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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

 
ΑΛΒΑΝΙΑ 
κ. DULE, Vangjel, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΑΡΜΕΝΙΑ 
κ. MINASYAN, Mkrtich, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
κα ARAKELYAN, Ruzanna, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. MARTIROSYAN, Artur 
Γραμματέας 
 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
κ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, Αναστάσιος, Βουλευτής 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, Μιχαήλ, Βουλευτής 
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στη Δ.Σ.Ο. 
κ. ΕΜΙΝΙΔΗΣ, Σάββας, Βουλευτής 
Ταμίας της Δ.Σ.Ο. 
κα ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ, Μαρία, Βουλευτής 
Μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής των Ελλήνων στη Δ.Σ.Ο. 
κ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ, Συμεών, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΕΣΘΟΝΙΑ 
κ. VELMAN, Vladimir, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κ.  KORB, Valeri, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
 
 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
κ. HADDAD, Redha, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
κ. ZUREIKAT, Abdullah 
Βουλευτής 
 
 
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 
κ. KOTOVICH, Valeriy, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κ. TURETSKY, Nikolai, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κ. MILIUTIN, Alexandr, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
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ΚΥΠΡΟΣ 
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Λευτέρης, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΒΑΡΝΑΒΑ, Γεώργιος, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. ΒΟΤΣΗΣ, Άγγελος, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.   
κα ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Γεωργία 
Γραμματέας  
 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
κ. KLEMENTIEV, Andrei, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κ. MIRSKIS, Sergejs, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
κα POLYANSKAYA, Galina, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
 

ΛΙΒΑΝΟΣ 
κ. MOUKHEIBER, Ghassan, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
κ. SSEKIKUBO, Theodore 
Βουλευτής 
 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
κα. SAMOILYK, Katerina, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
κ.  TARAN, Victor, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
κ. KOLISNYCHENKO, Boris 
Γραμματέας  
 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ 
κ. KOKALY, Fuad, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
κ. SALAMA, Moheeb Salama, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
κ. CZYKWIN, Eugeniusz, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
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 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
κ. IGNAT, Miron, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κ. DUMITRESCU, Cristian, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο. 
 
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
κ. POPOV, Sergei, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 
κ. SEMENOV, Victor, Βουλευτής 
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. 
Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. 
κ. ZATULIN, Konstantin, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
κα MIZULINA, Elena, Βουλευτής 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κ. BURNOSOV, Alexandr, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο. 
κα KUZMINA, Irina 
Γραμματέας  
κα DEGTYAREVA, Ekaterina 
Γραμματέας   
 
ΣΕΡΒΙΑ 
κ. ČOTRIĆ, Aleksander, Βουλευτής 
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας στη Δ.Σ.Ο. 
κ. MIHAJLOVIC, Ognjen, Βουλευτής 
Μέλος της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. 
Μέλος της Επιτροπής ΜΜΕ της Δ.Σ.Ο. 
κα DJURASINOVIC-RADOJEVIC, Dragana  
Γραμματέας 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Σ.Ο. 
 -      καθ. ALEXEEV, Valery 
 -      Δρ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ, Κώστας 
 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 

- Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης 
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 

 
- Σεβ. Επίσκοπος Κορσούν κ. ΝΕΣΤΩΡΑΣ, εκπρόσωπος της Αυτού Μακαριότητος του 

Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ.κ. Κυρίλλου 
 

- κ. KHUMALO, Marwick, Μέλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της 
Μόνιμης Επιτροπής του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου για Συνεργασία, Διεθνείς 
Σχέσεις και Επίλυση Συγκρούσεων 

 
- π. ELISEEV, Andrey, Εκπρόσωπος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 

Ευρωπαϊκές Οργανώσεις 
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ  
- κ. ΠΕΤΡΟΥ, Ιωάννης, Καθηγητής του Τομέα Ηθικής και Κοινωνιολογίας της 

Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
 

- καθ. κ. VERGELY, Bertrand, Καθηγητή Ηθικής του Ινστιτούτου Αγ. Σεργίου 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

- Δρ. BULAIJIĆ, Strahinja, Μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου 
 

