορά την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή: Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να 
αναφερθώ αναλυτικά, τα έχετε όλα αυτά µπροστά σας. Είναι αναλυτικά, όλες οι 
δαπάνες έχουν γίνει µε τα νόµιµα παραστατικά τα οποία πριν εξοφληθούν 
µονογράφονται και κρατούνται στο αρχείο µας αναλυτικότατα, όλα αυτά τα ποσά τα 
οποία παρουσιάζονται στην έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή. Το γενικό σύνολο των 
πληρωµών ήταν 324.777,76 ευρώ και όπως λέει και στο συµπέρασµά του ο Ορκωτός 
Ελεγκτής, όλες οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από τα προβλεπόµενα νόµιµα 
δικαιολογητικά, εκτός από την περίπτωση του ποσού των 1.943 ευρώ, που 
αναφέρονται στη Γ.Σ. της Γενεύης, τα οποία όµως έχουν εγκριθεί από τη Γραµµατεία 
της ∆.Σ.Ο. Για την εξόφληση των δικαιολογητικών υπάρχει η υπογραφή του Ταµία, 
µέλους της Επιτροπής Οικονοµικών. 
 Τα έσοδα της ∆.Σ.Ο από συνδροµές µελών της, σύµφωνα µε τους 
λογαριασµούς καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας και από πληροφορίες που µας 
έδωσε η υπάλληλος της Βουλής κα Νάγια Μήλιου, έχει ως εξής: η συνδροµή της 
Κύπρου είναι 30.000 δολάρια, η συνδροµή της Ουκρανίας για το 2005 είναι 9.988, η 
έλλειψη από τις 10.000 οφείλεται στα έξοδα που κρατάνε οι Τράπεζες και η 
συνδροµή της Ρωσίας – σε δολάρια αυτά – 149.954,41 –πάλι αυτό το έλλειµµα των 
45 δολαρίων οφείλεται στις δαπάνες της τράπεζας-. 
 Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω έσοδα και έξοδα, η συµφωνία των 
λογαριασµών καταθέσεων από 1/6/2005 µέχρι 31/5/2006 στην Εθνική Τράπεζα έχει 
ως εξής: Παρακαλώ προσέξτε το, είναι το σηµαντικότερο. Το υπόλοιπο στις 31/5 
ήταν 414.465 ευρώ. Οι πληρωµές ήταν 324.877 ευρώ, οι τόκοι οι οποίοι πιστώθηκαν 
στο λογαριασµό µας είναι 4.832 ευρώ. Το υπόλοιπο σε ευρώ στις 31/5/2006 είναι 
94.420 ευρώ. 
 Στο λογαριασµό που έχουµε σε δολάρια στην Εθνική Τράπεζα, το υπόλοιπο 
ήταν 190.451 δολάρια, πιστώθηκαν από τις συνδροµές που σας ανέφερα πιο πάνω 
189.942 δολάρια, συν 2.454 που είναι οι τόκοι, σύνολο 382.847,42 δολάρια.  
 Λέει η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή: Τα παραπάνω υπόλοιπα των 
λογαριασµών καταθέσεων βεβαίωσε η Εθνική Τράπεζα µε επιστολή της, απευθείας 
σε εµάς. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, υπάρχει πλήρης συµφωνία των 
λογαριασµών των καταθέσεων της Τράπεζας µε τα έσοδα και τα έξοδα της ∆.Σ.Ο. 
 Τελειώνοντας, σας γνωρίζουµε ότι είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
συµπληρωµατική πληροφορία. 
 Αυτός είναι ο οικονοµικός απολογισµός και σας πληροφορώ ότι γίνεται µε 
µεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να υπάρχει το παραµικρό νόµιµο παραστατικό, έστω και 
για ένα ευρώ. Καµία δαπάνη δεν γίνεται αν δεν έχει την έγκριση της Γραµµατείας και 
την επιστολή µε την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα και µε όλα τα νόµιµα 
παραστατικά, τα οποία, όπως σας είπα και προηγουµένως, υπογράφονται και 
διατηρούνται στο αρχείο της Οργάνωσής µας. Σας ευχαριστώ πολύ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, τι ερωτήσεις υπάρχουν προς τον 
κ. Γεωργακόπουλο; ∆εν είπε ένα πράγµα, θα ήθελα να το αναφέρω εγώ ο ίδιος. Είπε 
ότι ασχολήθηκαν σχολαστικά µε τα οικονοµικά ζητήµατα. Σύµφωνα όµως µε τον 
προϋπολογισµό του 2006, εξοικονοµήσαµε 40.000 δολάρια. Είναι γεγονός αυτό ή όχι; 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εξοικονοµήθηκαν. Και θέλω να πω και το άλλο. Όταν 
πήγαµε στη Νότια Αφρική, στο σχολείο αυτό για τα κακοποιηµένα παιδιά, 
εξασφάλισε η Οργάνωσή µας από τη Βουλή των Ελλήνων 10.000 δολάρια, τα οποία 
τα δώσαµε για να απαλύνουµε όσο µπορούµε τον πόνο αυτών των κακοποιηµένων 
παιδιών. Ήταν καθαρά µία προσφορά της Βουλής των Ελλήνων, γι’ αυτό το σχολείο 
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των κακοποιηµένων παιδιών, το οποίο δεν αναφέρεται εδώ στον απολογισµό µας, 
γιατί δεν ήταν χρήµατα της Οργάνωσης. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ορθά, δεν είναι της ∆.Σ.Ο αυτά που µας είπατε. Θα 
ήθελα απλώς να υπογραµµίσω ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος ορκωτών λογιστών, που 
επιβεβαιώνει την ορθότητα όλων των πόρων. Υπάρχει ένας πραγµατικός απολογισµός 
των οικονοµικών µας. 

Όσον αφορά όµως τον οικονοµικό σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό του 
επόµενου έτους, είναι αρκετά περίπλοκα τα οικονοµικά ζητήµατα. Το πλεόνασµά µας 
περιορίζεται διαρκώς. ∆εν θέλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου, θα σας πω 
απλώς ότι αν η Ρωσία και η Ελλάδα δεν θα µπορέσουν να αναβαθµίσουν τις εισφορές 
τους, το επόµενο έτος θα περάσουµε σε µηδενικά. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα της 
οικονοµικής µας κατάστασης. Γι’ αυτό λοιπόν νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα 
πρόβληµα όχι µόνο της Ρωσίας, της Ελλάδος και της Κύπρου, πρέπει να είναι κοινό 
µας πρόβληµα, κοινή µας φροντίδα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ερωτήµατα; Παρακαλώ, 
από την Κύπρο. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Συνάδελφοι, κάθε χρόνο έχουµε αυτό το πρόβληµα. Κάθε χρόνο 
κάνουµε έκκληση σαν Προεδρείο, σαν Γραµµατεία, σαν Συνέλευση, για τα 
οικονοµικά της Οργάνωσης. Είναι φανερό ότι αν δεν βρούµε πόρους, η Οργάνωση 
αυτή δεν θα έχει λεφτά µέσα σε δύο χρόνια. 
 Είπαµε οι τρεις χώρες ότι θα κάνουµε προσπάθεια για αύξηση της 
συνεισφοράς µας, η Ρωσία, η Ελλάδα, η Κύπρος. Εγώ ζητώ, κ. Πρόεδρε, να ζητήσετε 
από τους Συναδέλφους εδώ, µία προς µία τις χώρες, να πουν τι έκαναν ή τι 
σκοπεύουν να κάνουν προς το Κοινοβούλιό τους. Αν σκοπεύουν να γράψουν γράµµα 
στον Πρόεδρο της Βουλής της κάθε χώρας και την απάντηση να την έχουµε στην 
επόµενη Γ.Σ. Έκαναν κάτι ή σιωπούµε εδώ; Εγώ δεν µπορώ να περιµένω από την 
Ουγκάντα, που στέλνει έναν Ορθόδοξο Βουλευτή εδώ. Αλλά από όλες τις άλλες 
χώρες αναµένουµε να ακούσουµε και ζητώ κ. Πρόεδρε, να πούµε µία προς µία τις 
χώρες, τι έκαναν ή τι σκοπεύουν να κάνουν; Τώρα. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Θα ήθελα να συµπληρώσω το γεγονός ότι ο κ. Γενικός 
Γραµµατεύς τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, απέστειλε επιστολή προς όλους τους 
επικεφαλής των Κοινοβουλίων, τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των χωρών που 
συµµετέχουν στην Ολοµέλειά µας, µε την πρόταση και παράκληση να καθορίσουν τη 
θέση τους, όσον αφορά την οικονοµική αρωγή που προτίθενται να παράσχουν. 
∆υστυχώς, από πολλά Κοινοβούλια δεν έχουµε πάρει απαντήσεις. Γι’ αυτό, αξιότιµοι 
συνάδελφοι, µας χρειάζεται ταχύτατα να προβούµε σε ορισµένα συµπεράσµατα, να 
διαπιστώσουµε την αντίδραση των Προέδρων των Κοινοβουλίων. Οι συνάδελφοι από 
τη Λευκορωσία θα θέσουν εκ νέου το ζήτηµα στο Κοινοβούλιό τους, συζήτησα µε 
τους Συναδέλφους από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία. Νοµίζω όµως ότι κατ’ αρχήν όλα 
τα ζητήµατα είναι κοινά µας ζητήµατα. Συνεπώς, έχουµε ερωτήσεις στον κ. Ταµία, ή 
µπορούµε να ψηφίσουµε για τον απολογισµό του παρελθόντος έτους; Αν υπάρχουν 
ερωτήσεις, αν δεν υπάρχουν, τότε θέτω σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ του 
απολογισµού του παρελθόντος έτους; Παρακαλώ να υψώσουν τα χέρια τους. 
Ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά; 
 Ο Οικονοµικός απολογισµός ενεκρίθη, αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε και το 
σχέδιο προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος. Έχω την πρόταση, 
δεδοµένης της εµπειρίας, να το εγκρίνουµε ως βάση. Μόνο ως βάση. ∆ιότι εξ όσων 
κατανοώ, θα τον περικόψουµε στη συνέχεια. Αν υπάρχουν ερωτήσεις και αν 
µπορούµε να θέσουµε το ζήτηµα σε ψηφοφορία. Μπορούµε. Παρακαλώ, κ. 
Plokhotniouk. Κύριε Plokhotniouk, ζητώ συγνώµη, ανέφερα το εξής: δεν θα τον 
αυξήσουµε, θα περικόψουµε δαπάνες. Γι’ αυτό, ακόµα και αν λάβουµε υπόψη µας τη 
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δηµιουργία συµπληρωµατικής Επιτροπής, θα πρέπει να περιοριστούµε στους 
διαθέσιµους πόρους. ∆εν µπορούµε να αυξήσουµε τίποτε, είναι αστείο να το θέτουµε 
καν. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις συνάδελφοι; Παρακαλώ. 
V. OREKHOV: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, αξιότιµε κ. Γενικέ, δεν συµφωνώ µε το ποσό 
στον προϋπολογισµό για την ανανέωση της ιστοσελίδας. Με αυτούς τους πόρους όχι 
µόνο δεν θα µπορέσουµε να πληροφορήσουµε όσους ενδιαφέρονται, τους 
Ορθοδόξους, είτε όσους ασχολούνται µε την πληροφόρηση. Με τέτοια αρωγή δεν θα 
δώσουµε καµία πληροφορία. Είναι εντελώς αµελητέα τα ποσά. Μπορούµε 
ενδεχοµένως να εξοικονοµήσουµε σε κάποιες εκδηλώσεις, αλλά στη µαζικότητα της 
πληροφορίας και στην προσβασιµότητα αυτής της πληροφορίας και στην ορθότητα, 
στην εγκυρότητα της πληροφορίας, που θα τεθεί στη σελίδα στο διαδίκτυο, θα 
κερδίσουµε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι σε µεµονωµένες εκδηλώσεις περιορισµένης 
κλίµακας. Χρήσιµες φυσικά, δεν αµφιβάλλω. 
 Αναφέρθηκα λοιπόν και στη διάσκεψη στο Μαυροβούνιο, συµφωνώ µε τον κ. 
Kroutov, ο οποίος σαφώς έθεσε την αρνητική πλευρά που έχουµε. ∆ηλαδή, ελάχιστα 
γνωρίζει ο κόσµος για µας. Γι’ αυτό χρειάζεται τουλάχιστον 7-8 φορές να 
διευρύνουµε τη χρηµατοδότηση της ιστοσελίδας. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Η πρότασή µου ποια ήταν αξιότιµοι συνάδελφοι; 
∆εχόµαστε ως βάση τον προϋπολογισµό. Αυτό σηµαίνει ότι εγκρίνουµε τις 
κατευθύνσεις των δαπανών και το συνολικό διαθέσιµο ποσό. Στο εσωτερικό αυτού 
του ποσού, θα δούµε τι ανακατανοµές µπορούµε να κάνουµε. Γι’ αυτό έθεσα το 
ερώτηµα, αν υπάρχουν κατ’ αρχήν διαφορετικές πλευρές. Αν φερ’ ειπείν έχει εκφύγει 
της προσοχής µας κάποια κατεύθυνση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, παρακαλώ. 
Ότι πρέπει να δώσουµε αυξήσεις σε κάποια από τα άρθρα, εξυπακούεται, είναι άλλη 
πλευρά. Παρακαλώ. 
Α. KROUTOV: Είναι κατανοητό ότι πρέπει να κινηθούµε στο πλαίσιο των πόρων 
που διαθέτουµε και τα όσα µας προτείνονται σήµερα προκαλούν ορισµένα 
ερωτήµατα. Αν προτείνουµε να δαπανήσουµε ένα τόσο µικρό ποσό για την 
πληροφοριακή υποστήριξη, τότε τίθεται το θέµα των αµοιβών των συγγραφέων του 
τόµου για τη µουσική της Χριστιανικής Ανατολής, 50.000 ευρώ. Τι έργο είναι αυτό 
που απαιτεί ένα τόσο µεγάλο ποσό; 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Είναι κατανοητή η ερώτησή σας, αλλά είχατε βγει εκτός 
αιθούσης, όταν αναφέρθηκαν αυτές οι δαπάνες, όταν έγινε ανάλυση αυτού του ποσού 
και των αµοιβών των συγγραφέων. 
Α. KROUTOV: Είναι στο πρόγραµµά µας από πέρυσι, αλλά δεν γίνεται έτσι, 50.000 
ευρώ για ένα βιβλίο, αυτό είναι µη σοβαρό. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Κύριε Kroutov, οι πάγιες αµοιβές σε όλο τον κόσµο, τουλάχιστον 
τον δυτικό κόσµο, ανά σελίδα από έγκυρους συγγραφείς, είναι 100 ευρώ η σελίδα. 
Θέλουµε 350 σελίδες, θέλουµε 35.000 ευρώ και λέµε και 15.000 ευρώ για επιµέλεια 
της έκδοσης. Επιπλέον όµως, συµβαίνει το εξής µ’ αυτά τα χρήµατα, τα οποία θα 
έρθουν πίσω. – Με συγχωρείτε, επειδή διακρίνω χαµόγελα, εάν έχουµε λάθος 
πληροφόρηση ως προς το πώς αµείβονται οι ερευνητές στη δυτική Ευρώπη, στην 
Ευρώπη εν πάση περιπτώσει, αν έχουµε λάθος πληροφόρηση ότι αµείβονται 100 
ευρώ τη σελίδα, είµαστε έτοιµοι να διορθώσουµε τον προϋπολογισµό. Η 
πληροφόρηση που πήραµε από οποιουσδήποτε ασχολούνται µε το θέµα, είναι ότι η 
µία σελίδα κοστίζει 100 ευρώ.  
Κ. ZATOULIN: ∆εν πρόκειται για το ύψος αυτών των αµοιβών τόσο πολύ, αν και 
είναι τόσο ψηλές οι αµοιβές, ίσως θα πρέπει να εκδοθεί σε κάποια άλλη χώρα, όπου 
οι αµοιβές είναι χαµηλότερες και όπου η επιµέλεια είναι φθηνότερη. Είναι µία 
πρόταση πρακτικής φύσης. Είναι ζωτικά αναγκαίο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο; Είναι 
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ζωτικά αναγκαίο να εκδοθεί το βιβλίο «Μουσική της Χριστιανικής Ανατολής»; Αν 
είναι τόσο δύσκολη η οικονοµική µας κατάσταση, ας λάβουµε µία θαρραλέα 
απόφαση και αναβάλλουµε την έκδοση για έναν χρόνο ακόµα. ∆εν θα χαθεί η 
µουσική της Ορθόδοξης Ανατολής µέσα σε ένα χρόνο. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, πώς προσέγγισαν αυτό το ζήτηµα 
οι Συνάδελφοί µας, όταν συνέταξαν τον προϋπολογισµό; ∆εν µπορούσαν να µη 
προϋπολογίσουν αυτή τη δαπάνη, εφόσον είχαµε λάβει την απόφαση. Και τώρα 
µπορούµε να λάβουµε την απόφαση, χρειάζεται, δεν χρειάζεται. ∆εν µπορούσαν να 
µην προϋπολογίσουν αυτή τη δαπάνη γι’ αυτό και δεν µπορούµε να ασκήσουµε 
κριτική σ’ αυτούς. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Με συγχωρείτε, σαφώς κ. Zatoulin, είναι στη διακριτική ευχέρεια 
του Σώµατος. Θέλω να σας πω µόνο το εξής: ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από µία 
συνεργασία που κάναµε µε τον κ. Υπουργό Πολιτισµού της Ρωσίας και µε τον κ. 
Υπουργό Πολιτισµού της Ελλάδος, όπου και οι δύο µας είπαν ότι θα δεχτούν να 
συγχρηµατοδοτήσουν αυτή την έκδοση σε τρεις γλώσσες, από τα Υπουργεία τους. 
Εµείς το βάζουµε τώρα, να υπάρξει η συγγραφή των κειµένων, να τους πούµε 
«έχουµε έτοιµο το συγγραφικό έργο, χρηµατοδοτήστε το τώρα για να το εκδώσουµε». 
 Επιπλέον, θέλω να πω το εξής: είχαµε πολύ µεγάλη συζήτηση γύρω από το 
θέµα. Ξέρετε τι συµβαίνει; Για πολλά ζητήµατα της Ορθοδοξίας υπάρχουν επιµέρους 
ενηµερώσεις. ∆ηλαδή, βγαίνει ένα λεύκωµα και σου λέει «Η Αγιογραφία της 
Ρωσίας», βγαίνει ένα λεύκωµα και σου λέει «Η Αγιογραφία στην Ελλάδα». Είναι 
καλό αν µπορέσουµε να εµπλακούµε σ’ αυτή την ιστορία, όπου θα παρουσιάζουµε 
συνολικά ζητήµατα που αφορούν την Ορθοδοξία πολιτιστικά, στο σύνολό τους. Και 
να είναι έγκυρες δουλειές. 
 Ας πούµε, µπορούµε αύριο να χρηµατοδοτήσουµε ένα βιβλίο για τους 
ρυθµούς των εκκλησιών, ή µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε ένα βιβλίο για τις 
αγιογραφίες σε όλες τις χώρες µε κάποιο θέµα. Είναι καλά να εµφανίζονται µέσα από 
τέτοιες κοινές προσπάθειες, ο κοινός Ορθόδοξος λόγος. Αυτή η σκέψη πρυτάνευσε, 
αν θέλετε. 
K. ZATOULIN: Καταλαβαίνω τη σκέψη σας κ. Μυγδάλη, αλλά δεν θα πρέπει να 
προσπαθούµε να αγκαλιάσουµε αυτό που δεν χωράει στην αγκαλιά µας, έχοντας 
δεδοµένους τους περιορισµένους µας πόρους. Μόνο αυτό. Οι Γάλλοι λένε ότι όσο 
κρασί έχουµε, τόσα τραγούδια τραγουδάµε.  
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αναφερθήκαµε σε κάτι άλλο, σε αυτές τις πλευρές θα 
πρέπει να προσελκύουµε πόρους από χρηµατοδότες, χορηγούς. Θυµόσαστε ότι 
αναφερθήκαµε σ’ αυτή την αναγκαιότητα και πέρυσι και πρόπερσι. Κύριε Ταµία, 
υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συµπληρώσετε; 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ότι στο θέµα των χορηγών, παρ’ ό,τι πέρυσι 
πήραµε απόφαση να απευθυνθούµε σε χορηγούς, δυστυχώς είχαµε πολύ λίγες 
προσφορές και οι περισσότερες προσφορές ήταν σε είδος, στο Συνέδριο το οποίο 
κάναµε στην Ελλάδα είχαµε µικρές προσφορές από συνδροµητές. ∆εν είχαµε άλλες 
χορηγίες από καµία άλλη χώρα. 
 Και θέλω να πω και κάτι το παρήγορο. Ότι για πρώτη φορά φέτος, 12 από τις 
22 χώρες πλήρωσαν τα εισιτήρια των µελών τους που ήρθαν, ενώ άλλες χρονιές τα 
περισσότερα τα πλήρωνε η Οργάνωση. Φέτος 12 χώρες πλήρωσαν τα εισιτήριά τους 
και για 10 µόνο χώρες πλήρωσε η Οργάνωση. Είναι και αυτό µία µικρή τονωτική 
ένεση, ή αν θέλετε είναι µία καινούργια νοοτροπία που αρχίζει να περνάει στην 
Οργάνωση, ότι ίσως κάποια στιγµή τα έξοδα να τα καλύπτουν τα Κοινοβούλια και να 
καλύπτει τα γενικά έξοδα η χρηµατοδότηση που είναι προς την Οργάνωση. 
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 Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω, σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη την 
οποία µου δείχνετε και ελπίζω του χρόνου να τα ξαναπούµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Καλώς, νοµίζω ότι είναι όλα σαφή σε όλους, γι’ αυτό 
επιµένω στην πρότασή µου να ψηφίσουµε ως βάση αυτό το σχέδιο προϋπολογισµού, 
όχι εν συνόλω διότι υπάρχουν παρατηρήσεις στην εσωτερική κατανοµή των πόρων, 
των κατευθύνσεων. Θα πρέπει να γίνει πραγµατογνωµοσύνη, υπάρχει Επιτροπή 
Οικονοµικών, υπάρχει Γραµµατεία. Το σηµαντικότερο όµως είναι να προσδιορίσουµε 
το συνολικό πλαίσιο, πέραν του οποίου δεν µπορούµε να κινηθούµε. Κύριε Kroutov, 
παρακαλώ. 
A. KROUTOV:  Έχω δύο προτάσεις. Πρώτον, νοµίζω ότι ο οικονοµικός 
απολογισµός θα πρέπει να δίνεται στην αρχή, µόλις ερχόµαστε, να µη τον 
λαµβάνουµε πριν τη συζήτηση. ∆εν είναι και τόσο δύσκολο. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Πριν από µία εβδοµάδα ήταν έτοιµος ο απολογισµός του 
κ. Plokhotniouk. Και αυτός είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών. 
Α. KROUTOV: ∆εν αναφέροµαι στον Ταµία, δεν προβάλλω καµία αξίωση. Απλώς 
λέω ότι στο πακέτο των εγγράφων, θα ήταν καλά εξ υπαρχής να έχουµε τον 
οικονοµικό απολογισµό, την έκθεση ελέγχου. Εάν λάβουµε την απόφαση να 
εγκρίνουµε ως βάση, θα πρέπει να προσδιορίσουµε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουµε 
µε την καηµένη τη µουσική, που δεν θέλουν κάποιοι ούτε να ακούσουν, ούτε να 
διαβάσουν. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ας πάρουµε ως βάση το έγγραφο και στη συνέχεια ας 
δούµε τις λεπτοµέρειες. 

Αξιότιµοι συνάδελφοι, ποιοι είναι υπέρ της εγκρίσεως του σχεδίου 
προϋπολογισµού ως βάση; Ποιοι είναι κατά; Είστε κατά; Ποιοι ψηφίζουν λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση για την έγκριση ή µη του Προϋπολογισµού 
………………...………………………………………………………………… 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆ύο λευκά. Μάλιστα. 
 Τώρα, υπήρχαν προτάσεις που συνδέονται µε την αύξηση των δαπανών για 
την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δύο οµιλίες είχαµε επ’ αυτού και να επανεξετάσουµε 
την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε την έκδοση του βιβλίου που αφορά τη 
µουσική. Αν κατ’ αρχήν µας χρειάζεται ή δεν µας χρειάζεται. Υπάρχει µία µεγάλη 
παράκληση. ∆εν θα καθορίσουµε σήµερα το ποσόν που θα χρειαστεί για την 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Αν δηµιουργήσουµε σήµερα Επιτροπή που θα ασχοληθεί 
µε πολιτική πληροφόρησης, αυτή η Επιτροπή θα µας καταρτίσει τις προτάσεις της, 
αυτό είναι το πρώτο. 
 Το δεύτερο, απευθύνοµαι σε όλους τους Συναδέλφους. Θα ασχοληθούµε 
άραγε µε την κατάρτιση αυτής της έκδοσης, κατά το τρέχον έτος, που αφορά την 
Ορθόδοξη µουσική, είτε θα το αναβάλλουµε για έναν χρόνο; Τι σκέψεις υπάρχουν; 
Παρακαλώ, η Πολωνία. 
E. CZYKWIN: Ευχαριστώ. Νοµίζω ότι θα ήταν σκόπιµο η πρόταση που υπέβαλε ο 
κ. Πρόεδρος, αν συγκροτήσουµε την Επιτροπή Πληροφοριακής Πολιτικής, να 
εξετάσει το θέµα της τελειοποίησης της χρηµατοδότησης και να ασχοληθεί µε την 
εκδοτική πολιτική και τα µέλη της Επιτροπής θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Και 
η Επιτροπή αυτή θα µπορούσε να µελετήσει το θέµα της µείωσης των δαπανών για 
τις εκδόσεις. 
 Φυσικά, µιλάµε για υπέρογκα ποσά που ισχύουν και στην Πολωνία και σε 
άλλες χώρες. Ένας καθηγητής που έχει παγκόσµιο όνοµα, έγραψε το κείµενο που 
αναφέρεται στο Κόσσοβο. Το έγραψε δωρεάν, δεν πήρε καµία αµοιβή και νοµίζω ότι 
µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε άλλους Ορθοδόξους που µπορούν να µας 
βοηθήσουν, ως ειδικοί που ενδιαφέρονται για το άλφα ή βήτα έργο. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Είναι µία καλή και εύλογη πρόταση και πιστεύω ότι δεν 
είναι ανάγκη να κάνουµε συζήτηση. 

Προτείνω να στηρίξουµε την πρόταση του Πολωνού Συναδέλφου µας και να 
αναθέσουµε στην Επιτροπή Πληροφοριακής Πολιτικής την οποία θα συγκροτήσουµε, 
να αναλάβει αυτό το έργο. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι. Εγκρίνεται οµόφωνα. 
Τότε, αξιότιµοι συνάδελφοι, παίρνουµε την απόφαση να αναθέσουµε στη 