- κ. ALEKSIĆ, Budimir, Μέλος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου 
 

- κ. ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Κ.Σ. ΟΣΕΠ, Μέλος της Βουλής των 
Ελλήνων 

- Θεοφιλ. Επίσκοπος Μοζαμβίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπεύθυνος του γραφείου 
ενημέρωσης δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο στην Αφρική 
 

- Αιδ. Δρ. BUDA, Daniel, Υπεύθυνος προγράμματος για την Εκκλησία και τις 
οικουμενικές σχέσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC) 
 

- κ. ZVEREV, Peter, Υπεύθυνος Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας  
 
 

Γραμματεία της Δ.Σ.Ο. 
-      κα. ΜΠΑΚΑΛΗ, Μαρία 
-      κα. ΒΑΡΝΤΑΝΙΑΝ, Λίλη 
 
 
Βουλή των Ελλήνων 

- κα. ΜΗΛΙΟΥ, Νάγια, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεθνών Υποθέσεων και Ελληνισμού 
της Διασποράς 

- κ. ΚΑΣΣΙΔΗΣ, Ιωάννης, Υπάλληλος της Δ/νσης Διεθνών Υποθέσεων και 
Ελληνισμού της Διασποράς 

 
 
Διερμηνείς 
      -      κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, Μαρία 
      -      κα ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ, Μαρία 
      -      κ. ΠΑΤΕΛΗΣ, Δημήτριος  
      -      κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Περικλής 
      -      κα.POKRAJAK, Dragana 
 
 
Τεχνικοί  
- κ. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ, Γεώργιος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 
 
 Αφίξεις συνέδρων.  

 
     Διαμονή στο ξενοδοχείο Pullman Paris  

18.20 Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Collège des Bernardins  
(Δ/νση: 20 rue de Poissy, 75005 Paris). 
 

19:00 Επίσημη Τελετή Έναρξης  
 

 Χαιρετισμοί – μηνύματα. 
 

20:05 Πέρας τελετής έναρξης. 
 

 Αναμνηστική φωτογράφηση.  
 

20:30 Παράθεση δεξίωσης στους χώρους του Collège des Bernardins.  
 

 Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

 
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 
 
09.00 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Collège des Bernardins. 

 
09.30 - Έναρξη των εργασιών. 

 
 - Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος: «Οι θρησκευτικές αξίες στον 

κόσμο της Οικονομικής κρίσης». 
 

 - Εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Πέτρου, Καθηγητή του Τομέα Ηθικής και 
Κοινωνιολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το ζήτημα των αξιών». 
 

10.30 – 10.45 - Διάλειμμα για καφέ. 
 

 - Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. καθηγητή κ. Valery Alexeev επί 
του κεντρικού θέματος. 
 

 - Εισήγηση από τον Σύμβουλο της Δ.Σ.Ο. Δρα Κώστα Μυγδάλη με θέμα: 
«Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της Οικονομικής κρίσης. Επισημάνσεις 
πάνω στο θέμα». 
 

13.30 - Αναχώρηση από το Collège des Bernardins για γεύμα.  
 

14.00 - Γεύμα στο εστιατόριο «Atelier Maitre Albert». 
 

17.30 - Συνέχεια των εργασιών. 
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 Εισήγηση από τον καθ. κ. Bertrand Vergely, Καθηγητή Ηθικής του 
Ινστιτούτου Αγ. Σεργίου με θέμα: «Η παγκοσμιοποίηση από την 
τρομοκρατία στην πνευματικότητα». 
 

 Διάλειμμα για καφέ. 
 

 Εισηγήσεις επί του κεντρικού θέματος.  
 

20.00 Λήξη των εργασιών. 
 

 Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

21.00 Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 
 

21.30 Δείπνο στο εστιατόριο «Train Bleu».  
 

 Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
 

 
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011 
 
09.00 Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία για το Collège des Bernardins. 

 
09.30 Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της 

Δ.Σ.Ο. κ. Sergei Popov. 
 

 Απολογισμός δραστηριοτήτων από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
κ. Αναστάσιο Νεράντζη. 
 