Γραµµατεία ή στην Επιτροπή Πληροφοριακής Πολιτικής που πρέπει να 
συγκροτήσουµε – νοµίζω ότι θα τη συγκροτήσουµε, ότι θα το στηρίξουµε όλοι µας – 
να ασχοληθεί µε το θέµα της ανακατανοµής των δαπανών. Έχετε αντιρρήσεις;… Όχι. 
∆εν είναι ανάγκη να ψηφίσουµε, πιστεύω. ∆εν επιµένει κανένας; Τότε γίνεται δεκτό. 
 Το ψήφισµα τώρα, ο καθηγητής Alexeev. Θα τελειώσουµε, στις 2:15, 2:20. 
V. ALEXEEV: ∆εν υπήρχε περίπτωση, συνάδελφοι, να έχουµε τελειώσει έγκαιρα, 
όταν τα ζητήµατα αφορούν τα οικονοµικά µας και άλλα παράξενα και περίεργα 
πράγµατα. 
 Αξιότιµοι φίλοι, συζητούµε εκείνο το ψήφισµα, βάσει των εγγράφων εκείνων 
τα οποία ελάβαµε µε την προβλεπόµενη τάξη, µέχρι 6 Ιουνίου. Και αυτό για να είναι 
σαφές σε όλους. ∆ιότι, θα γνωρίζετε ότι υπάρχει στην Οργάνωσή µας µία τάξη, µέχρι 
συγκεκριµένης ηµεροµηνίας υποβάλλονται τα σχέδια. 
 Εργαστήκαµε λοιπόν βάσει τριών σχεδίων. Το ένα σχέδιο καταρτίστηκε από 
τη Ρωσική αντιπροσωπεία, ένα σχέδιο από την Ελληνική και υπήρχαν άλλες 
προτάσεις από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Βάσει αυτών των τριών εγγράφων, 
διατυπώσαµε και το σχέδιο ψηφίσµατος το οποίο τίθεται προς έγκριση τώρα. 
Βρίσκεται µπροστά σας, γι’ αυτό µπορείτε να εκφράσετε κρίσεις, είτε να το εγκρίνετε 
ως βάση. Παρακαλώ. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Έχω τις εξής παρατηρήσεις, όχι για το λεκτικό, το περιεχόµενο, όµως 
για τη σύνταξη του ψηφίσµατος που έχουµε µπροστά µας, νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο 
σοβαρό λάθος. 
 Πρώτον, λέει η παράγραφος «….θεωρούµε, καλούµε, επισηµαίνοµε, 
δηλώνουµε, θεωρούµε. Το πρώτο κατά τη γνώµη µου, πρέπει να σβήσει το νούµερο 
ένα και να γράψουµε «τονίζουµε τη σπουδαιότητα της πολιτικής καλής γειτνίασης 
της Ε.Ε.». 
V. ALEXEEV: Είναι πολύ σωστό αυτό, είναι ένα τεχνικό λάθος, το έχουµε ήδη δει, 
αφού µεταφράστηκε το κείµενο και θα αλλάξει όλη η αρίθµηση των διατάξεων. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Η παράγραφος, 7, είναι ακατανόητη, πραγµατικά εδώ η σύνταξη στο 
τελευταίο. Κατά τη γνώµη µου, αν θα µείνει ως νούµερο 7, πρέπει να γραφτεί ως 
εξής: «Θεωρούµε την προώθηση και προστασία των αστικών, πολιτικών, οικονοµικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων και ελευθεριών των Χριστιανικών 
κοινοτήτων, των Εκκλησιών τους, ως υποχρέωση των θρησκευτικών, πολιτικών και 
κοινοβουλευτικών ηγεσιών και καλούµε ιδιαίτερα τους Ορθοδόξους της Μέσης 
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, να ενθαρρύνουν την βαθιά και µακρόχρονη παρουσία 
τους στην περιοχή και να προωθήσουν τον ρόλο τους, ως φορέα διαλόγου των 
πολιτισµών και των αξιών µε το Ισλάµ και τους Μουσουλµάνους». 
 Πρέπει να γίνει δηλαδή αναδιάρθρωση αυτής της 7ης παραγράφου, 
διαφορετικά δεν βγαίνει νόηµα. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Σωστό. 
V. ALEXEEV: Καλώς, θα το επιµεληθούµε. Η σκέψη σας είναι κατανοητή. 
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G. MOUKHEIBER: Θα ήθελα να πω για το σχόλιο το οποίο δεν ταιριάζει µε το 
πνεύµα του σχολίου που έκανε η αντιπροσωπεία µας από το Λίβανο. Η πρώτη 
παράγραφος είναι σαν ένα προοίµιο. Εκεί απλώς υπενθυµίζουµε ότι η οικοδόµηση 
της Ευρώπης και η Ευρώπη η ίδια, έχει να κάνει µε την πολιτική καλής γειτνίασης και 
απλώς βάζουµε την πρώτη παράγραφο ως ένα προοίµιο υπενθυµιστικό. Θέλουµε 
λοιπόν να υπενθυµίσουµε αυτή την πολιτική καλής γειτνίασης της Ευρώπης, που 
είναι απλώς µία διαπίστωση. Και επίσης, αυτό βάζει το σηµείο 7 σε µία προοπτική 
και πρέπει να φύγει το 1 και να πάει στο προοίµιο, το νούµερο 1 να µπει στο 
προοίµιο. 
 Το 7 δεν χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί, δεν συµφωνώ µε αυτό, είναι µια 
χαρά, απλώς ίσως να πρέπει να γίνει πιο σαφές. Και για να γίνει το 7 πιο σαφές, και 
µη ξεχνάµε ότι είναι ένα ψήφισµα που απευθύνεται στα Κοινοβούλια που 
εκπροσωπούµε εδώ πέρα, δεν είναι µόνο για τα Κοινοβούλια της Μέσης Ανατολής ή 
της Βόρειας Αφρικής, είναι σε όλα τα Κοινοβούλια που εκπροσωπούνται εδώ. Και 
πάλι µέσα στα πλαίσια της πολιτικής καλής γειτνίασης, στον αρ. 2 από το οποίο 
προέρχεται αυτή όλη η πολιτική, συνίσταται στην άσκηση πίεσης σε όλες τις χώρες, 
ειδικώς στις χώρες που συµµετέχουν στην πολιτική καλής γειτνίασης, για να 
µπορέσουν να προωθήσουν όλα αυτά τα άτοµα πολιτικά, οικονοµικά και άλλα 
δικαιώµατα. 
 Εµείς λοιπόν, καλούµε τις Κυβερνήσεις µας, όλες τις Κυβερνήσεις µας, να 
κάνουν τρία πράγµατα. Πρώτον, να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε αυτές 
τις χώρες, όπου γίνεται η πολιτική καλής γειτνίασης, δεύτερον, να ενθαρρύνουν αυτή 
τη µακρόχρονη παρουσία στην περιοχή τους και να πούµε ότι δεν θα υπήρχε 
χριστιανισµός στην Ιερουσαλήµ, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Χριστιανοί. Είναι 
λοιπόν υπενθυµιστικό το κείµενο, ότι έχουµε δηλαδή ένα καθήκον να βοηθήσουµε 
αυτές τις κοινότητες, να τονίσουν τη µακρόχρονη παρουσία τους στην περιοχή. 
 Και τρίτο που θέλουµε να κάνουµε, είναι να τις παροτρύνουµε να 
προωθήσουν το ρόλο τους ως φορέως διαλόγου των πολιτισµών και των αξιών µε το 
Ισλάµ και τους Μουσουλµάνους. Και µάλιστα, αυτό ειδικώς στη συνάντηση που 
προτείνουµε να λάβει χώρα στη Βηρυτό. Άρα λοιπόν, να διατηρήσουµε το 7 ως έχει 
και στην αρχή να βάλουµε ίσως κάτι, να ασκήσουµε πίεση για να γίνουν κατανοητά 
τα εξής. Νοµίζω ότι αλλιώς µπορεί να µείνει έτσι και να βάλουµε το νούµερο 1 ως 
προοίµιο, να το µετακινήσουµε στο προοίµιο. 
Σ.-A. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Λαµβάνονται σοβαρώς υπόψη, εξουσιοδοτείται η 
Γραµµατεία να αναδιατυπώσει το κείµενο και σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που 
διατυπώσατε εσείς. 
V. ALEXEEV: Θα ήθελα να προσθέσω ότι το σηµείο 7 και το σηµείο 1 προέρχονται 
από το σχέδιο ψηφίσµατος που υπέβαλε η αντιπροσωπεία του Λιβάνου. 
A. QUAWAS: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω 4 προτάσεις. Το πρώτο αφορά το 
νούµερο 3, στην τελευταία γραµµή, εκεί που λέει «the Christian values», να αλλαχθεί 
µε το «Orthodox values». 
 Στο 3 «we call upon the parliamentarians and the local Orthodox Churches to 
close the collaboration in order to strengthen the influence of the spiritual experience 
of Orthodoxy in social public, spiritual and cultural life. Thus restoring the Orthodox 
values in social life and not the Christian values». 
 Το 4, προ του τελευταίου, we stress that the cultural identity of each Orthodox 
population in this forum shared during history is not competitive, compared to 
identities of other faith or religion populations”, faith or religion populations. ∆ηλαδή, 
να προσθέτουµε πριν από το population δύο λέξεις, faith or religion. 
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 Το τρίτο, στο 5, we protest for the clementious consequences of the …and the 
… attitude against the holly places of all religions, after the holly places of all 
religions.  
ΑΛΛΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σε όλα τα θρησκευτικά ιερά, αυτό λες. 
A. QUAWAS: Ακριβώς, all religions. To τελευταίο που έχω, είναι να προσθέσουµε 
ένα, λόγω της αλήθεια ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων υποφέρει και νοµίζω ότι δεν 
µπορούµε να αφήσουµε αυτή την Ορθόδοξη Κοινοβουλευτική Συνέλευση, χωρίς να 
αναφέρουµε την υποστήριξή µας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων. ∆ι’ αυτό προτείνω, 
υπ’ αρ. 8, the I.A.O ASSEMBLY calls upon all governments… ότι η Γενική µας 
Συνέλευση καλεί όλες τις κυβερνήσεις να µην παρεµβαίνουν στην ελεύθερη 
λειτουργία των Ορθοδόξων Εκκλησιών και κυρίως καταδικάζει την άρνηση του 
Ισραήλ να αναγνωρίσει τη συνοδική εκλογή του Θεοδώρου Γ′, Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας και καλωσορίζει την θετική αναγνώριση των Ιορδανικών και 
Παλαιστινιακών Αρχών. 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Επειδή το σκεφτήκαµε πάρα πολύ αυτό, πολλή ώρα συζητήσαµε 
µε τον κ. Alexeev, ίσως το θεωρούµε λίγο υπερβολικό. ∆εν ξέρουµε αν ο Πατριάρχης 
έχει ανάγκη από µία τέτοια καταγγελία ή παρότρυνση εναντίον του για το Ισραήλ. 
Πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί, µήπως αντί να διευκολύνουµε δυσκολεύουµε. 
A. QUAWAS: Όχι, διευκολύνουµε τα πράγµατα, γιατί όλος ο κόσµος τώρα πιέζει το 
Ισραήλ, για να τελειώσει αυτό το θέµα. Εµείς εκπροσωπούµε τον λαό τον Ορθόδοξο 
στις δύο περιοχές και εµείς το ζητάµε. Εάν οι συνάδελφοι δεν το ψηφίζουν, είναι 
δικαίωµά τους, αλλά εγώ έχω το δικαίωµα και την απαίτηση από την Εκκλησία µου, 
να το προτείνω. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, αρχίσαµε συζήτηση κατ’ άρθρο. 
Αν και δεν έχουµε εγκρίνει ως βάση το ψήφισµα. Γενικώς, υποστηρίζουµε ως ιδέα, 
ως βάση, το ψήφισµα; Και στη συνέχεια να πάµε κατ’ άρθρο. Ας τεθεί λοιπόν σε 
ψηφοφορία. Γνωρίζουµε τη διαδικασία αξιότιµοι συνάδελφοι, υπάρχει η πρόταση να 
εγκρίνουµε ως βάση το σχέδιο ψηφίσµατος και στη συνέχεια ας δούµε τις 
συγκεκριµένες διατυπώσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Τότε θέτω σε ψηφοφορία. Ποιος 
είναι υπέρ της εγκρίσεως ως βάσης, του σχεδίου ψηφίσµατος; Σας ευχαριστώ. Ποιοι 
είναι κατά; Είστε κατά; Η Αυστραλία είναι κατά; 
Σ.-A. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Μιλάµε γι’ αυτό που έχουµε όλοι µπροστά µας. ∆εν 
υπάρχει διαφορετικό. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Συνεπώς το εγκρίνουµε ως βάση. Τώρα, υπάρχει σειρά 
προτάσεων οι οποίες θεωρούνται ζητήµατα αρχής. Υπάρχουν και άλλες, που είναι 
καθαρά αναδιατυπώσεις. Έχω λοιπόν την πρόταση, εκεί που είναι καθαρά ζητήµατα 
διατυπώσεων, αυτά έχουν ήδη αναφερθεί, οι Σύµβουλοι τα άκουσαν και αναθέτουµε 
επανεπεξεργασία – επαναδιατύπωση. 
 Υπάρχουν όµως τρεις βασικές θέσεις, τις οποίες πρέπει να συζητήσουµε 
ειδικά. Παρακαλώ Βαλέρι Αρκάντιεβιτς. συνάδελφοι, στα 13 χρόνια της κίνησής µας, 
έχουµε επεξεργαστεί ορισµένους κανόνες, ορισµένες θέσεις, οι οποίες σταθερά 
διατηρούνται και υποστηρίζονται από εµάς. Παρά τον πόνο και τα βιώµατα τα 
δραµατικά, που µπορεί να έχει κάποιος, όσον αφορά προβλήµατα σε διάφορες 
εκκλησίες, συµφωνήσαµε ότι χωρίς προσωπική απεύθυνση των επικεφαλής των 
εκκλησιών, δεν αναµιγνυόµεθα σ’ αυτά τα προβλήµατα. Εάν δεν έχουµε λοιπόν 
τέτοια παράκληση από τον επικεφαλής της Εκκλησίας, χωρίς να συνεργαστούµε µε 
την άµεσα ενδιαφερόµενη Εκκλησία, δεν µπορούµε να εγείρουµε ζήτηµα, διότι θα 
επιτείνουµε την κατάσταση, θα την επιδεινώσουµε. Αυτό είναι κανόνας και θα τον 
διατηρήσουµε. Υπάρχουν αντιρρήσεις κατά αυτής της θέσης; Όχι. Βαλέρι 
Αρκάντιεβιτς.  
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V. ALEXEEV: Υπήρχαν 4 παρατηρήσεις εκεί. Ο κ. Φυττής, ό,τι είπε, γίνεται δεκτό. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Όπως έχουµε συµφωνήσει, εξουσιοδοτούµε την Γραµµατεία να 
επεξεργαστεί το τελικό κείµενο, λαµβάνοντας βάση αυτό που έχουµε µπροστά µας. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Με τις παρατηρήσεις που γίνανε. 
Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Όµως, θέλω να τονίσω ότι θα περιµένουµε στα Κοινοβούλιά µας, στις 
διάφορες χώρες, τουλάχιστον µέσα σε 15-20 µέρες, το τελικό κείµενο, ώστε να το 
παρουσιάσουµε στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Συναδέλφους µας. ∆ιότι πήγαµε 
στη Βενετία, βγάλαµε αυτό το ψήφισµα ως τελικό. Να µην περιµένουµε να το δούµε 
του χρόνου, το θέλουµε σύντοµα δηλαδή. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Η Οργάνωση, η Γραµµατεία, στέλνει σε όλους τους 
Προέδρους µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα ηµερών, τα ψηφίσµατα αυτά, σε 
όλους τους Προέδρους των Κοινοβουλίων, τα οποία εκπροσωπούνται στην 
Οργάνωση. Και βεβαίως στους διεθνείς οργανισµούς κλπ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κύριε Kroutov. 
A. KROUTOV: Αξιότιµοι συνάδελφοι, υπάρχουν κάποιες διορθώσεις στις 
διατυπώσεις. Στο προοίµιο αναφέρονται ως όροι «Στην Ευρώπη για το Χριστιανισµό 
και την Ορθοδοξία», σαν να αντιπαραθέτουν τον Χριστιανισµό στην Ορθοδοξία. 
Νοµίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουµε «στις ηθικές αξίες της Ορθοδοξίας», αυτό είναι 
το πρώτο, στο προοίµιο. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, επαναλαµβάνετε προβλήµατα 
τα οποία έχουν τεθεί από άλλο Συνάδελφο. Εδώ πρέπει να πάρουµε την απόφαση, για 
να µην υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, αφήνουµε τις διατυπώσεις εκεί που 
αναφερόµαστε, όπως είπαµε. 
A. KROUTOV: Όσον αφορά το σηµείο 7, αν θα υπάρχουν αναδιατυπώσεις ή 
αναδιατάξεις, πρέπει να υπογραµµίσω ότι δεν θα πρέπει να αναφέρουµε µόνο τη 
Νότια Αφρική. Υπάρχει και η Βόρεια Αφρική και υπάρχουν προβλήµατα των 
Ορθοδόξων. Πρέπει να αναφέρουµε και τη Μέση Ανατολή κλπ. 
 Στο προοίµιό µας αναφέρεται ορθώς, ότι συγκεντρωθήκαµε, συζητήσαµε τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, τις αντιφάσεις και προκλήσεις. Θα ήθελα 
να πω ότι είχαµε ένα πολύ σηµαντικό γεγονός προσφάτως, η ∆′ Σύνοδος της Ρωσικής 
Εκκλησίας αποφάσισε την επανένωση των εκκλησιών του εξωτερικού και του 
εσωτερικού της Ρωσίας. Νοµίζω ότι είναι ένα πολύ σηµαντικό γεγονός, δείχνει πώς 
µπορούν στο δρόµο της Ορθοδοξίας να βρίσκουν δρόµους ενοποιήσεως, πνευµατικής 
ενότητας, µετά από 80 χρόνια σχίσµατος, τα δύο µέρη των Εκκλησιών µας βρήκαν τη 
δύναµη, τη δυνατότητα και τη βούληση, την αποφασιστικότητα, να επανενωθούν και 
να αρχίσουν αυτή τη διαδικασία. Νοµίζω ότι αυτή ακριβώς η διαδικασία, 
καταδεικνύει σε όλους, και στους πολιτικούς και στις άλλες εκκλησίες, το πώς θα 
πρέπει να διευθετούνται εκείνες οι διαφωνίες που ανακύπτουν. Νοµίζω ότι αυτό θα 
ήταν σκόπιµο να συµπληρωθεί στο τρίτο σηµείο, όπου καλούµε τα Κοινοβούλια και 
τις κατά τόπους Εκκλησίες να συνεργαστούν για την ενδυνάµωση της επιρροής της 
πνευµατικής εµπειρίας της Ορθοδοξίας, στην κοινωνική κλπ. ζωή, να 
συµπληρώσουµε φερ’ ειπείν «υπογραµµίζουµε ότι η υπέρβαση οποιουδήποτε 
διχασµού έχει τεράστια πνευµατική σηµασία και χαιρετίζουµε την απόφαση της ∆’ 
Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας του εξωτερικού». Ευχαριστώ. 
Σ.-A. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν µπορούµε να επέµβουµε στα εσωτερικά των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, διότι αν το κάνουµε αυτό το πράγµα, τότε έχουµε 
καταστραφεί εµείς και δεν έχουµε συνεισφέρει τίποτε απολύτως. Μπορούµε να 
κάνουµε µία γενική ευχή για την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ότι 
ενθαρρύνουµε την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αυτή την ευχή µπορούµε να 
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την κάνουµε. Τίποτε άλλο, αν µπούµε σε λεπτοµέρειες θα έχουµε προβλήµατα τα 
οποία δυστυχώς αντί να βοηθήσουµε, θα βλάψουµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κύριε Γενικέ, σας κατανόησα ορθώς; Από την πρόταση 
του κ. Kroutov παίρνετε µόνο το ένα κοµµάτι και υποστηρίζετε να συµπληρώσουµε 
µε µία φράση, ότι «υποστηρίζουµε την τάση ενοποίησης και προσεγγίσεως µεταξύ 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών». Χωρίς να το διευκρινίζουµε. 
Σ.-A. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Την προσέγγιση, την ενότητα των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, µία φράση, ότι υποστηρίζουµε την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, 
τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. 
V. ALEXEEV: Νοµίζω ότι η αρχή που χρησιµοποιήσαµε σήµερα για την Εκκλησία 
της Ιερουσαλήµ, είναι καθολική. Νοµίζω ότι σε κάθε Εκκλησία θα έχουµε την ίδια 
αντιµετώπιση, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουµε εδώ εκπροσώπους φερ’ ειπείν 
από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ξέρουµε τι οξύτατα προβλήµατα εγείρονται σ’ 
αυτή την Εκκλησία. ∆υστυχώς σήµερα δεν έχουµε αντιπροσώπους από τη FYROM, 
δεν έχουµε Βουλευτές από άλλες χώρες και εκεί έχουµε προβλήµατα που βοούν. Αν 
όµως προσωπικά και υποκειµενικά, χωρίς να στηριζόµαστε στις γνώµες των 
ιερωµένων που βρίσκονται επικεφαλής αυτών των Εκκλησιών, όχι µόνο δεν θα 
βοηθήσουµε, αλλά θα επιδεινώσουµε την κατάσταση. 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβετε ότι έχουµε διάφορα εργαλεία 
στη διάθεσή µας. Υπάρχει το θεολογικό εργαλείο, το διοικητικό, το εκκλησιαστικό 
και το πολιτικό, της πολιτικής παρέµβασης, που είναι οι δικές µας πολιτικές 
διακηρύξεις. Γι’ αυτό, εδώ χρειάζεται να δράσουµε βάσει της αρχής του µη βλάπτειν. 
Συµφωνώ λοιπόν να µην επιµένουµε σ’ αυτές τις διατυπώσεις. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Η Ιορδανία θα µιλήσει πρώτη. 
A. QUAWAS: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Υπάρχει µία λανθασµένη, έχετε 
καταλάβει το θέµα έξω από τα όριά του. Όταν µιλάµε για το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύµων, δεν εισβάλλουµε στα εσωτερικά του Πατριαρχείου. Υπάρχει µία 
πανορθόδοξη απόφαση, η οποία έχει τελειώσει. Αυτό που γίνεται είναι εµπόδια στην 
οµαλή λειτουργία του Πατριαρχείου από εξωτερικό παράγοντα. Ο εξωτερικός 
παράγοντας είναι ένα κράτος και γι’ αυτό όταν ζητάω αυτό, δεν συµπίπτει µε αυτά 
που µας εξήγησε ο καθηγητής. Αν ήταν εσωτερικό το θέµα, ούτε καν θα είχα το 
θάρρος να το συζητήσω. Αλλά το εσωτερικό πρόβληµα τελείωσε και τελείωσε µε µία 
πανορθόδοξη απόφαση, όλες οι Εκκλησίες µας συµφώνησαν γι’ αυτό που γίνεται. 
Αυτό που µας βασανίζει και µας βάζει εµπόδια στην οµαλή λειτουργία του 
Πατριαρχείου, είναι ένα κράτος το οποίο δεν θέλει να αναγνωρίσει την απόφαση της 
Αγίας Συνόδου. Αυτό είναι απαράδεκτο. 
Εάν εµείς σαν Βουλευτές, που εκπροσωπούµε τον λαό, δεν συµπαρασταθούµε σε µία 
Εκκλησία η οποία υποφέρει, ποιος άλλος θα το κάνει; Γι’ αυτό απαιτώ να γίνει µία 
ψηφοφορία σε αυτό, και να µη εξουσιοδοτηθεί η Γραµµατεία, πάνω µόνο σ’ αυτό το 
άρθρο. 
Σ.-A. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Έχει δίκιο σ’ αυτό, από το Ισραήλ ζητάει, δεν ζητάει, έχει 
δίκιο, διότι δεν µιλάει για εσωτερικό πρόβληµα εκκλησιών, µιλάει για την άρνηση 
ενός κράτους να αναγνωρίσει αυτό που αποφάσισαν τα νόµιµα όργανα της Εκκλησίας 
και αυτό είναι το κράτος του Ισραήλ. Πώς να το κάνουµε, να το καλύψουµε αυτό; 
Κ. ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ: Με συγχωρείτε, αν µου επιτρέπετε, προς εµβάθυνση του 
προβληµατισµού σας, µία δική µου ένσταση, αν το δικαιούµαι δεν ξέρω. Η ένστασή 
µου είναι ότι έχει 1000 τρόπους το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, αν θέλει να ζητήσει 
κάτι, είτε από τη Γραµµατεία είτε από τη Γενική Συνέλευση, να το ζητήσει αυτό. 
Κινδυνεύουµε να κάνουµε ζηµία, αυτή είναι η ταπεινή µου άποψη. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Είµαστε µία δηµοκρατική οργάνωση, ο Συνάδελφος 
υπέβαλε µία πρόταση και έχουµε ακούσει δύο θέσεις. Τώρα θα κάνω µία ψηφοφορία. 
∆εν χρειάζεται να κάνουµε συζήτηση, πρόκειται περί στοιχειωδών πραγµάτων. Κύριε 
Kroutov, θα κάνουµε ψηφοφορία και πάνω στη δική σας πρόταση. Συνάδελφοι, 
γνωρίζουµε να δουλεύουµε µέσα στα Κοινοβούλιά µας. 
A. KROUTOV: Αξιότιµοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραµµίσω και πάλι, ότι εδώ, 
όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, συνήλθαν σε µία ανεξάρτητη συνέλευση εκπρόσωποι 
των Κοινοβουλίων, που εκπροσωπούν διάφορες εκκλησίες. Φυσικά, εκπροσωπώ την 
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, κάποιος εκπροσωπεί τη Βουλγαρική Εκκλησία κλπ, 
είναι άλλο θέµα. Εδώ δεν οµιλώ εξ ονόµατος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και 
δεν επεµβαίνω στα εσωτερικά του Πατριαρχείου της Ιερουσαλήµ ή κάποιας άλλης 
τοπικής εκκλησίας. Εγώ βασίζοµαι στις αποφάσεις των τοπικών Συνόδων ή των 
Πανορθόδοξων Συνόδων, που έχουν ληφθεί. 
 Ο κ. Σύµβουλος ανέφερε ότι δεν έχουµε λάβει καµία έκκληση από τους 
προκαθήµενους των τοπικών Εκκλησιών. Και τότε έχω ερώτηση. ∆ηλαδή, όλα τα 
ζητήµατα που συζητούµε στη Γενική µας Συνέλευση, τα συζητούµε πρώτα µε τους 
προκαθήµενους των τοπικών Εκκλησιών, µήπως µας υποβάλλουν κάποιες προτάσεις; 
Όπως ας πούµε, αν εισηγείται κάποια απόφαση το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήµ, µόνο 
σ’ αυτή την περίπτωση µπορούµε να τη συζητήσουµε; 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ακούσαµε την πρότασή σας, τώρα θα περάσουµε στην 
ψηφοφορία. Θα µιλήσει πρώτος ο εκπρόσωπος του Λιβάνου. 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε και κύριε 
Γραµµατέα, το ζήτηµα το οποίο έχει προκύψει είναι πολιτικό. ∆εν είναι ούτε 
εκκλησιαστικό, ούτε θρησκευτικό, είναι η αναγνώριση, η πολιτική αναγνώριση την 
οποία πρέπει να κάνει το κράτος του Ισραήλ στον καινούργιο Πατριάρχη των 
Ιεροσολύµων. Εγώ ψηφίζω υπέρ του να συµπεριληφθεί µέσα στο ψήφισµα η 
αναφορά µας αυτή στην καθυστέρηση, γιατί πρόκειται περί πολιτικής κωλυσιεργίας 
την οποία κάνει το Ισραήλ στη µη αναγνώριση, γιατί επιµένει, γιατί πιστεύω ότι 
προσπαθεί να εκβιάσει για να αποσπάσει οφέλη. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ο Εκπρόσωπος του Λιβάνου. 
G. TUENI: Βεβαίως και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το ψήφισµα. Θα 
µπορούσαµε ίσως όµως, αν θέλετε, να κάνουµε µία πιο γενική διατύπωση, να πούµε 
υπερασπίζουµε την ακεραιότητα της Εκκλησίας και την ελευθερία της να πάρει τις 
αποφάσεις τις οποίες της επιτρέπει η εξουσία της. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο και το 
διεθνές δίκαιο το απαγορεύει, δεν µπορεί το Ισραήλ να παρέµβει στα εσωτερικά ενός 
Πατριαρχείου, δεν µπορεί να παρέµβει πουθενά, απαγορεύεται. Και πάντοτε γίνονται 
τα ίδια. Πρόκειται για κατεχόµενο έδαφος, δεν είναι ισραηλινό το έδαφος και άρα δεν 
µπορεί, ούτε καν ο Ισραηλινός νόµος δεν επιτρέπει στο Ισραήλ να παρέµβει. Και δεν 
µιλάω βέβαια καθόλου για το διεθνές δίκαιο, που ούτως η άλλως δεν το επιτρέπει. 
Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουµε την Εκκλησία στο να ασκήσει τις ελευθερίες της. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις µέχρι να δώσουµε το λόγο; 
Έληξε το ζήτηµα. 
V. ALEXEEV: Θα επιθυµούσα να υποστηρίξω την άποψη που ακούστηκε 
προηγουµένως, για το γεγονός ότι η διοίκηση της κινήσεως δεν κατανοεί χειρότερα 
από άλλους την κατάσταση στην Εκκλησία της Ιερουσαλήµ. Εκεί πράγµατι, 
µπορούµε να αποκαλύψουµε λίγο την κατάσταση, υπάρχει µία λεπτή διαδικασία 
επίτευξης συµφωνίας µε την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και πιστέψτε µας, δεν 
χρειάζεται να επισπεύσουµε βεβιασµένα αυτή τη διαδικασία. ∆εν χρειάζεται να 
αναµιχθούµε. Μπορούµε, θα έλεγα, να επιτείνουµε την κατάσταση που υπάρχει 
σήµερα. 
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 Ο Πατριάρχης Θεόφιλος έχει να διευθετήσει δύο ζητήµατα βασικά. Πρέπει να 
επιτύχει την εξουδετέρωση των δράσεων του Ειρηναίου, του τέως Πατριάρχη, και 
επιπλέον πρέπει να συµφωνήσει µε την Κυβέρνηση του Ισραήλ. Γι’ αυτό νοµίζω ότι 
σ’ αυτή την κατάσταση, µπορούµε σε γενικές γραµµές, όπως πρότεινε ο κ. Γενικός 
Γραµµατεύς, µας απασχολεί φυσικά το πρόβληµα της ενότητας κάθε τοπικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι κάθε Εκκλησία είναι ένας πόρος, µία δύναµη, η κάθε 
κατά τόπους Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι’ αυτό νοµίζω ότι σ’ αυτή την πολύ περίπλοκη 
κατάσταση πρέπει συνολικά να υποστηρίξουµε αυτή την αρχή. Να µη την 
προσωποποιήσουµε, να µη πούµε εδώ υποστηρίζουµε περισσότερο, εδώ 
υποστηρίζουµε τη Σερβική Εκκλησία, εκεί κάποια άλλη. Συνολικά φροντίζουµε για 
την ενότητα όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αυτή η θέση πρέπει να είναι 
παρούσα, συµφωνώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Λοιπόν, αξιότιµοι συνάδελφοι, όπως ήδη είπαµε, θα 
περάσουµε στην ψηφοφορία.  

Υπάρχει η πρόταση του Αξιότιµου Συναδέλφου από την Ιορδανία, που 
επιµένει να θέσουµε σε ψηφοφορία, οπότε οφείλουµε να θέσουµε σε ψηφοφορία το 
ζήτηµα. Ως εκ τούτου, διατυπώνω και πάλι την πρότασή του. 

Προτείνει σε ένα σηµείο να συµπεριλάβουµε µία καταδικαστική φράση για το 
κράτος του Ισραήλ, το οποίο παρεµποδίζει την εφαρµογή της απόφασης της Συνόδου 
και καλούµε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ορθώς αναφέρω την πρότασή σας; 
Απευθυνόµαστε λοιπόν στο κράτος του Ισραήλ; Τότε θα διαλύσουµε όλο αυτό το 
ψήφισµα. Απευθυνόµαστε σε κάθε σηµείο σε διαφορετικό; Ας έχουµε ξεχωριστά 
ψηφίσµατα τότε, αν απευθυνόµαστε σε κάθε κράτος. 

Ποιος είναι υπέρ του να γίνει δεκτή η πρόταση του Συναδέλφου; Παρακαλώ, 
υπέρ; Τη διατύπωσα. Από το Βασίλειο της Ιορδανίας οι συνάδελφοι είπαν να ενταχθεί 
το σηµείο αυτό που να καταδικάζει τη στάση του Ισραήλ. Κάθε αντιπροσωπεία έχει 
µία ψήφο. 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εν έχουµε εδώ οµόφωνη απόφαση και στο εσωτερικό. 
Παρακαλώ κατεβάστε τα χέρια σας. Ποιοι είναι κατά, ας υψώσουν τα χέρια τους. 
Ποιοι είναι κατά αυτής της προτάσεως; Ποιοι ψηφίζουν λευκό; ∆εν υπάρχει ούτε το 
ένα τρίτο, όπως βλέπετε, άρα δυστυχώς, δεν περνάει. Ή διατυπώνεται άλλη πρόταση, 
ή … από τους παρόντες µιλάµε. Έξι άνθρωποι υπέρ, µετρήσαµε. Συνεπώς δεν περνάει 
η πρότασή σας. 
 Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, µπορώ να θέσω επίσης το δικό σας ζήτηµα. Ο κ. 
Kroutov προτείνει να συγκεκριµενοποιήσουµε και να υποστηρίξουµε τη διαδικασία 
ενοποίησης που γίνεται µεταξύ του Πατριαρχείου της Μόσχας και της Ρωσικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Εξωτερικού. 

Ποιοι είναι υπέρ; Ποιοι είναι κατά; Τέσσερις. Ποιοι ψηφίζουν λευκό; 
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 

……………….………………………………………………………………….. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Επίσης δεν περνάει. 
 Γι’ αυτό, αξιότιµοι συνάδελφοι, αφήνουµε τη σύνταξη ως έχει σε γενικές 
γραµµές. Παρακαλώ. Η Ιορδανία. 
A. QUAWAS: Από ό,τι κατάλαβα, κ. Πρόεδρε, έξι ήταν υπέρ, τέσσερα κατά και τα 
υπόλοιπα λευκά, τα λευκά θεωρούνται υπέρ, εποµένως έξι είναι περισσότερα από τα 
τέσσερα και πρέπει να περάσει η απόφαση. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι, αξιότιµε Συνάδελφε. Στο Κοινοβούλιό σας έτσι 
ψηφίζετε; Όταν έχετε 100 βουλευτές, οι έξι είναι υπέρ, εγκρίνονται οι νόµοι; ∆εν 
εγκρίνονται νόµοι. 
A. QUAWAS: Εγκρίνονται νόµοι, εκτός από υποθέσεις του προϋπολογισµού που 
χρειάζεται 50% + 1, αλλά στα υπόλοιπα µε πλειοψηφία και εδώ έχουµε πλειοψηφία 
µε έξι ψήφους. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι, κοιτάξτε σας παρακαλώ τον κανονισµό µας, πώς 
λαµβάνονται οι αποφάσεις. Πέραν του ηµίσεως των παρόντων. Και γενικά, θέλουµε 
οµόφωνα να λαµβάνονται οι αποφάσεις. Επιµείνατε, το θέσαµε σε ψηφοφορία, είδαµε 
τη διάταξη των δυνάµεων, δεν υπάρχει ενότητα, γιατί να διασπαστούµε; 
Προσπαθούµε όλοι να είµαστε ενωµένοι. Ακούσαµε τις απόψεις, µας ανησυχούν τα 
προβλήµατα αυτά που είπατε, θα αξιοποιήσουµε άλλες οδούς. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: Μπαίνουν διάφορα ζητήµατα και µάλιστα µε 
ανεξάρτητη οντότητα και ευχή, όσον αφορά ένα συγκεκριµένο ζήτηµα και ψήφισµα 
που τέθηκε, για να εκδώσουµε ως ∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Με 
το ίδιο σκεπτικό, πιστεύω ότι εµείς ως Κύπρος αδικούµεθα, γιατί καταθέσαµε 
ψήφισµα για το Κυπριακό, θεωρήθηκε εκπρόθεσµο και κατά τον ίδιο τρόπο και µε το 
ίδιο σκεπτικό, όπου µπαίνουν ζητήµατα άσχετα µε τον κοινό κορµό του ψηφίσµατος 
που κατατέθηκε, κατά τον ίδιο τρόπο και εµείς να επαναθέσουµε και να 
επαναφέρουµε το δικό µας το ψήφισµα για το Κυπριακό, αν συνεχίζουµε στο ίδιο 
µοτίβο, στην ίδια λογική, στο ίδιο σκεπτικό και στην ίδια προσθαφαίρεση, πάνω σε 
ένα ψήφισµα το οποίο έχει εντελώς διαφορετικό νόηµα απ’ αυτά που ακούµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ο Συνάδελφος πολύ σωστά το είπε, το θέµα του 
ψηφίσµατος, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι βάσει του θέµατος. Και αν επιδιώκουµε 
σ’ αυτό το θέµα να παρεισφρέουν διάφορα ζητήµατα άλλου τύπου, δεν νοµίζω ότι θα 
µας οδηγήσει πουθενά. Ο Συνάδελφος από την Κύπρο, πολύ σωστά το έθεσε. 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος επιµένει σε κάποιες 
προτάσεις;  
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, έχω µόνο µία πρόταση ή 
διευκρίνιση. 

Στη δεύτερη παράγραφο χαιρετίζοντας την ένταξη στην Ενωµένη Ευρώπη τον 
Γενάρη του 2007 των νέων κρατών, µε Ορθοδόξους κατά πλειοψηφία πληθυσµούς, 
γεγονός το οποίο θα συµβάλλει στην καλύτερη ανάδειξη της ταυτότητας της, εδώ ο 
λόγος γίνεται µόνο για δύο χώρες. Το Γενάρη µπορεί να είναι µόνο η Βουλγαρία και 
η Ρουµανία. Και προτείνω να διευκρινίσουµε «χαιρετίζουµε την ένταξη στην Ενωµένη 
Ευρώπη το 2007 της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, των κρατών µε Ορθοδόξους κατά 
πλειοψηφία πληθυσµούς, γεγονός το οποίο θα συµβάλλει στην καλύτερη ανάδειξη της 
ταυτότητάς της». 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Πολύ σωστά είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όλος ο 
κόσµος το γνωρίζει, αφού είναι πασίγνωστο δεν είναι ανάγκη να το γράψουµε. 
Πρόκειται για µία διαδικασία και δεν περιορίζεται σε δύο χώρες, απλώς χαιρετίζουµε. 
Ίσως πρέπει να διαγράψουµε το Γενάρη του 2007, επειδή µπορεί να ακολουθήσουν 
και άλλες χώρες και όλες θα µπουν στις θέσεις τους. 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε να πείτε κάτι άλλο επί της ουσίας; Τότε 
παρακαλώ να εγκρίνουµε το ψήφισµα, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις σχετικά µε 
την επαναδιατύπωση ορισµένων σηµείων. Ο Λίβανος. 
G. MOUKHEIBER: Κύριε Πρόεδρε, έγινε µία πρόταση αναδιατύπωσης από τον κ. 
Tueni, τον αγαπητό Συνάδελφο, και ελπίζω να θυµηθούµε και αυτό να το θέσουµε σε 
ψηφοφορία. Και ανυποµονώ να δω και την υποστήριξη από τους αξιότιµους 
Συναδέλφους. 
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 Το θέµα το οποίο αναφέρθηκε δεν είναι κατά πόσο θα ασκήσουµε κριτική ή 
όχι στο Ισραήλ, δεν πρόκειται για κριτική στο Ισραήλ, πρόκειται για παρέµβαση σε 
εσωτερικά εκκλησιαστικά θέµατα. Μιλάµε για το να ζητήσουµε, να καλέσουµε από 
όλες τις κυβερνήσεις να µην παρεµβαίνουν στα εσωτερικά θέµατα των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στην Ανατολική Ευρώπη, είτε είναι στα 
Ιεροσόλυµα, οπουδήποτε. Τα Ιεροσόλυµα απλώς ελήφθησαν ως παράδειγµα. Αν 
θέλετε τόσο πολύ να µη πάρουµε τα Ιεροσόλυµα ως παράδειγµα, θα ήθελα κ. 
Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, να σας παρακινήσω να θέσουµε αυτή την πρόταση 
σε ψηφοφορία. 
 Η πρόταση που θέλω να κάνω για να τη θέσουµε σε ψηφοφορία, είναι η εξής: 
Η ∆.Σ.Ο να καλέσει – µία απλή πρόταση να προσθέσουµε – να καλέσει όλες τις 
Κυβερνήσεις, να µη παρεµβαίνουν στην ελεύθερη λειτουργία των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών. Επαναλαµβάνω, να καλέσουµε όλες τις Κυβερνήσεις να µη 
παρεµβαίνουν στην ελεύθερη λειτουργία των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και ελπίζω ότι 
αυτό θα γίνει αποδεκτό οµόφωνα, γιατί εδώ συµπεριλαµβάνουµε όλες τις Εκκλησίες, 
συµπεριλαµβάνεται εποµένως και η Εκκλησία των Ιεροσολύµων. Ευχαριστώ κ. 
Πρόεδρε. 
V. ALEXEEV: Ακούσαµε για τρίτη φορά αυτή την παράγραφο, αλλά έχουµε 
εκφράσει απόψεις πάνω σ’ αυτή την παράγραφο, δεν υπάρχει οµοφωνία, όπως 
βλέπετε, και δεν θα έχουµε οµοφωνία, γι’ αυτό παρακαλώ την αντιπροσωπεία του 
Λιβάνου να µην επιµένουν σ’ αυτή την πρόταση, επειδή δεν έχουµε οµοφωνία. 
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κ. Σύµβουλε, νοµίζω ότι για να δούµε αν υπάρχει 
οµοφωνία πρέπει να το θέσουµε το θέµα σε ψηφοφορία, να δούµε αν συµφωνούν οι 
συνάδελφοι. Αυτό είπα, δεν είναι θέµα διοίκησης της Εκκλησίας, δεν κάνουµε 
πολιτική δήλωση, απλώς ζητάµε από τις Κυβερνήσεις να µη παρεµβαίνουν στη 
διοίκηση των Εκκλησιών. Αυτή είναι η λογική µας, αυτό είναι το σκεπτικό και ελπίζω 
ότι ο Πρόεδρος θα το αποδεχθεί αυτό το σκεπτικό και θα θέσει το θέµα σε 
ψηφοφορία. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εν συµφωνώ, δεν συµφωνώ και µπορώ να εξηγήσω την 
προσωπική µου θέση. Εκπροσωπούµε τα Κοινοβούλια, µήπως θα υπερβούµε τα 
καθήκοντά µας, θα κάνουµε υποδείξεις στις Κυβερνήσεις, στις κατά τόπους 
Εκκλησίες; Ας κατέβουµε στη γη και ας είµαστε αυτό που είµαστε. 
 Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, δεν θέλω να επιτρέψω στον εαυτό µου να γράψω 
µία φράση που θα ακουστεί περίπου µε τον εξής τρόπο: Ο Βουλευτής από τη Ρωσία 
υποδεικνύει στην Κυβέρνηση του Λιβάνου τι πρέπει να κάνει. Νοµίζω ότι αυτή η 
φράση δεν είναι πολιτικά ορθή, καταλάβατε περί τίνος πρόκειται; Να τι προτείνατε. 
Ώστε ο Βουλευτής Popov να υποδείξει στην Κυβέρνηση του Λιβάνου τι να κάνει. ∆εν 
µπορώ να υπερασπιστώ και δεν µπορώ να συµφωνήσω µ’ αυτή τη διατύπωση και 
νοµίζω ότι µ’ αυτό συµφωνούν όλοι οι παρόντες Βουλευτές. Αν επιµένετε στην 
ψηφοφορία µπορούµε να κάνουµε ψηφοφορία, αλλά θα είστε µόνος σας. Επιµένετε; 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Όχι, απλώς σχολιάζω 
αυτό που άκουσα. Σέβοµαι βαθύτατα οποιαδήποτε άποψη διαφέρει από τη δική µου 
και σέβοµαι και τη διαφωνία, είναι ο ρόλος των Κοινοβουλίων να λένε στις 
Κυβερνήσεις τι να κάνουν, γι’ αυτό δηµιουργούνται τα Κοινοβούλια. Εµείς είµαστε η 
Χριστιανική Ορθόδοξη συνείδηση των κρατών µας και γι’ αυτό καλούµε όλες τις 
Κυβερνήσεις µας, όλα τα Κοινοβούλιά µας, να εφαρµόσουν τις πολιτικές που 
συµπεριλαµβάνονται στο ψήφισµά µας. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε γιατί τα κάνουµε 
τα ψηφίσµατα; Τα απευθύνουµε ακριβώς στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια και 
στα κράτη µας και όχι µόνο στην ίδια µας την Οργάνωση. Ελπίζουµε ότι θα 
µπορέσουµε να αποτελέσουµε τους ηθικούς εκπροσώπους του Ορθόδοξου 
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Χριστιανισµού, όχι µόνο των Κοινοβουλίων. Σέβοµαι βαθύτατα τη γνώµη σας αν 
είναι διαφορετική από τη δική µου φυσικά. 
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Ζητώ συγνώµη. Στην πραγµατικότητα έχουµε µία 
παράγραφο, κοιτάξτε σας παρακαλώ το κείµενο. Στο νούµερο 3 όπου απευθυνόµαστε 
στα Κοινοβούλια, υπάρχει. Εσείς στο κείµενό σας προτείνετε να το διευρύνουµε ως 
αρχή αυτό το περιεχόµενο και να υποδεικνύουµε στις Κυβερνήσεις τι να κάνουν. 
Όλοι οι συνάδελφοι το κατανόησαν. Γι’ αυτό το τρίτο σηµείο υπάρχει, δεν έχουµε 
καµία αντίρρηση γι’ αυτό. Νοµίζω ότι το πνεύµα αυτού που λέτε περιλαµβάνεται 
εκεί. Αν νοµίζετε ότι θα πρέπει να αναδιατυπώσουµε κάτι στο σηµείο 3, παρακαλώ, 
αλλά υπάρχει ήδη το τρίτο σηµείο. Υπάρχει, παρακαλώ. ∆εν έχουµε αντίρρηση 
συνεπώς. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Θέτω λοιπόν προς ψηφοφορία, να εγκρίνουµε το 
ψήφισµα εν συνόλω, λαµβάνοντας υπόψη τις επαναδιατυπώσεις. Ποιοι είναι υπέρ; 
Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά; ∆ύο. Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση για την έγκριση ή µη του ψηφίσµατος 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ωραία, µε δύο λευκά το ψήφισµα ενεκρίθη, σας 
συγχαίρω όλους γι’ αυτή την απόφαση και την ολοκλήρωση των εργασιών µας. 
 Αξιότιµε κύριε Γενικέ, θα κάνουµε διάλειµµα τώρα. Στις 6.00 η ώρα 
συνεχίζουµε. 
 