 Απολογισμός οικονομικής διαχείρισης έτους 2010 – 2011 από τον Ταμία 
και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Σάββα Εμινίδη. 
 

 Αποτελέσματα οικονομικού ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Οικονομικών κ. Victor Semenov. 
 

 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2010 – 2011 και απαλλαγή 
ευθύνης των υπευθύνων. 
 

 Συμπληρωματική ψηφοφορία για την ανάδειξη Γενικού Γραμματέα και 
Ταμία. 
 

 Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2011 
– 2012 από τον νεοεκλεγέντα Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.  
 

 Έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Δ.Σ.Ο. έτους 2011 – 
2012. 
 

 Παρουσίαση και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2011 – 
2012 από τον νεοεκλεγέντα Ταμία και Μέλος της Επιτροπής 
Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. 
 

11.30 – 11.45 Διάλειμμα για καφέ. 
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Παρουσίαση – Συζήτηση – Υιοθέτηση ψηφισμάτων της 18ης Γενικής 
Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο.  

 
13.30 Ολοκλήρωση των εργασιών της 18ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. 

 
 Συνέντευξη Τύπου.  

 
14.00 - Γεύμα στο εστιατόριο «Café de la Musique». 

 
15.30 - Αναχώρηση για το Ινστιτούτο του Αγ. Σεργίου. 

 
16.30 – 18.00 - Ξενάγηση στο Ινστιτούτο του Αγ. Σεργίου. 

 
 - Παρακολούθηση Εσπερινού. 

 
18.00 - Αναχώρηση από το Ινστιτούτο του Αγ. Σεργίου. 

 
19.00 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 

 
19.50 - Αναχώρηση από τα ξενοδοχεία. 

 
20.30 - Δείπνο σε ποταμόπλοιο – κρουαζιέρα στο Σηκουάνα. 

 
 - Επιστροφή στα ξενοδοχεία. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 18ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

“Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της Οικονομικής κρίσης” 
 

 ΤΡΙΤΗ, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
Παρίσι 

 
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
 

Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι συνάδελφοι, 
Σεβασμιότατε, Αξιότιμοι Βουλευτές της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, επιτρέψτε μου να κηρύξω την έναρξη του εορταστικού μέρους της 
18ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που 
αποφασίσαμε να την συγκαλέσουμε στο Παρίσι και να την αφιερώσουμε στο θέμα 
«Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής κρίσης».  

Εξ ονόματος της ηγεσίας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας και εξ ονόματός μου προσωπικώς, σας καλωσορίζω όλους σε αυτή 
την τελετή έναρξης. Θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι το θέμα το οποίο 
επιλέξαμε, ένα θέμα συνδεδεμένο στενά με επίκαιρα σημαντικότατα προβλήματα 
τα οποία  εγείρονται ενώπιον της παγκοσμίου κοινότητος, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό και ευελπιστώ ότι θα δουλέψουμε εντατικά αύριο, ούτως ώστε να 
αναδείξουμε τα βασικά ζητήματα ως προς το περιεχόμενο αυτού του θέματος.  

Συγκεντρωθήκαμε εδώ, σε μια φιλόξενη πόλη όπου έχουν γαλουχηθεί 
γενεές ολόκληρες καλλιτεχνών, ποιητών, λογοτεχνών. Είναι ιδιαίτερης σημασίας 
για εμάς το γεγονός ότι αυτή μας η συνάντηση διεξάγεται στο Κολλέγιο των 
Βερναρδίνων. Γνωρίζουμε ότι έχουν φοιτήσει εδώ μεγάλοι Θεολόγοι, και 
ευχαριστούμε για την φιλοξενία που μας παρέχεται.  

Η Γαλλία είναι ένα παράδειγμα, συνεπές παράδειγμα, ανεξιγνωμίας, 
ανεξιθρησκίας, αγώνα για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η Γαλλία είναι ανοιχτή 
προς όλες τις προκλήσεις που συντελούνται σήμερα στον κόσμο και παρέχει στην 
παγκόσμια κοινότητα ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών προτάσεων. Υπάρχουν 
πολλές σημαντικές δραστηριότητες στο Παρίσι, στη Γαλλία. Θα γνωρίζετε ότι 
υπάρχει και η έκθεση αεροναυπηγικής Le Bourget, έρχονται Υπουργοί εδώ, θα 
είναι και ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που συναντήθηκε με 
τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας Francois Fillon, και είχε εκτενείς 
διαπραγματεύσεις.  