∆ιάλειµµα για γεύµα 
 
V. ALEXEEV: Κατόπιν προτάσεων σειράς αντιπροσωπειών προτείνεται να 
προωθήσουµε για άλλη µία διετή θητεία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον S. 
Popov, Γενικό Γραµµατέα τον κ. Σ.-Α. Παπαθεµελή, Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα 
τον κ. Ν. Νικολόπουλο και στη σύνθεση της ∆ιεθνούς Γραµµατείας ως εξής: Μέλη 
της ∆ιεθνούς Γραµµατείας ο κ. B. Plokhotniouk, η κα K. Samoilyk από την 
Ουκρανία, ο κ. Ε. Χριστοφόρου, ο κ. A. Bartashevichs από την Λετονία, ο κ. J. 
Tzonev από τη Βουλγαρία, και ο κ. A. Quawas από την Ιορδανία. Υπάρχει πρόταση, 
βάσει της παραδόσεως που έχουµε, να εξετάσουµε ως πακέτο τις προτάσεις για τη 
σύνθεση όλων των Επιτροπών, εάν αναφέρουµε τις Επιτροπές και περάσουµε στη 
σύνθεσή τους. 
 Η Επιτροπή Οικονοµικών: ο κ. B. Plokhotniouk, αυτό σηµαίνει ότι θα είναι 
και επικεφαλής της Επιτροπής. Ο κ. B. Plokhotniouk από τη Ρωσική Αντιπροσωπεία, 
ο κ. ∆. Γεωργακόπουλος Ταµίας και ο κ. Σ. Φυττής από την Κύπρο. Εξυπακούεται ότι 
αυτοί είναι οι εκπρόσωποι των χωρών που είναι οι βασικοί συνεισφέροντες 
οικονοµικώς. 
 Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής: η κα Μ. Pappas από τις ΗΠΑ, ο κ. A. Miliutin 
από το Καζακστάν, και εδώ υπάρχει µία λογική, διότι θα θέσουµε θέµα για τον τόπο 
διεξαγωγής της επόµενης διάσκεψής µας και θα καταλάβετε ότι υπάρχει λογική 
σκοπιµότητα και ο κ. Y. Astapchenko από την Λευκορωσία. 
 Επιτροπή Κανονισµού: ο κ. Γ. ∆εικτάκης από την Ελλάδα, ο κ. M. Minasyan 
από την Αρµενία και ο κ. P. Andea από τη Ρουµανία. 
 Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: ο κ. K. Zatoulin από τη Ρωσική 
Οµοσπονδία, ο κ. F. Kokkali από την Παλαιστίνη, ο κ. B. Dahdouh από τη Συρία και 
ο κ. S. Peçi από την Αλβανία. 
 Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: ο κ. T. Ssekikubo από την Ουγκάντα, ο κ. 
M. Ignat από τη Ρουµανία, και ο κ. A. Klementiev από τη Λετονία. 
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 Επιτροπή Παιδείας η κα K. Samoilyk, προσδίδεται µία ιδιαίτερη σηµασία, 
χρειάζεται ένα κύρος σ’ αυτή την Επιτροπή, διότι βλέπουµε ότι είναι αύξων ο ρόλος 
της. Επόµενα µέλη: ο κ. G. Moukheiber από το Λίβανο και ο κ.V. Orekhov από τη 
Λιθουανία.  
 Η κα S. Okrouzhnaya από τη Λευκορωσία στην Επιτροπή Πολιτισµού, ο κ.G. 
Tueni από το Λίβανο και η κα N. Nakashidze από τη Γεωργία.  
 Επιτροπή Βιοηθικής: ο κ. Ν. Kotsiras από την Αυστραλία, η κα Κ. Shakliyan 
από τη Βουλγαρία, ο κ. S. Zakaryan από την Αρµενία. 
 Επιτροπή ΜΜΕ: ο κ. Ν. Νικολόπουλος, ο κ. A. Kroutov από τη Ρωσική 
Οµοσπονδία, o κ. A. Czykwin από την Πολωνία και ο κ.V. Velman από την Εσθονία. 
 Αυτή είναι η όλη σύνθεση και οι Σύµβουλοι σας είναι γνωστοί, Alexeev και 
Μυγδάλης. Αυτά. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Τι ερωτήσεις υπάρχουν; Παρακαλώ, στη διάθεσή σας. 
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση, ακούσαµε τον 
απολογισµό του Γενικού Γραµµατέα, του Ταµία, τα εγκρίναµε. Και εγώ θεωρώ ότι θα 
ήταν καθ’ όλα λογικό, όπως αναφερθήκαµε σήµερα επί µακρόν στη λογική να 
ακούσουµε και τους επικεφαλής των Επιτροπών, πώς εκτιµούν το έργο τους κατά τη 
διετία που παρήλθε, πώς εργάστηκαν οι Επιτροπές. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Πράγµατι, έχετε δίκιο, αν λάβουµε υπόψη µας ότι στην 
Ηµερήσια ∆ιάταξη, στον απολογισµό που µας εξέθεσε ο Γενικός Γραµµατεύς, εκεί θα 
έπρεπε να συµπεριληφθούν και οι οµιλίες των επικεφαλής των Επιτροπών, αλλά 
έχουµε ολοκληρώσει αυτό το θέµα. Όλοι ψηφίσαµε βάσει της εισηγήσεως που 
αφορούσε όλα τα θέµατα και ολοκληρώσαµε αυτό το θέµα της Ηµερήσιας 
∆ιατάξεως. Αν είχατε εισηγηθεί αυτή την πρόταση που συζητούσαµε στην Ολοµέλειά 
µας αυτό το θέµα, θα ήταν ευπρόσδεκτο. 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι και τόσο λογικό, δεν καταλαβαίνω 
πώς θα ακούσουµε το έργο των Επιτροπών, όταν συζητάµε τον απολογισµό του 
Γενικού Γραµµατέα. ∆εν έχω ευχαριστηθεί από την απάντησή σας. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Τι να κάνουµε τώρα; Νοµίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι µε 
κατάλαβαν. Το κοµµάτι του απολογισµού έχει ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό λοιπόν, τωρινό 
θέµα της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως είναι οι υποψηφιότητες και οι εκλογές. Τι ερωτήσεις 
υπάρχουν προς τον κ. Alexeev; Παρακαλώ. 
V. OREKHOV: Νοµίζω ότι η Γραµµατεία θα µπορούσε να συµπληρώσει τον κ. 
Astapchenko, αυτό θα προσέδιδε περισσότερες ευκαιρίες για δραστικότερη 
συµµετοχή της Λευκορωσίας, διότι υπάρχει µία ειδική κατάσταση στη Λευκορωσία 
και νοµίζω ότι µέσω αυτού θα µπορούσαµε να επιτύχουµε και κάποια οικονοµική 
βοήθεια εκ µέρους της Λευκορωσίας. Αυτό είναι το πρώτο. Επαναλαµβάνω, προτείνω 
τον κ. Astapchenko να ενταχθεί στη Γραµµατεία, ως ένα επιπλέον άτοµο, που θα 
ενισχύσει την παρουσία της Λευκορωσίας στο κίνηµά µας. Και µε τον ηθικό τρόπο να 
επιτύχουµε και οικονοµική ενίσχυση. 
 Το δεύτερο, θα παρακαλούσα από την Επιτροπή Παιδείας να µετατεθώ στην 
Επιτροπή ΜΜΕ, διότι είναι πιο κοντά στη θεµατική της δικής µου ενασχόλησης, 
επειδή ασχολούµαι µε την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορικής στο 
Κοινοβούλιό µας. Ευχαριστώ.  
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ για την πρόταση, ως πληροφορία. Όσον 
αφορά τις Επιτροπές, δεν έχουµε ερωτήµατα στη Γραµµατεία. Ο κανονισµός 
προβλέπει 7 άτοµα, γι’ αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται η πρότασή σας από το ποιον 
να αφαιρέσουµε. ∆εν µπορούµε να συµπληρώσουµε τον αριθµό, πρέπει να 
αφαιρέσουµε κάποιον από την Γραµµατεία, αν θέλετε να εισηγηθείτε αυτή την 
πρόταση. 
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∆εν είχαµε τέτοιου είδους προηγούµενο στην πρακτική της ∆.Σ.Ο, αν 
εισηγείστε κάτι παρόµοιο, παρακαλώ … Ο συνάδελφος εισηγήθηκε µία πρόταση, γι’ 
αυτό χρειάζεται συγκεκριµένα να πούµε, ποιος, τι να αναλάβει. ∆ιευρυµένη 
ψηφοφορία δεν µπορεί να γίνει. Η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν σταθερές θέσεις. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών οφείλει να είναι επίσης στη Γραµµατεία, δεν 
θα τεθεί σε ψηφοφορία ούτε αυτό. Στη συνέχεια είναι η Ουκρανία, το συζητήσαµε επί 
τούτου το ζήτηµα να είναι παρούσα η Ουκρανία και προτείναµε να είναι και 
επικεφαλής Επιτροπής. Το µόνο που αποµένει είναι τρία άτοµα. ∆εν είναι ορθό όµως 
να κάνουµε κάποια ψηφοφορία για να απορρίψουµε έναν εκ των τριών. 

Θεωρητικά όλα είναι εφικτά φυσικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συµφωνία. 
Αν εισηγείστε κάποια αλλαγή, θα πρέπει να είναι γνώµη όλων των συµµετεχόντων 
στη διάσκεψή µας. Θα το συζητήσουµε. 

Αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε την πρόταση αυτή για τη Λευκορωσία. Γι’ 
αυτό, εξήγησα γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε τέτοιου είδους ψηφοφορία, δεν θα 
λύσει το πρόβληµα. ∆εν είναι ορθό για τους τρεις εναποµείναντες να κάνουµε άλλη 
µία ψηφοφορία, δεν ξέρω πόσο είναι σκόπιµο. 

Παρεµβάσεις εκτός µικροφώνου 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Η Λευκορωσία θα πρέπει να αναφερθεί πρωτίστως, ίσως 
η Λευκορωσία αποσύρει αυτή την πρόταση. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο; Είχαµε µία 
πρόταση για τη Λευκορωσία. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, εισηγείστε, στο 
καταστατικό µας, στον κανονισµό µας; Καταλαβαίνω ότι η Ολοµέλεια µπορεί να 
κάνει τα πάντα, είναι γεγονός. Ας το λύσουµε όµως εποικοδοµητικά, ας το λύσουµε 
µε σεβασµό στο βασικό µας κανονισµό, στο βασικό µας έγγραφο που διέπει τη 
λειτουργία µας. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγµα, αλλά είναι και 
θέµα κανονισµού. Ο κανονισµός προβλέπει 7, δεν προβλέπει 8, κατά συνέπεια δεν 
µπορεί να γίνει αυτό. Επαναλαµβάνω, γιατί δεν το άκουσε ο Πρόεδρος, είναι θέµα 
κανονισµού ο οποίος δεν µπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγµή. Ο κανονισµός προβλέπει 
7, δεν µπορούν να γίνουν 8 ούτε µπορούν να γίνουν 10, ούτε µπορούν να γίνουν 6, 
πρέπει να είναι 7. Κατά συνέπεια, µένει η πρόταση να ικανοποιηθεί µία επόµενη 
φορά. Τιµούµε τη Λευκορωσία, η Λευκορωσία είναι σε διάφορα άλλα όργανα, δεν 
έχουµε πρόβληµα µε τη Λευκορωσία, αλλά δεν µπορούµε ξαφνικά τώρα να 
αλλάξουµε τη σύνθεση και να αλλάξουµε τον κανονισµό. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αν κάποιος δεν θυµάται, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω 
ότι ο εκπρόσωπος της Λευκορωσίας 4 φορές, δηλαδή 8 χρόνια ήταν µέλος της 
Γραµµατείας και δεν άλλαξε τίποτα σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά. Οπότε νοµίζω ότι 
δεν έχουµε κανένα λόγο να ελπίζουµε ότι αυτή τη φορά κάτι θα αλλάξει. Γι’ αυτό, ως 
παράδειγµα ήθελα να σας το αναφέρω. Επί 8 χρόνια ήταν µέλος της Γραµµατείας, γι’ 
αυτό αναθέτουµε µία Επιτροπή στον εκπρόσωπο της Λευκορωσίας, θα θέλαµε να 
δουλέψει. Αποσύρετε την πρότασή σας; 
V. OREKHOV: Αποσύρω την πρότασή µου. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Η Αρµενία, παρακαλώ. 
M. MINASYAN: Κύριε Popov, προτείνετε την υποψηφιότητά µου στην Επιτροπή 
Κανονισµού, προηγουµένως δούλεψα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
νοµίζω ότι δούλεψα καλά και δεν θα ήθελα να αλλάξω Επιτροπή. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Υπάρχουν άλλες προτάσεις ή ερωτήσεις; Ως προς τη 
σύνθεση των Επιτροπών δεν υπάρχουν ερωτήσεις. 
V. ALEXEEV: Ποιο πρόβληµα έχει προκύψει, αν θα βγει ένας άνθρωπος από την 
Επιτροπή Κανονισµού, πρέπει να προσθέσουµε ένα άτοµο. Ίσως κάποιος εκφράσει 
την επιθυµία του να αλλάξει Επιτροπή, επειδή τι συµβαίνει φίλοι µου: Νοµίζω ότι 
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όλα αυτά είναι εφικτά, απλώς η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων είναι ήδη δύο 
φορές µεγαλύτερη απ’ ό,τι οι υπόλοιπες Επιτροπές. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Και τι έγινε; 
A. ALEXEEV: Τίποτα, απλώς σας το αναφέρω. Υποβάλλεται µία πρόταση από 
κάποιον ανώνυµο η πρόταση. Κάποιος δούλευε σε µία Επιτροπή, δεν εξέφρασε την 
επιθυµία να αλλάξει Επιτροπή και ξαφνικά τον µεταφέρετε στην άλλη Επιτροπή. 
Αυτή η Επιτροπή γίνεται η πολυπληθέστερη, δύο φορές µεγαλύτερη από όλες τις 
υπόλοιπες Επιτροπές. Αν συµφωνείτε µ’ αυτό δεν υπάρχει πρόβληµα. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εν έχω αντίρρηση, πρέπει όµως να συγκροτηθεί η 
Επιτροπή Κανονισµού. Και σας προτείνω να βάλετε ένα δεύτερο άτοµο από τη 
Γεωργία στην Επιτροπή. Πείτε µας όνοµα. Ch. Gogorishvili. Όταν µία γυναίκα έχει 
να προτείνει κάτι, αµέσως επιλύονται όλα τα προβλήµατα.  
Α. ALEXEEV: Τι συµβαίνει σ’ αυτή την περίπτωση, ποιες αλλαγές σε σχέση µε τη 
σύνθεση που έχω αναγνώσει; Ο κ. M. Minasyan επιστρέφει στην Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, δεν επιστρέφει, δεν έχει φύγει από αυτήν την Επιτροπή. 
Οπότε στην Επιτροπή Κανονισµού θα συµµετάσχουν οι εξής: ο κ. Γ. ∆εικτάκης, δεν 
υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις σχετικά µε την υποψηφιότητά του, ο 
κ. P. Andea από τη Ρουµανία, δεν υπήρξαν αντιρρήσεις και η κα Ch. Gogorishvili 
κατόπιν της πρότασης της Γεωργιανής Αντιπροσωπείας. Και τώρα αναγιγνώσκω την 
καινούργια σύνθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: K. Zatoulin - Ρωσική 
Οµοσπονδία, F. Kokkali - Παλαιστίνη, Β. Dahdouh - Συρία, S. Peçi - Αλβανία, G. 
Moukheiber από το Λίβανο, εξέφρασε την επιθυµία να ενταχθεί σ’ αυτή την 
Επιτροπή µόλις τώρα. Έχετε αντιρρήσεις; 

Παρεµβάσεις εκτός µικροφώνου 
V. ALEXEEV: Μόλις µας πλησίασε και µας είπε ότι θα ήθελε να ενταχθεί σ’ αυτή 
την Επιτροπή και τώρα υποβάλλουµε αυτή την πρόταση, έχετε αντίρρηση; Ας το 
συζητήσουµε τώρα, αυτή τη στιγµή. 
 Αναγιγνώσκω και πάλι κ. K. Zatoulin, κ. F. Kokkali από την Παλαιστίνη, κ. 
B. Dahdouh από τη Συρία, κ. S. Peçi Αλβανία, κ. G. Moukheiber, Λίβανος και ο κ. M. 
Minasyan Αρµενία. Έχετε αντιρρήσεις; Προχωρούµε λοιπόν. 

Υποβλήθηκαν οι εξής προτάσεις από την Επιτροπή Παιδείας, κατόπιν 
παράκλησης της Λιβανικής Αντιπροσωπείας, να µεταφερθεί στην Επιτροπή 
Πολιτισµού ο κ. Ghassan Tueni από το Λίβανο. Αν δεν έχετε αντίρρηση, έτσι θα 
κάνουµε και στην Επιτροπή Παιδείας θα µπορούσαµε επίσης να εντάξουµε τον κ.P. 
Solis από την Αλβανία και να αφήσουµε µία κενή θέση από τη Μολδαβία, 
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ήταν στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής, 
αυτή τη στιγµή όµως δεν είναι παρόντες. Αυτή η κενή θέση ανήκει στην 
αντιπροσωπεία της Μολδαβίας αν δεν έχετε αντίρρηση. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Για τη Σερβία ποια θέση θα προβλέψουµε Βαλέρι 
Αρκάντιεβιτς, για τη Σερβία θα αφήσουµε κάποια κενή θέση; 
V. ALEXEEV: Ναι, θα ήταν σωστό, επειδή δύο φορές ο εκπρόσωπος της Σερβίας 
ήταν µέλος της Επιτροπής Πολιτισµού. Και θα θέλαµε να υποβάλλουµε αυτή την 
πρόταση. Και ο κ. Orekhov εξέφρασε την επιθυµία να µεταφερθεί από την Επιτροπή 
Παιδείας στην Επιτροπή των ΜΜΕ. Έχετε αντίρρηση; Αυτές είναι οι αλλαγές. 

Παρεµβάσεις εκτός µικροφώνου 
V. ALEXEEV: Λοιπόν, έχω εξαντλήσει τη λίστα των ζητηµάτων που µου έχουν 
ανατεθεί. Σας παρουσιάζουµε όλες τις πληροφορίες για να σχηµατίσετε µία πλήρη 
εικόνα και ύστερα θα συνεχίσουµε. 

Βλέπετε πόσο έντονη είναι η συζήτηση πάνω σε στελεχικά ζητήµατα. Η κα 
Σχοιναράκη, Βουλευτής, µέλος της Βουλής των Ελλήνων, εξέφρασε την επιθυµία να 
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ενταχθεί στην Επιτροπή Πολιτισµού. Έχετε αντίρρηση; Όχι. Αλλά να αφήσουµε και 
µία θέση για τη Μολδαβία, ας υπάρξει ακόµα µία θέση για τη Μολδαβία σ’ αυτή την 
Επιτροπή. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να προσθέσω. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Νοµίζω ότι µπορούµε να αρχίσουµε την ψηφοφορία. 
Προτείνω να ψηφίσουµε, ανανεώνοντας τη θητεία για άλλη µία φορά, του 
Προέδρου Sergei Aleksandrovichs. Ψηφίζουµε. 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 

Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Εξελέγη οµοφώνως. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την εµπιστοσύνη σας. Η 
χρονιά αυτή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό έχει ήδη τονιστεί σήµερα. Ας 
προσευχηθούµε για να µας βοηθήσει ο Θεός, να µπορέσουµε να επιλύσουµε όλα τα 
προβλήµατα. 
 Το δεύτερο ζήτηµα, προτείνω να επανεκλεγεί για την επόµενη θητεία στο 
αξίωµα του Γενικού Γραµµατέα, ο κ. Παπαθεµελής. Ποιος είναι υπέρ; Ευχαριστώ. 
Κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ένα λευκό. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω για την επανεκλογή. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Τώρα, σχετικά µε τη σύνθεση της Γραµµατείας, πώς θα 
γίνει η ψηφοφορία; Για όλη την 7άδα ή για την κάθε υποψηφιότητα; Θα ψηφίσουµε 
σαν πακέτο; Plokhotniouk, Samoilyk, Χριστοφόρου, Bartashevichs, Tzonev, Quawas. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Με πολύ µεγάλο σεβασµό αντιµετωπίζουµε όλες τις 
υποψηφιότητες για τη Γραµµατεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι µέλη της ∆.Σ.Ο, 
όλοι τους ανεξαιρέτως είναι Βουλευτές. 
ΑΛΛΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και η κα Pappas είναι µέλος της Γραµµατείας; 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι, τώρα ψηφίζουµε για τα µέλη της Γραµµατείας. 
Τώρα, συγκεκριµένα, συζητούµε τις υποψηφιότητες για τη Γραµµατεία. 

Υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση µε τη σύνθεση της Γραµµατείας; Όχι. Όλοι 
είναι Βουλευτές, όλοι εκπροσωπούν τα εθνικά τους Κοινοβούλια. Μερικές 
υποψηφιότητες προτάθηκαν κατόπιν οµοφωνίας, όπως η υποψηφιότητα του 
Συναδέλφου από την Ιορδανία, προτάθηκε από όλους τους Συναδέλφους από τη 
Μέση Ανατολή, οπότε σας προτείνω να ψηφίσουµε για τη σύνθεση της Γραµµατείας. 
Σας ευχαριστώ. Κατά; Λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση για τη σύνθεση της Γραµµατείας 
………………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ένα λευκό. 
 Προτείνω να παραµείνει Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ο κ. 
Νικολόπουλος. Μήπως υπάρχουν ερωτήσεις; Ποιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης; 
Παρακαλώ να ψηφίσετε.  

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εν κατάλαβα Κώστα, είσαι υπέρ; ….Καλώς. 
Παρέµβαση εκτός µικροφώνου 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Επιτροπή Οικονοµικών: ο κ. B. Plokhotniouk, ο κ. ∆. 
Γεωργακόπουλος και ο εκπρόσωπος της Κύπρου ο κ. Σ. Φυττής. Να διαβάσουµε 
µόνο τα ονόµατα των Προέδρων των Επιτροπών; Πώς θέλετε να γίνει; Αφού έχουµε 
συζητήσει τη σύνθεση όλων των Επιτροπών και υποβλήθηκε πρόταση να ψηφίσουµε 
ως πακέτο. Αν θέλετε να αποσύρετε κάποια υποψηφιότητα, υποβάλλετε την πρότασή 
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σας. Αν δεν θέλετε να ψηφίσουµε ως πακέτο, ας ψηφίσουµε για την σύνθεση της 
κάθε Επιτροπής. 

Επιτροπή Οικονοµικών, B. Plokhotniouk, ∆. Γεωργακόπουλος και Σ. Φυττής. 
Ποιος είναι, να εκλεγεί ο Πρόεδρος, ο κ. B. Plokhotniouk και για τη σύνθεση της 
Επιτροπής επίσης. Ευχαριστώ. Κατά, λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 
Παρέµβαση εκτός µικροφώνου 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Μπορούν να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση µε 
κάποιες υποψηφιότητες. ∆ιαβάστε τα ονόµατα όλων των Προέδρων των Επιτροπών, 
όλων των Προέδρων. Η Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής κα Pappas. Η κα Μ. Pappas 
Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής, ο κ. A. Miliutin – Καζακστάν κ. Y. Astapchenko – 
Λευκορωσία. Επιτροπή Κανονισµού: κ. ∆εικτάκης – Ελλάδα… 
Κ. ΖΑΤOULIN: ∆ιαβάστε µόνο τα ονόµατα των Προέδρων. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι, τώρα µου είπαν ότι πρέπει να διαβάσω και τη 
σύνθεση των Επιτροπών. Κύριος Andea – Ρουµανία, κα Gogorishvili – Γεωργία.  
 Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: κ. Zatoulin – Ρωσία, κ. Kokkali – 
Παλαιστίνη, κ. Minasyan – Αρµενία, κ. Dahdouh – Συρία, κ. Peçi – Αλβανία, κ. 
Moukheiber – Λίβανος. 
 Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: κ. Ssekikubo – Ουγκάντα, κ. Ignat – 
Ρουµανία, κ. Klementiev – Λετονία. 
 Επιτροπή Παιδείας: κα Samoilyk – Ουκρανία, κ. Solis – Αλβανία, κα 
Σχοιναράκη – Ελλάδα, και έχουµε συµφωνήσει να αφήσουµε µία κενή θέση για τη 
Μολδαβία. 
 Επιτροπή Πολιτισµού: κα Okrouzhnaya - Λευκορωσία, κ. Tueni – Λίβανος, 
κα Nakashidze – Γεωργία και Σερβία, ως µία εφεδρική θέση. 
 Επιτροπή Βιοηθικής: κ. Kotsiras- Αυστραλία, κ. Zakaryan – Αρµενία, ένας 
εκπρόσωπος της Βουλγαρίας. 
 Η Επιτροπή των ΜΜΕ: κ. Νικολόπουλος, κ. Czykwin, κ. Kroutov. 
A. KROUTOV: Μία ερώτηση προς τον Γενικό Γραµµατέα. Κύριε Γενικέ 
Γραµµατέα, γνωρίζουµε πόσο σέβεστε τον κανονισµό και το καταστατικό της 
οργάνωσής µας. Ανάµεσα στους Προέδρους των Επιτροπών είναι όλοι Βουλευτές ή 
όχι; 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Είναι όλοι Βουλευτές, έχουν µία ιδιότητα. Φαντάζοµαι 
ότι υπαινίσσεστε την περίπτωση της κας Pappas, η οποία εκλέγεται µε 1 εκατ. 
ψήφους στην περιοχή του Ιλινόις. 
A. KROUTOV: ∆εν έχω καταλάβει τι σηµαίνει ότι ένα εκατ. άνθρωποι ψηφίζουν γι’ 
αυτήν. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Πολιτικής. Είναι πολύ ευχάριστο 
άτοµο, αλλά δεν είναι µέλος του Κοινοβουλίου. Είτε είµαστε Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση, είτε είµαστε µία φιλική παρέα. Ας το ξεκαθαρίσουµε. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Είναι µέλος της πολιτειακής εκφράσεως που λέγεται 
Ιλινόις στις ΗΠΑ, της πολιτείας του Ιλινόις. 
A. KROUTOV: Είναι λίγο άβολο να σας κάνω παρατήρηση, αλλά δεν υπάρχει 
κοινοβούλιο στην πολιτεία του Ιλινόις, πρώτον. Και δεύτερον, ο λόγος γίνεται για τα 
εθνικά Κοινοβούλια. Αν η κα Pappas, πράγµα που της ευχόµαστε, γίνει γερουσιαστής 
ή µέλος του Κογκρέσου, πολύ ευχαρίστως θα προτείνουµε την υποψηφιότητά της σε 
οποιαδήποτε Επιτροπή. Αλλά κάθε χρόνο παραβιάζουµε τον κανονισµό και το 
καταστατικό µας. Πόσο θα κρατήσει αυτό; 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρώτη πρόταση να 
παραµείνει Πρόεδρος της Επιτροπής η Βουλευτής του τοπικού κοινοβουλίου. 
A. KROUTOV: Μπορώ να κάνω µία παρατήρηση επί του διαδικαστικού θέµατος; 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Όχι, εξηγώ την κατάσταση. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η 
µία πρόταση είναι να βγάλουν όλοι τα συµπεράσµατα οι συνάδελφοι, αν µπορεί να 
είναι µέλος της Συνέλευσής µας µέλος ενός τοπικού κοινοβουλίου. 
A. KROUTOV: Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω τι σηµαίνει τοπικό Κοινοβούλιο 
πρώτον. ∆εύτερον, όταν µία φορά εκλέξαµε Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, είπαµε ότι η κα Pappas θα γίνει Βουλευτής στο Κεντρικό Κοινοβούλιο 
των ΗΠΑ. Αυτό όµως δεν έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια. Θα θέλαµε να είναι 
παρούσα βέβαια, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κατάλαβα την άποψή σας. Υπάρχουν και άλλες απόψεις; 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Η Πολιτεία του Ιλινόις να ξέρετε ότι έχει 50 εκατ. 
πολίτες. Πολλαπλάσια από πολλές χώρες από τις δικές µας. Γιατί συζητούµε τώρα; 
Έχει πολιτειακή Βουλή και πολιτειακή Κυβέρνηση. 
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ µε τον κ. Zatoulin, αλλά το τελευταίο διάστηµα η 
πρακτική της Ολοµέλειάς µας, µου δηµιουργεί αρκετές αµφιβολίες. Όταν πήγαν 
εκπρόσωποι της Εσθονίας, κάποιοι, στο Μαυροβούνιο, τώρα ψηφίζουµε κάποιον από 
ένα τοπικό κοινοβούλιο λεγόµενο. Τι είµαστε λοιπόν; Είµαστε µία Ολοµέλεια 
τοπικών Κοινοβουλίων, αντιπροσωπευτικών οργάνων τοπικού χαρακτήρα ή είµαστε 
κοινοβουλευτικοί; Ευχαριστώ. 
ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΟΣ: Είπα τη θέση µου, αλλά ο κ. Γενικός Γραµµατεύς 
επαναλαµβάνει περί κάποιου τοπικού κοινοβουλίου. Ρίξτε µία µατιά στο καταστατικό 
µας, αξιότιµοι συνάδελφοι, που σας επανεκλέξαµε. Ενδεχοµένως δεν το κάναµε 
σωστά, αν δεν σεβόσαστε το καταστατικό µας. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη 
άλλων βουλευτών, επ’ αυτού του ζητήµατος. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: Για µας τώρα τέθηκε το θέµα, τώρα γνωρίζουµε περί 
τίνος πρόκειται, ακούγοντας διάφορες απόψεις, πρέπει να το µελετήσουµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Καλώς. Η Γεωργία. 
N. NAKASHIDZE: Νοµίζω ότι η κα Μαρία είναι µέλος οργάνων τοπικής 
αυτοδιοικήσεως. Και για να µη παραβιάζουµε τον κανονισµό µας, θα µπορούσαµε να 
τη θεωρήσουµε επίτιµο µέλος της ∆.Σ.Ο, ειδάλλως θα παραβιάσουµε το καταστατικό 
µας εάν τη θέσουµε ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αυτή είναι µία γενική άποψη; Εάν είναι η άποψη της 
Ολοµέλειας, πρέπει να ακολουθήσουµε το γράµµα του καταστατικού µας, ούτως 
ώστε επικεφαλής των Επιτροπών να είναι οπωσδήποτε Βουλευτές των Εθνικών 
Κοινοβουλίων. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Κύριε Γενικέ Γραµµατεύ; Υπάρχουν 
ερωτήµατα στους Συναδέλφους µας, δεν ψηφίσαµε ακόµα, τώρα θα το θέσω. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν 
κάποια ερωτήµατα, αλλά υπάρχει και µία πρακτική σε αυτά τα θέµατα, έχουµε 
εκτιµήσει ότι οι πολιτειακές Βουλές είναι Βουλές, είναι Κοινοβούλια, δεν είναι 
τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι δηµοτική αρχή, είναι κοινοβούλια. ∆ηλαδή, η 
Βαυαρία στη Γερµανία έχει πρωθυπουργό, έχει κοινοβούλιο, υπάρχουν τοπικοί 
Βουλευτές. Το ίδιο τα διάφορα States στις ΗΠΑ. Και πολλά από αυτά είναι πολύ 
µεγαλύτερα από τις χώρες µας και σε πληθυσµό αλλά και σε αρµοδιότητες. ∆εν ξέρω 
πού είναι το πρόβληµα, από άποψη ουσίας δεν υπάρχει πρόβληµα. 
 ∆εν καταλαβαίνουµε τι λέτε κ. Zatoulin, άµα δεν µιλάτε στο µικρόφωνο δεν 
καταλαβαίνουµε τι λέτε. 
Κ. ΖΑΤΟULIN: Θα τα πω από το µικρόφωνο. Τρίτη φορά λέτε ότι έχουµε 
διαφορετικό αριθµό ψηφοφόρων. Εγώ έχω 550.000 που µε ψηφίζουν στην περιφέρειά 
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µου. Εσάς πόσοι σας εξέλεξαν; θα αρχίσουµε να µετράµε πόσους ψηφοφόρους 
έχουµε; Πρέπει να σταµατήσουµε να κάνουµε τέτοιου είδους συζήτηση. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Τότε θα επιθυµούσα να διατηρήσουµε τη διαδικασία. 
Ακούστηκαν οι θέσεις, ως εκ τούτου υπάρχει η πρώτη πρόταση, να συνεχίσουµε κατ’ 
εξαίρεση την εκπροσώπηση εκ µέρους ενός τοπικού κοινοβουλίου των ΗΠΑ, κατ’ 
εξαίρεση, το τονίζω. Έχετε δίκιο και εσείς Κωνσταντίν Φιοντόροβιτς και ο Αλεξάντρ 
Νικολάγιεβιτς και άλλοι συνάδελφοι. Εφ’ όσον έχουµε τέτοιο προηγούµενο, έχουµε 
ψηφίσει δύο φορές, να διατηρήσουµε λοιπόν αυτή την πρόταση, εκ νέου τίθεται σε 
ψηφοφορία αυτή η πρόταση. Ας το προσδιορίσουµε µε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, 
παρακαλώ να ψηφίσουν. Έχω ήδη θέσει σε ψηφοφορία κυρία. Το µικρόφωνο στη 
Λευκορωσία παρακαλώ. 
Y. ASTAPCHENKO: Σας ευχαριστώ, τους Συναδέλφους από τη Λετονία, που 
έθεσαν το θέµα. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά τα ζητήµατα. ∆εν καταλαβαίνω όµως, 
µε ποια προσέγγιση αξιοποιούµε δύο µέτρα και σταθµά. Το καταστατικό είναι κάτι 
ιερό, κάθε παράβαση του καταστατικού νοµίζω ότι είναι – θα έλεγα – εγκληµατική. 
∆εν µπορώ να παίξω σ’ αυτό το παιχνίδι. Ενδεχοµένως να µην έχω τόσο ωριµάσει για 
τέτοιου είδους δηµοκρατία, αλλά πρέπει να θέσουµε επακριβώς τα ζητήµατα. ∆εν 
έχω τίποτα εναντίον της Αµερικής, είναι µία θαυµάσια, ισχυρότατη χώρα, αλλά ας 
τηρήσουµε το καταστατικό και ας ξεκινήσουµε απ’ αυτό. Ευχαριστώ. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Παρακαλώ, ο κ. Νικολόπουλος. 
Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διατυπώσω την ενόχλησή µου. 
Γιατί θα πρέπει να µιλάµε τη γλώσσα της αληθείας. Φτάσαµε στην ψηφοφορία, 
ξαναζητούν συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Συνάδελφοι που λένε ότι θέλουν να 
τηρούµε το γράµµα του νόµου και των διαδικασιών. Και καλά, ο τελευταίος 
Συνάδελφος που µόλις άφησε το µικρόφωνο, άλλοι συνάδελφοι που έχουν χρόνια 
εδώ, που έχουν παρακολουθήσει όλες τις διαδικασίες, όλες τις Συνελεύσεις, τώρα 
βρήκαν την ευκαιρία για να δηλώσουν κατ’ αυτό τον τρόπο την τοποθέτησή τους; 
Νιώθουν άνετα και βολικά; Εγώ δεν νιώθω καθόλου βολικά. 
 Ένας εξ όλων, ένας, κάθε φορά να δηµιουργούµε ζητήµατα; ∆ηλαδή θα 
παραβλέψουµε το σηµαντικό ρόλο που παίζει ο Βαλέριος και ο Κώστας Μυγδάλης; 
Και θα τους πούµε δεν θα ξαναπάρετε το λόγο στη Γενική Συνέλευση γιατί δεν είστε 
Βουλευτές; Σ’ αυτές τις λογικές θα πάµε; Αυτό είναι το πνεύµα της αγάπης, της 
χριστιανικής αλληλεγγύης; Και η κα Pappas, εδώ λοιπόν κάνουν κάποιοι ότι τι δεν 
καταλαβαίνουν; Ότι είναι εκπρόσωπος 1 εκατ. αδελφών µας ψυχών; Αυτό είπε ο κ. 
Παπαθεµελής. Ενός εκατοµµυρίου ψηφοφόρων; 
 Και πάντως, παρακαλώ πολύ, ας διατυπωθεί και τούτο. Αν κάποιος έχει άλλου 
είδους αισθήµατα για τη µία ή την άλλη χώρα, αυτά του τα αισθήµατα µπορεί να τα 
εκφράζει µε άλλες ευκαιρίες και όχι στο πρόσωπο Συναδέλφων πολυαγαπηµένων εδώ 
στην αίθουσα. Φαντάζοµαι ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος, παλιές µας συνήθειες, 
απόψεις, ψυχώσεις, να τις µεταφέρουµε στη Συνέλευση εδώ της Ορθοδοξίας. 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία παρατήρηση σε σας. 
Από τη στιγµή που τα θέµατα έχουν αναγνωσθεί από τον Σύµβουλο και ξεκινάει η 
ψηφοφορία, είθισται από τη στιγµή που ξεκινάει η ψηφοφορία να µην παίρνει το λόγο 
κανένας. Γιατί µε τη διαδικασία αυτή, κάθε φορά, όποιος θέλει, όποτε θέλει να 
παίρνει το λόγο, ενώ είπατε στην αρχή αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν υπάρχει 
οποιαδήποτε διαδικασία, δεν τηρούµε την ηρεµία και την οµαλή έκβαση της 
Συνέλευσης. 
 Θα παρακαλούσα λοιπόν να προχωρήσουµε στην ψηφοφορία και αν κάποιοι 
δεν θέλουν να ψηφίσουν ένα πρόσωπο, ας µη το ψηφίσουν. ∆εν χάλασε ο κόσµος. 
Και προηγουµένως είδα κάποιους Συναδέλφους, που δεν ψήφισαν άλλος τον κ. 
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Παπαθεµελή, άλλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, άλλος άλλης 
Επιτροπής, δεν είναι κακό. Εξ άλλου στις δηµοκρατίες υπάρχουν οι πλειοψηφίες και 
οι µειοψηφίες. Αλλά το να συνεχίζουµε να συζητούµε για ένα θέµα και συνεχώς να 
προκύπτουν και καινούργια θέµατα, νοµίζω ότι θα µας οδηγήσει σε µία ατέρµονη 
συζήτηση που δεν θα έχει αποτέλεσµα. 
 Με συγχωρείτε πάρα πολύ κ. Πρόεδρε, αλλά ήθελα να βάλω το θέµα ότι από 
τη στιγµή που αρχίζουν οι ψηφοφορίες σταµατάει κάθε συζήτηση. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Και εγώ νοµίζω ότι έχουν ακουστεί οι απόψεις, όλα είναι 
σαφή σε όλους. Η κατάσταση είναι τα µέγιστα απλή. Συνεχίζουµε αυτή την κατ’ 
εξαίρεση εκλογή ή όχι; Όλοι καταλαβαίνουµε περί τίνος γίνεται λόγος. Γι’ αυτό 
πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.  