Χαιρετίζουμε μετά χαράς τους εκπροσώπους Κοινοβουλίων από είκοσι 
χώρες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και διεθνείς 
παρατηρητές από Διεθνείς Οργανισμούς με τους οποίους διατηρούμε σχέσεις σε 
καθεστώς εταιρικότητας.  
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Ο σκοπός της Ολομέλειάς μας είναι να δώσουμε μια εκτίμηση των απειλών 
και των προκλήσεων αυτού του νέου σταδίου της παγκοσμίου οικονομικής 
κρίσεως, που μπορεί να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο.  

Θα υπάρξει ανάταση κάποιων χωρών, κατάπτωση μερικών άλλων, όχι 
μόνο στο πεδίο του προνομιακού βιοτικού επιπέδου αλλά και στη βάση της 
αξιακής σφαίρας. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν και θα συνεχίσουν να 
απασχολούν  την ανθρωπότητα. Όταν εδραζόμεθα σήμερα στις θρησκευτικές 
αξίες, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτής της κρίσης. Νομίζω 
ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και τις πολιτικές ελίτ, και δεν έχει μόνο 
θεωρητική αλλά και την πλέον σημαντική πρακτική σημασία, θα συμπλήρωνα.  

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός θα έλεγα ότι η Ολομέλειά μας, που 
διεξάγεται τον Ιούνιο επί διαφόρων επίκαιρων ζητημάτων, γίνεται ένας ενεργός 
μηχανισμός συμμετοχής των λαών της Ανατολικής Χριστιανικής Παραδόσεως για 
τη διευθέτηση επίκαιρων προβλημάτων, γεγονός που μας παρέχει τη δυνατότητα 
σε υψηλό διακοινοβουλευτικό επίπεδο από κοινού να αναζητήσουμε απαντήσεις 
επί ζητημάτων της εποχής μας που οξύνονται λόγω της κρίσης.  

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συναδέλφους 
Κοινοβουλευτικούς της Ολομέλειας που πραγματώνουν τις αρχές στη 
δραστηριότητά τους, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση των 
σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατικών οργάνων των χωρών μας.  

Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές της 
Ολομέλειάς μας, και ιδιαίτερα στη Διεθνή Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, που συνετέλεσαν ενεργώς, ούτως ώστε η συνάντηση αυτή να 
διεξάγεται σε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα.  

Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας, να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες της 
Ολομέλειας, στις περιεκτικές συζητήσεις που θα ακολουθήσουν να έχουμε 
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον κ. Jean-Luc Germain που θα μας 
αναγνώσει το καλωσόρισμα του Κυρίου Michel de Virville.    
J.-L. GERMAIN: Ονομάζομαι Jean-Luc Germain και εργάζομαι εδώ στο 
Κολλέγιο. Ο Διευθυντής του Κολλεγίου κ. Michel de Virville ζητάει συγγνώμη, 
αλλά είχε μια ανειλημμένη υποχρέωση και μου ζήτησε να απευθύνω εγώ το 
καλωσόρισμα. Εκ μέρους, λοιπόν, του Διευθυντού και όλου του προσωπικού του 
Κολλεγίου, είναι προνόμιο και μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε την 18η Γενική 
Συνέλευση στο College des Bernardins.  

Το Κολλέγιο αυτό οικοδομήθηκε το 1248 και έδωσε τη δυνατότητα στις 
Μοναχές και τους Μοναχούς στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, που ονομάζεται 
Σορβόννη, να έχουν έναν κοινό χώρο έρευνας, εκπαίδευσης, και συζήτησης. Αυτό 
το εξαιρετικό γοτθικό κτήριο αποκαταστάθηκε, και άνοιξε ξανά πριν από τρία 
χρόνια, από την Καθολική Εκκλησία των Παρισίων, με σκοπό να προσφέρει και 
πάλι έναν χώρο έρευνας, παιδείας, και διαλόγου, έναν χώρο τον οποίο 
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μοιράζονται η Εκκλησία και η σύγχρονη κοινωνία μας, έναν χώρο ανοιχτό στη 
διαφορετικότητα των απόψεων και πεποιθήσεων, την οποία προστατεύει.  