Ποιοι είναι υπέρ του να είναι η κα Pappas επικεφαλής της Επιτροπής 
∆ιεθνούς Πολιτικής; Παρακαλώ. Να µετρήσουµε.  

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: 12 υπέρ.. Ποιοι είναι κατά; Κάθε αντιπροσωπεία έχει µία 
ψήφο, υπενθυµίζω. Ας ξαναµετρήσουµε. Ποιοι είναι υπέρ; Η Ελλάδα µία, Κύπρος, 
Ουγκάντα, Αυστραλία, Ρουµανία (πέντε), Αλβανία έξι. Ποιοι είναι κατά; Κάθε εθνική 
αντιπροσωπεία έχει µία ψήφο. Λευκορωσία, Παλαιστίνη (τρία) Ιορδανία (τέσσερα), 
Εσθονία και η Ρωσία ψηφίζει λευκό, γιατί έχουµε διχασµό. Τότε η Ρωσία κατά, 
πλειοψηφικά. Έξι. Πόσοι λευκό; Πόσοι ψηφίζουν λευκό; Έξι – έξι – έξι λοιπόν το 
σκορ. ∆εν περνάει λοιπόν. Προχωρούµε παραπέρα. 

Βαλέρι Αρκάντιεβιτς, επόµενη Επιτροπή, ελάτε να ψηφίσουµε. Αλεξάντρ 
Νικολάγιεβιτς, ψηφίζουµε κατά Επιτροπή. 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
……………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
Παρακαλώ συνεχίζουµε. 

Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Όταν αρχίζει η ψηφοφορία σταµατούν όλες οι 
συζητήσεις. Από δω και πέρα δεν υπάρχει διάλογος πλέον, για κανένα θέµα. Υπάρχει 
µόνο ψηφοφορία, είτε υπέρ, είτε κατά. Να τελειώσουµε. Αλλιώς ούτε σε δέκα µέρες 
θα τελειώσουµε. Καθένας σηκώνεται, λέει µία χαζοµάρα και αρχίζει ένα σίριαλ. Ούτε 
σε 200 µέρες δεν θα τελειώσουµε. Αφού θέλετε τον κανονισµό, ο κανονισµός λέει 
όταν αρχίζει η ψηφοφορία τελειώνουν όλες οι συζητήσεις. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Για άλλη µία φορά, η Επιτροπή Κανονισµού, Πρόεδρος ο 
κ. ∆εικτάκης από την Ελλάδα, ποιοι είναι υπέρ; Ποιοι είναι κατά; Ποιοι ψηφίζουν 
λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: Ο κ. Zatoulin. Υπέρ; Κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: Ο κ. Ssekikubo από την Ουγκάντα. Υπέρ; 
Κατά; Λευκά;  

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή Παιδείας: Η κα Samoilyk από την Ουκρανία. Υπέρ; Κατά. Λευκά;  
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Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή Πολιτισµού: η κα Okrouzhnaya από τη Λευκορωσία. Υπέρ; 
Ευχαριστώ. Κατά; Λευκά;  

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή Βιοηθικής: ο κ. Kotsiras από την Αυστραλία. Υπέρ; Ευχαριστώ. 
Κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Επιτροπή ΜΜΕ. Ο κ. Νικολόπουλος. ∆εν θα έχουµε ερωτήσεις, είπαµε. 
Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, νοµίζω ότι παραβιάζεις την γενική αξίωση, πέρασε η ώρα 
των ερωτήσεων. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: ∆εν υπάρχει συζήτηση στην ψηφοφορία, κ. Συνάδελφε, 
δεν υπάρχει συζήτηση στην ψηφοφορία. ∆εν έχετε το λόγο να µιλήσετε. Είναι 
ψηφοφορία. Ψηφίζετε, καταψηφίζετε, δεν µιλάτε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Κύριε Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς, σας εξηγήσαµε. Για να 
ενισχύσουµε την προσοχή προς την πληροφορία, κανείς δεν σε πιέζει. Περίµενε. 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, συµφωνήσαµε και εξηγήσαµε τις θέσεις µας. Για να 
υπάρχει µεγαλύτερη προσοχή στα ΜΜΕ, 4 δηµοσιογράφους εντάξαµε στη σύνθεση 
αυτής της Επιτροπής. Η πρότασή µας, δική µας πρόταση, της Γραµµατείας, πέντε 
δηµοσιογράφους, µε διορθώνουν, να είναι και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας, 
ούτως ώστε να µεγιστοποιήσουµε την ισχύ αυτού του ζητήµατος. Τι δεν 
καταλαβαίνετε κ. Αλεξάντρ Νικολάγιεβιτς; Και να µην είναι κατανοητό, το θέτω σε 
ψηφοφορία. 

Ποιοι είναι υπέρ για τον κ. Νικολόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής ΜΜΕ; 
Ευχαριστώ. Κατά; Ευχαριστώ. Λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Εγκρίνεται.   
 Τι απέµεινε; Οι Σύµβουλοι. Ψηφίζουµε. Ο κ. Μυγδάλης, ποιοι είναι  
υπέρ; Ευχαριστώ. Κατά; Λευκά;  

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………… 
Εγκρίνεται.  

Ο κ. Alexeev. Ποιοι είναι υπέρ; Ευχαριστώ. Κατά; Λευκά;  
Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 

………………………………………………………………………………… 
Εγκρίνεται. 