Η στενή σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι προτεραιότητα για το 
Κολλέγιο, και η διασύνδεση μεταξύ πολιτικής και θρησκείας, οι αξίες που από 
κοινού μοιράζονται, είναι μεταξύ των αγαπημένων θεμάτων που μας ενδιαφέρουν 
στο κολλέγιο αυτό. Γι’ αυτόν τον λόγο προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη 
συνάντηση αυτή που λαμβάνει χώρα στο Κολλέγιό μας, της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που έχει θέμα τις θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της 
οικονομικής κρίσης. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι όλους στο 
Κολλέγιο των Βερναρδίνων, και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη συνάντησή 
σας. Σας ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω 
τον λόγο στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Κοινοβουλευτικό από την Ελλάδα, στον κ. Αναστάσιο 
Νεράντζη.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Σεπτή των Επισκόπων Χορεία, 
Κύριε εκπρόσωπε του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, Κύριε Πρέσβη της 
Ελλάδος, Κύριε Εκπρόσωπε του Κολλεγίου το οποίο μας φιλοξενεί σήμερα εδώ, 
Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνελεύσεως, αγαπητοί Συνάδελφοι 
Κοινοβουλευτικοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι.  
 Σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στο φιλόξενο αυτό χώρο και τον 
περίλαμπρο αυτό τόπο. Στο πρώτο αυτό πανηγυρικό τμήμα της Γενικής 
Συνελεύσεώς μας, επιβάλλεται πρωταρχικά να απαντήσουμε σε μερικά αυτοφυή 
ερωτήματα και αυτό ασφαλώς είναι καθήκον του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 
εμού.  

Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής: ¨Ποιοί είμαστε; Τι επιδιώκουμε; Ποιος 
είναι ο σκοπός της εδώ παρουσίας και λειτουργίας μας γι’ αυτό το τριήμερο;¨ 
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι η εποχή των εύκολων αποκρίσεων στα δύσκολα 
ερωτήματα έχει περάσει προ πολλού και ανεπιστρεπτί.  

Η ιστορική πείρα, εξάλλου, έχει διδάξει ότι πολλά από τα ερωτήματα 
επιβιώνουν των απαντήσεων τις οποίες λαμβάνουν κατά καιρούς. Εν πάση 
περιπτώσει, υπάρχει και εξελίσσεται μια παγκόσμια, πολυεπίπεδη αναταραχή και 
κρίση.  
Ενόψει λοιπόν αυτών, υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:  

Είμεθα ένας Διεθνής Κοινοβουλευτικός Οργανισμός. Στις τάξεις μας 
συγκαταλέγονται βουλευτές και ομάδες από 30 σχεδόν κοινοβούλια του κόσμου 
με διαρκώς αυξανόμενη τάση.  

Για να μετάσχει κανείς σε αυτή την κίνηση διόλου δεν ενδιαφέρει η 
εθνικότητά του, το επίπεδο μορφώσεώς του, το ιδιωτικό του επάγγελμα, το χρώμα 
του δέρματός του. Εκείνα που ασκούν καθοριστική σημασία είναι η βουλευτική 
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ιδιότητά του υπό ελεύθερο δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό καθεστώς και η 
ορθόδοξη χριστιανική πίστη του.  

Δεν είμεθα λοιπόν θρησκευτικός οργανισμός, ούτε θεολογική κίνηση, πολύ 
δε περισσότερο αίρεση, αλλά ούτε και κίνημα διαμαρτυρίας.  

Η απαίτηση της ιδιότητας του Βουλευτή εξηγείται βεβαίως εύκολα, 
υπάρχουν άλλωστε πολλοί διεθνείς κοινοβουλευτικοί οργανισμοί, αρκετοί από 
αυτούς με ευρύτατη συμμετοχή. Απορία ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει η 
δεύτερη αξιούμενη ιδιότητα, εκείνη δηλαδή του Ορθόδοξου Χριστιανού. Ποια 
ήταν, άραγε, τα στοιχεία εκείνα τα οποία ανήγαγαν την Ορθόδοξη Χριστιανική 
Πίστη ως απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να μετάσχει κάποιος βουλευτής σε 
αυτή την κίνηση;  

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άλλα παρά η Ειρήνη, η Δικαιοσύνη, η Αγάπη, η 
Ανεξικακία, η Ισότητα, η Αδελφοσύνη, η Αποστροφή της Εκκοσμίκευσης και 
λοιπά. Αυτά τα στοιχεία καταφάσκει κατά βάση η Ορθοδοξία. Τα ίδια αυτά 
στοιχεία αποτελούν τους αρραγείς πυλώνες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. 
Αυτά, εξάλλου, τα στοιχεία είναι που λείπουν εδώ και αιώνες, άλλοτε λιγότερο 
και άλλοτε περισσότερο, από τη διεθνή συμβίωση και τα αποτελέσματα είναι 
δυστυχώς γνωστά και οδυνηρά.  

Σκεφτήκαμε, λοιπόν, όσοι έχουμε ενσωματώσει στο προσωπικό μας 
«πιστεύω», στη φιλοσοφία και κατά το δυνατόν στην πρακτική μας αυτές τις 
αρχές, να οικοδομήσουμε επ’ αυτών έναν άλλο κόσμο, λιγότερο αμείλικτο, 
καθόλου βάρβαρο, περισσότερο ανθρώπινο, ειρηνικό, να χρησιμοποιήσουμε αυτές 
τις αρχές σε κάθε δυνατή έκταση προς παγκόσμια καταλλαγή.  

Και ως κοινοβουλευτικό όχημα αυτών των αρχών επιλέξαμε, 
κοινοβουλευτικοί, βεβαίως, εμείς, το παρόν σχήμα, το οποίον δεκαοκτώ χρόνια 
τώρα, αργά αλλά σταθερά, αθόρυβα αλλά δημιουργικά, προωθεί αυτή την ιδέα της 
παγκόσμιας καταλλαγής.  

Δεν πετούμε στα σύννεφα. Δεν παριστάνουμε τους μάγους ούτε τους 
εφευρέτες. Λύσεις δεν βρίσκονται εύκολα, υπάρχουν, όμως αντιστάσεις, και αυτές 
επιδιώκουμε να κρατούμε σε λειτουργία, σε πλήρη και διαρκή εγρήγορση.  

Στα δεκαοκτώ χρόνια, λοιπόν, της συνεχούς λειτουργίας μας πετύχαμε 
πολλά, περισσότερα όμως εκείνα είναι που απομένει να γίνουν.  

Σταθμό στα πεπραγμένα μας αποτελεί το Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίον 
υπογράψαμε μόλις τον περασμένο μήνα με τον Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, 
θεσμό αυξημένου κύρους, ανερχόμενης ισχύος, ευρύτατης συμμετοχής. Εδώ 
επίσης πρέπει να συγκαταλέξουμε και τη μονογραφή συμφωνίας με την 
Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των κρατών-μελών της Ισλαμικής 
Συνδιάσκεψης, την καλλιέργεια ιδιαιτέρως εγκαρδίων σχέσεων με τα 
Πατριαρχεία, τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες και τους προκαθημένους 
τους, το ενδιαφέρον μας για τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες στην 
Αφρική και άλλα.  
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Επίσης, σημαντικές και με πλούσια συμμετοχή (πολιτική, εκκλησιαστική, 
επιστημονική) είναι και οι ημερίδες που διοργανώνουμε κατά τόπους και καιρούς 
με επίκαιρα θέματα όπως: «Η συνεισφορά της Ορθοδοξίας στο γίγνεσθαι και την 
ανάπτυξη της κρατικής υποστάσεως των χωρών της Ανατολικής Χριστιανικής 
Παράδοσης» στην Αρμενία, «Η έννοια του «ξένου» στην Ορθόδοξη Παράδοση» 
στην Ελλάδα, «Η Εκκοσμίκευση ως πρόκληση έναντι των παραδοσιακών 
Ορθοδόξων Αξιών», «Ο Εθελοντισμός ως έκφραση πλουραλισμού και κοινωνικής 
αλληλεγγύης κατά την Χριστιανική Παράδοση» στην Πολωνία, «Οι ακραίες 
εκφράσεις των Μονοθεϊστικών Θρησκειών ως στοιχεία υπονόμευσης της 
κοινωνικής συνοχής» στη Νότια Αφρική και τα λοιπά.  