Σας ευχαριστούµε. Το λόγο έχει ο κ. Γραµµατεύς. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: … µας ενηµερώνει ότι η Οργάνωσή µας έγινε δεκτή ως 
παρατηρητής στη ∆ιεθνή ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Από τους αρχαιότερους διεθνείς οργανισµούς. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Της προσπάθειας η οποία ξεκίνησε από τον κ. 
Γεωργακόπουλο, συνεχίστηκε για δύο ολόκληρα χρόνια και κυρίως εργάστηκε η 
Ελληνική αντιπροσωπεία εκεί, η οποία και κατάφερε να έχει αυτό το αποτέλεσµα. 
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Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εδοµένου ότι δεν επιλέξαµε επικεφαλής της Επιτροπής 
∆ιεθνούς Πολιτικής, έχω µία πρόταση. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος µ’ αυτά; 
Πρέπει. Και εκ των πραγµάτων ασχολείται ο κ. Γενικός µε αυτά. Ας συνεχίσει λοιπόν 
να ασχολείται ο κ. Γενικός, µέχρι την επόµενη διάσκεψη. Ας εκπονήσουµε προτάσεις, 
ας διακριβώσουµε τη σύνθεση. Αν υπάρχουν υποψηφιότητες και διαθεσιµότητες, 
προχωρούµε. 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, κατανοητό τι είπα; Υπάρχουν αντιρρήσεις σ’ αυτό που 
είπα; Πρέπει να δώσουµε τέτοια εντολή στον κ. Γενικό Γραµµατέα. Ποιοι είναι υπέρ 
αυτής της πρότασής µου; Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι 
κατά; Λευκά; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. Παρακαλώ. 
V. ALEXEEV: Υπάρχουν ορισµένες σκέψεις και θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε 
γι’ αυτές. ∆εν υπάρχει καµία οµιλία µου που να µην περιέχει κριτική ανάλυση των 
πράξεων των ΗΠΑ. Αξιότιµοι φίλοι, δεν µπορούµε να µετατρέψουµε την Οργάνωσή 
µας σε µία περιθωριακή Οργάνωση. Είναι πολύ καλό που έχουµε εκπρόσωπο των 
ΗΠΑ που θέλει να εργασθεί στην Οργάνωσή µας. Καταλαβαίνω όλα τα προβλήµατα 
µε το status αυτού του ανθρώπου. 
 Αν όµως επιτρέπουµε στον εαυτό µας να ασκούµε έντονη κριτική στις ΗΠΑ, 
αυτό δεν πρέπει να γίνεται στους διαδρόµους. Πρέπει να υπάρχουν και εκπρόσωποι 
αυτής της χώρας στο κίνηµά µας. Είναι άνθρωποι µε κύρος. Μπορούµε να το 
λάβουµε αυτό υπόψη µας; Γι’ αυτό, για άλλη µία φορά, σας καλώ να σκεφτούµε κατά 
πόσο θα πρέπει να φροντίσουµε για το status και το image και το κύρος της 
Οργανώσεώς µας. Η απόφαση είναι δική σας. 
 ∆εν τελειώσαµε συνάδελφοι, έχουµε µερικά ερωτήµατα ακόµα. 
K. ZATOULIN: ∆εν ξέρω αν υπάρχει τέτοια έννοια µε άλλο τρόπο σε άλλες 
γλώσσες, υπάρχει µία ρωσική έκφραση «φτιάχνουµε φάκελο». Αξιότιµε κ. Γενικέ 
Γραµµατεύ και κύριε Σύµβουλε, µη µας προσάπτετε αντιαµερικανισµό σε συνδυασµό 
µε τον κανονισµό µας. 
 Επειδή είναι επίσηµο έγγραφο τα πρακτικά της Συνελεύσεώς µας, είµαι 
κατηγορηµατικώς εναντίον του να τεθούν τέτοια ζητήµατα, να µας προσάπτει 
κάποιος αγάπη στην Αµερική ή αντιαµερικανισµό. Παρακαλώ, µην επινοείτε εχθρούς 
εκ του µηδενός. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Επόµενο ζήτηµα της ηµερήσιας διάταξης, κλείσαµε τη 
συζήτηση, οι θέσεις έχουν διατυπωθεί. 
∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θα συνεχίσω τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει µε το 
θέµα της Αµερικανικής συµµετοχής ή όχι. Το µόνο που θέλω να πω, ότι πρόκειται 
περί εκλεγµένου µε δηµοκρατικές διαδικασίες ατόµου, δεν πρόκειται περί 
διορισµένου διοικητικού υπαλλήλου, αυτό µόνο. 
 Θέλω να πω όµως δυο λόγια κ. Πρόεδρε, σχετικά µε την συµµετοχή µας στην 
IPU. ∆εν ξέρω αν συνειδητοποιήσαµε όλοι το τι πετύχαµε. Η IPU είναι η Inter-
Parliamentary Union, συµµετέχουν 150 και πλέον Κοινοβούλια απ’ όλο τον κόσµο. 
Είναι ένα διεθνές κοινοβουλευτικό forum, όσοι δεν έχετε λάβει µέρος και µπορείτε, 
θα σας συµβούλευα µέσα από τα Κοινοβούλιά σας να λάβετε µέρος. Εκεί πραγµατικά 
ακούτε και καταλαβαίνετε και αισθάνεστε τον παλµό όλου του κόσµου, όλων των 
Κοινοβουλίων του κόσµου. Συνεδριάζει η Ολοµέλειά της δύο φορές το χρόνο, µία 
στη Γενεύη και µία σε µία άλλη χώρα. Πρόκειται περί πανίσχυρης κοινοβουλευτικής 
οργάνωσης. 
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 Το ότι κατόρθωσε η Οργάνωσή µας να γίνει µέλος ως παρατηρητής, θεωρώ 
ότι ήταν τεράστια επιτυχία. Αυτό οφείλεται σε διετή προσπάθεια την οποία κάναµε, 
αθόρυβα αλλά πολύ συστηµατικά. Και πιστεύω αυτό να το πιστώνετε στην 
Γραµµατεία, γιατί πράγµατι εκεί θα µάθουν και στα Κοινοβούλια που δεν υπάρχουν 
Ορθόδοξοι, ότι υπάρχει αυτή η Οργάνωση. Γιατί ως παρατηρητής έχει το δικαίωµα 
του λόγου, δεν έχει το δικαίωµα ψήφου. Έχει στην Ολοµέλεια, έχει το δικαίωµα στη 
Γενική Συνέλευση δηλαδή, µπορεί να συµµετάσχει και να παίρνει το λόγο και να 
βάζει θέµατα, όποια θέµατα νοµίζει ότι είναι καίρια για τη δική µας Οργάνωση. Είναι 
ένα τεράστιο βήµα το οποίο έγινε για την παραπέρα οργάνωση που λέγαµε το πρωί, 
ότι πρέπει να έχει η Οργάνωσή µας, για την αναγνώριση που πρέπει να γίνει. Και θα 
µπει βεβαίως και στα διεθνή fora και στις εκδόσεις τις οποίες κάνει η ∆ιεθνής 
Κοινοβουλευτική αυτή Ένωση, η οποία σας είπα, είναι η σηµαντικότερη 
Κοινοβουλευτική Ένωση, έχει ζωή πάνω από 70 χρόνια και πρόκειται για ένα 
τεράστιο βήµα το οποίο θα είναι στη διάθεσή µας. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ένα µεγάλο ευχαριστώ κ. Γεωργακόπουλε, νοµίζω ότι 
όλοι το συνειδητοποιούµε αυτό, συνειδητοποιούµε τη σηµασία αυτού του βήµατος, 
από την άποψη της αναγνωρίσεως της Οργανώσεώς µας, υπό την ιδιότητα του 
παρατηρητού στην τεράστια αυτή και διεθνούς κύρους ∆ιακοινοβουλευτική 
Συνέλευση. 
 Υπάρχει άλλο ένα ζήτηµα και θα παρακαλούσα την προσοχή σας. Είναι η 
συζήτηση του τόπου διεξαγωγής της επόµενης Ολοµέλειάς µας. Η Γραµµατεία 
προτείνει, εφόσον είχαµε κάποιες διαπραγµατεύσεις, να συµφωνήσουµε µε την 
πρόταση του Καζακστάν, για τη δυνατότητα διεξαγωγής της επόµενης Ολοµέλειάς 
µας στο Καζακστάν. Παρακαλώ. 
A. MILIUTIN: Αξιότιµοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι γνωρίζω έχουν διεξαχθεί 
διαπραγµατεύσεις και ενεκρίθη η πρόταση να διεξαχθεί η επόµενη Συνέλευση στο 
Καζακστάν.  
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Πότε προτείνετε να γίνει αυτό; 
A. MILIUTIN: ∆εν έχουµε ολοκληρώσει την επεξεργασία αυτού του ζητήµατος, θα 
επιστρέψουµε στην πατρίδα µας και θα το συζητήσουµε. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα να πραγµατοποιηθεί τον 
επόµενο χρόνο. Σας βολεύει ο Ιούνιος; Ή κάνει πάρα πολλή ζέστη; Ή στο Αλµάτι ή 
στην Αστανά. Υπάρχουν και δροσερά µέρη, θα πιούµε ξινόγαλα, θα ήθελα να σας πω 
επίσης αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κατόπιν απόφασης του Προέδρου της χώρας µας, 
έχει ιδρυθεί η Εθνοσυνέλευση του Καζακστάν. Ζουν εκπρόσωποι των 100 εθνών και 
έτσι έχει ιδρυθεί η Εθνοσυνέλευση του Καζακστάν και θα ήθελα να αναφέρω αυτό το 
παράδειγµα, για να σας πείσω πόσο ήσυχα επιλύουµε όλα τα προβλήµατα και όχι 
όπως έγινε σήµερα στη Συνέλευσή µας. Ήταν λίγο τεταµένη η κατάσταση. ∆εν πρέπει 
να παραβιάζουµε βέβαια τους κανονισµούς, ακόµα και για τους φίλους µας. Ένας 
νόµος που ψηφίζεται µε παράβαση του κανονισµού θεωρείται παράνοµος. Σας 
προσκαλώ στο Καζακστάν και εκεί θα συνεχίσουµε τη συζήτησή µας. Υπάρχουν 
αντιρρήσεις σχετικά µε τη διεξαγωγή της επόµενης Συνέλευσης στο Καζακστάν; Ο κ. 
Plokhotniouk. 
B. PLOKHOTNIOUK: ∆εν έχω αντίρρηση. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Ποιος έχει αντίρρηση; Εσύ σήκωσες το χέρι σου. 
B. PLOKHOTNIOUK: ∆εν µου δίνετε το λόγο, γι’ αυτό. Απλώς ήθελα να 
υποβάλλω την πρόταση, ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στο Αλµάτι. Ας µην 
αρχίζουµε γλωσσική συζήτηση σχετικά µε την ονοµασία της πρώην πρωτεύουσας του 
Καζακστάν, το Μάιο ή τον Αύγουστο πρέπει να γίνει, επειδή ανθίζουν οι κήποι, οι 
µηλιές και τον Ιούνιο θα είµαστε σε πιο δύσκολες συνθήκες, ακόµα πιο δύσκολες και 
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σε σχέση µε τις σηµερινές (λόγο ζέστης). Το Μάιο ανθίζουν οι τουλίπες, οι µηλιές 
κλπ. και στο Αλµάτι φυσικά. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Αξιότιµοι συνάδελφοι, τότε η Γραµµατεία θα 
συνοµιλήσει µε το Κοινοβούλιο του Καζακστάν και θα ξεκαθαρίσουµε αυτό το θέµα, 
πότε είναι προτιµότερο να διεξαχθεί η Συνέλευση, το Μάιο ή τον Ιούνιο;  
 Ποιος είναι υπέρ του να πραγµατοποιηθεί η επόµενη Συνέλευση στο 
Καζακστάν; Ψηφίζουµε. Έχει ήδη αρχίσει η ψηφοφορία. Κατά; Ποιος ψηφίζει 
λευκό; 

Ακολουθεί ψηφοφορία µε ανάταση 
………………………………………………………………………………….. 

Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Εγκρίνεται. 
 Αξιότιµοι συνάδελφοι, έχουµε εξαντλήσει την ατζέντα µας. Έχετε κάποιες 
παρατηρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία; Έχουµε παραβιάσει κάποιο νόµο, ως 
αποτέλεσµα; … Όχι, όλα γίνανε µε δηµοκρατικό τρόπο, ο καθένας είχε τη 
δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του. 
Σ.-Α. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα συναντηθούµε στο µουσείο που 
υπάρχει εδώ στο Ινστιτούτο της Βενετίας. Η ∆ιευθύντρια και οικοδέσποινά µας, κα 
Χρύσα Μαλτέζου θα µας ξεναγήσει στο χώρο του µουσείου. 
Προεδρεύων Σ. ΠΟΠΟΦ: Λοιπόν, κατεβαίνουµε κάτω στο ισόγειο, θα γίνει η 
ξενάγηση στο Μουσείο του Ινστιτούτου. Έχει κλείσει η Συνέλευση, έχουµε 
εξαντλήσει την ατζέντα µας, την ηµερήσια διάταξή µας.  



 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑTA  
 

 

 

 

 

 



 
 

124

Ψήφισµα - Συµπεράσµατα 
της 13ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 

της ∆ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (∆.Σ.Ο.) 
«Η συµβολή του Ορθόδοξου πολιτισµού στην οικοδόµηση  

της νέας Ευρώπης» 
 

Εµείς, οι συµµετέχοντες στην 13η ετήσια Γενική Συνέλευση της ∆ιακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που πραγµατοποιήθηκε στις 21-25 Ιουνίου 2006 στη Βενετία (Ιταλία): 

Έχοντας συζητήσει τα επίκαιρα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η ορθόδοξη κοινότητα της 
Ευρώπης και ο σύγχρονος κόσµος εν  γένει, καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισης των 
σύνθετων αντιθέσεων και προκλήσεων της νέας εποχής, 

Χαιρετίζοντας την ένταξη στην Ενωµένη Ευρώπη των νέων κρατών µε  ορθόδοξους κατά 
πλειοψηφία πληθυσµούς, γεγονός το οποίο θα συµβάλλει στην καλύτερη ανάδειξη της 
ταυτότητάς της, 
  
Αξιολογώντας ως σηµαντική προϋπόθεση για την οικοδόµηση της νέας Ευρώπης, τις 
ηθικές και πολιτισµικές αξίες του χριστιανισµού και της ορθοδοξίας,  
 
Επικαλούµενοι στο πλαίσιο της οικοδόµησης της νέας Ευρώπης την σπουδαιότητα της 
πολιτικής καλής γειτνίασης της ΕΕ µε τις ανατολικές και νότιες γειτονικές της χώρες της 
Μεσογείου, µια πολιτική η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους στη βάση αµοιβαίων 
δεσµεύσεων πάνω σε κοινές αξίες και αποτελεσµατική εφαρµογή πολιτικών, οικονοµικών, 
κοινωνικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων: 

1. Θεωρούµε απαραίτητο να δηλώσουµε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισµός αποτελεί κτήµα 
όλης της ανθρωπότητας, και ο σύγχρονος κόσµος στηρίζεται πάνω στις αξίες και τις αρχές 
του, στην διαµόρφωσή των οποίων σε σηµαντικό βαθµό έχει συµβάλλει ο ορθόδοξος 
χριστιανισµός, οι αξίες του οποίου αναδεικνυόµενες σήµερα µπορούν ουσιαστικά να 
συµβάλλουν στην αποτροπή της επικράτησης ενός µαζικού δήθεν πολιτισµικού 
µορφώµατος, το οποίο αρνείται τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας, της θρησκείας και 
του πολιτισµού στο σύνολό του, 

2. Καλούµε τα Κοινοβούλια και τις κατά τόπους Ορθόδοξες εκκλησίες να συνεργαστούν 
στενά για την ενδυνάµωση της επιρροής της πνευµατικής εµπειρίας της Ορθοδοξίας στην 
κοινωνική, δηµόσια, πνευµατική και πολιτισµική ζωή, στην επιστροφή στις χριστιανικές αξίες 
στη ζωή της κοινωνίας, 
 
3. Εφιστούµε την προσοχή των διεθνών πολιτικών κέντρων στο γεγονός ότι η πολιτισµική 
ταυτότητα του κάθε ορθοδόξου λαού όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κατά την διάρκεια της

ιστορίας, δεν είναι και δεν µπορεί να είναι ανταγωνιστική  σε σχέση µε τις άλλες ταυτότητες των 
άλλων λαών ή κρατών, 
 
4. ∆ηλώνουµε ότι η περιφρονητική και χλευαστική στάση προς τα θρησκευτικά ιερά µπορεί 
να έχει καταστρεπτικές συνέπειες στο µέλλον, και ότι ως αντίδραση οδηγεί στην αύξηση του 
εξτρεµισµού και του φανατισµού, 
 
5. Θεωρούµε σηµαντικό να ενεργοποιηθεί η συµµετοχή της ∆.Σ.Ο στα διεθνή πολιτικά, 
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θρησκευτικά και πολιτιστικά φόρουµ, τους διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις, καθώς και στη 
διµερή συνεργασία µε τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις και ενώσεις, µε 
σκοπό την ανάδειξη των µακραίωνων πολιτισµικών και πνευµατικών θεµελίων της Ορθοδοξίας, 
οι οποίες έχουν διαµορφώσει τις αξίες και τον τρόπο ζωής πολλών λαών και κρατών της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της πολυάριθµης διασποράς τους στη ∆ύση.  
 
6. Επιβεβαιώνουµε την ετοιµότητα να συµβάλλουµε στην προώθηση και προστασία 
των αστικών, πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών των Χριστιανικών κοινοτήτων, των εκκλησιών τους και των θρησκευτικών, 
πολιτικών και κοινοβουλευτικών ηγετών τους, ιδιαίτερα τους Ορθόδοξους, στη Μέση 
Ανατολή και Αφρική, µε σκοπό να ενθαρρύνουµε την µακρόχρονη παρουσία τους εκεί, και 
να προωθήσουµε το ρόλο τους ως φορέα διαλόγου των πολιτισµών και των αξιών µε το 
Ισλάµ και τους Μουσουλµάνους. 
 
              

 
Βενετία, 23 Ιουνίου 2006  
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ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ (∆.Σ.Ο.) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,  ΒΕΝΕΤΙΑ, 21-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 
 
 
 
 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης:       Γενικός Γραµµατέας:  
Sergei Popov (Ρωσία)                                Στυλιανός-Άγγελος Παπαθεµελής (Ελλάδα) 
 
 
 
Αναπληρωτής Γραµµατέας: Νικόλαος Νικολόπουλος (Ελλάδα) 
Ταµίας: ∆ηµήτριος Γεωργακόπουλος (Ελλάδα) 
Σύµβουλοι: ∆ρ. Κώστας Μυγδάλης  (Ελλάδα), Καθ. Valery Alexeev (Ρωσία) 
 
 
 
∆ιεθνής Γραµµατεία ∆.Σ.Ο.: 
Boris Plokhotniouk (Ρωσία) 
Ελευθέριος Χριστοφόρου (Κύπρος) 
Alexandrs Bartashevics (Λετονία) 
Katerina Samoilyk (Ουκρανία) 
Jordan Tzonev (Βουλγαρία) 
Audeh Quawas (Ιορδανία) 
 
 
 
Επιτροπές  ∆ιεθνούς Γραµµατείας 
 
 

• Επιτροπή Οικονοµικών  
Πρόεδρος:   Boris Plokhotniouk (Ρωσία) 
       Μέλη:   ∆ηµήτριος Γεωργακόπουλος (Ελλάδα) 
                     Σοφοκλής Φυττής (Κύπρος) 
 
 

• Επιτροπή Κανονισµού 
Πρόεδρος:  Γεώργιος ∆εικτάκης (Ελλάδα) 
      Μέλη:   Petru Andea (Ρουµανία) 
                    Chatuna Gogorishvili (Γεωργία) 
 
 

• Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  
      Πρόεδρος: Konstantin Zatoulin (Ρωσία) 

      Μέλη:  Fuad Kokkaly (Παλαιστίνη) 
                         Spiro Peçi (Αλβανία) 
   Mkrtich Minasyan (Αρµενία)    
                         Basile Dahdouh (Συρία) 

Ghassan Mukheiber (Λίβανος)
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• Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 
Πρόεδρος: Theodore Ssekikubo (Ουγκάντα) 
      Μέλη:  Ignat Miron (Ρουµανία) 

      Andrei Klementiev (Λετονία) 
        ∆εν έχει ορισθεί (Η.Π.Α.) 
 
 

• Επιτροπή Παιδείας 
Πρόεδρος:  Katerina Samoilyk (Ουκρανία) 
       Μέλη:  Leonard Solis (Αλβανία) 
                Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη (Ελλάδα) 

        ∆εν έχει ορισθεί (Μολδαβία) 
          ∆εν έχει ορισθεί (Σερβία) 

 
 

• Επιτροπή Πολιτισµού 
Πρόεδρος:  Svetlana Okruzhnaya (Λευκορωσία) 
       Μέλη:  Ghassan Tuéni (Λίβανος) 
         Nino Nakashidze (Γεωργία)  
                 ∆εν έχει ορισθεί (Μαυροβούνιο) 
 
 

• Επιτροπή Βιοηθικής 
Πρόεδρος:  Nicholas Kotsiras (Αυστραλία) 
       Μέλη:  Krastanka Shakliyan (Βουλγαρία) 

         Stepan Zakaryan (Αρµενία)  
 
 
• Επιτροπή ∆ιεθνούς Πολιτικής 

Πρόεδρος: ∆εν έχει ορισθεί 
Μέλη:        Andrei Miliutin (Καζακστάν) 

             Yurij Astapchenko (Λευκορωσία)       
 
          

• Επιτροπή ΜΜΕ 
Πρόεδρος: Νικόλαος Νικολόπουλος (Ελλάδα) 
Μέλη:        Vladimir Velman (Εσθονία)  

       Vladimir Orekhov (Λιθουανία)   
       Aleksandr Kroutov (Ρωσία) 

                   Eugeniusz Czykwin (Πολωνία) 