Απομένει ακόμα μια απάντηση στα αυτοφυή, άλλως ρητορικά αρχικά 
ερωτήματα. Γιατί επιλέξαμε το Παρίσι ως τόπο συγκλήσεως της παρούσας 
Γενικής Συνελεύσεώς μας; Είναι αλήθεια ότι ως τέτοιους τόπους επιλέγουμε 
συνήθως κράτη της  Ανατολικής Ευρώπης (Σερβία, Βουλγαρία, προσφάτως και 
Πολωνία) αλλά και της Αφρικής. Σ’ αυτές τις περιοχές ανθεί, είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη, άλλως εξαπλώνεται σχεδόν ραγδαία, η Ορθόδοξη Χριστιανική 
Πίστη.  

Το Παρίσι, όμως, είναι πνευματικό κέντρο της Ευρώπης, τόπος ο οποίος 
κρίνει και δοκιμάζει δοξασίες, ιδέες και ρεύματα, όπως τον χρυσό το πυρ. Στο 
Παρίσι, επίσης, ανθούν Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά και κοινότητες (Ελληνική, 
Ρωσική, Αρμενική) και εδρεύουν σημαντικά θεολογικά μεγέθη. Στο Παρίσι, 
τέλος, εδρεύει και το ονομαστό Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας «Άγιος 
Σέργιος».  

Θα μου επιτρέψετε να πω λίγα περισσότερα για το σημαντικό αυτό 
καθίδρυμα, τον Άγιο Σέργιο.  

Το Ινστιτούτο, λοιπόν, Ορθοδόξου Θεολογίας Άγιος Σέργιος, που ιδρύθηκε 
το 1925, είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας παιδείας, αναγνωρισμένο στη 
Γαλλία και υπό την αιγίδα της Ακαδημίας των Παρισίων. Εξαρτάται από την 
Αρχιεπισκοπή των Ρωσικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στη Δυτική Ευρώπη 
(Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου). Αποστολή του Ινστιτούτου Άγιος 
Σέργιος είναι να καταρτίσει κληρικούς και μορφωμένους λαϊκούς, έτσι ώστε αυτοί 
να υπηρετήσουν ενεργά την Ορθόδοξη Εκκλησία και να την εκπροσωπήσουν στον 
οικουμενικό διάλογο, καθώς και στο θρησκευτικό πολιτισμικό βίο των χωρών 
τους.  

Το Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας Άγιος Σέργιος είναι το μόνο 
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Γαλλόφωνου κόσμου, που προσφέρει ένα πλήρες 
θεολογικό πρόγραμμα σπουδών και υπηρετεί πιστά την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά 
και την κοινωνία.  

Από πλευράς ανωτάτων σπουδών, πανεπιστημιακές σπουδές παρέχονται 
στα πλαίσια της Σύμβασης της Μπολόνιας, θεολογική κατάρτιση δια 
αλληλογραφίας -και όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα πνεύμα διεθνούς συνεργασίας 
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και ανταλλαγών με άλλες θεολογικές σχολές. Εξάλλου, βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε μαθήματα και διαλέξεις. Υπάρχει προπαιδευτική 
και ποιμαντική κατάρτιση, ανοιχτή σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την 
Ορθοδοξία, ενώ διοργανώνονται κύκλοι διαλέξεων και σεμιναρίων για τον 
Ορθόδοξο Χριστιανισμό.  

Από πλευράς πνευματικότητας, σημειώνουμε τον κοινωνικό λειτουργικό 
βίο σε συνεργασία με την Ενορία Άγιος Σέργιος, ενώ υπάρχει επίσης και μια 
βιβλιοθήκη με μια μοναδική συλλογή τόμων για την Ορθοδοξία σε διαφορετικές 
γλώσσες, δηλαδή μια σημαντική τεκμηρίωση.  

Για περισσότερο από μισό αιώνα σε έναν λόφο κοντά  στην Buttes 
Chaumont λειτουργούσε μια Λουθηριανή Γερμανική Εκκλησία, η οποία είχε 
ιδρυθεί γύρω στο 1850 από τον πάστορα Bodelschwing για την εξυπηρέτηση των 
γερμανικών ταξιδιωτών της περιοχής των Παρισίων. Μετά τον Πρώτο  
Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η ιδιοκτησία πωλήθηκε από το Γαλλικό Κράτος κατά τη 
στιγμή της δημιουργίας στη Γαλλία των Ορθόδοξων Κοινοτήτων, οι οποίες 
απαρτίζονταν από Ρώσους πιστούς, που είχαν εκδιωχθεί από την πατρίδα τους, 
από τη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος, ο πνευματικός 
αρχηγός, αναζητούσε Εκκλησία για να την χρησιμοποιήσει ως τόπο λατρείας και 
ως Θεολογική Σχολή για την προετοιμασία των μελλοντικών ιερέων της 
Μητρόπολής του.  

Χάρη στην αλληλοβοήθεια που υπήρξε και τους σημαντικούς δωρητές 
όπως ο Dr. John Mott, βρέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι και αγοράστηκε η 
Εκκλησία και τα οικόπεδά της στις 18 Ιουλίου 1924, ημέρα του Αγίου Σεργίου 
του Radonej. Ο Μητροπολίτης Ευλόγιος εμπνεύστηκε από αυτή την προνοιακή 
σύμπτωση και αποφάσισε να θέσει το νέο Ίδρυμα υπό τη σκέπη του Αγίου 
Σεργίου.  

Από την αρχή ο Μητροπολίτης Ευλόγιος εξασφάλισε τη συνεργασία μιας 
ομάδας φημισμένων καθηγητών, θεολόγων και θρησκευτικών διανοητών. Μεταξύ 
τους ο Αρχιερέας Serge Boulgakov, συγγραφέας πολλών θεολογικών έργων, οι 
ιστορικοί Kartachev και Fedotov, οι φιλόσοφοι Vycheslavtsev και ο αρχιερέας 
Zenkovsky, καθώς και ο αρχιερέας Georges Florovsky, πρωτοπόρος του 
Ορθόδοξου νεοπατερικού και οικουμενικού κινήματος, ο Αρχιμανδρίτης Kern, 
πατρολόγος, και ο αρχιερέας Afanassief, Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου. Όλα 
αυτά τα ονόματα και άλλα παραμένουν μια ζωντανή μαρτυρία της θεολογικής 
επιστήμης και της θρησκευτικής σκέψης, και τα έργα τους συνεισέφεραν 
σημαντικά στο να γίνει γνωστή η Ορθοδοξία στον δυτικό κόσμο.  

Τέλος, λίγο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Ινστιτούτο Άγιος 
Σέργιος απέκτησε το δικαίωμα απονομής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Τίτλων στη Θεολογία. Από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο συμμετείχε ενεργά στο 
νέο τότε οικουμενικό κίνημα, το οποίον κατέληξε στην ίδρυση του Οικουμενικού 
Συμβουλίου των Εκκλησιών, με το οποίο παραμένει σε συνεργασία αγαστή επί 
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πολλών διαφορετικών θεμάτων, που άπτονται των δραστηριοτήτων του. Από το 
1953, το Ινστιτούτο διοργανώνει ετησίως μια «Εβδομάδα Λειτουργικών 
Μελετών», στην οποία συμμετέχουν πολυάριθμοι εμπειρογνώμονες της 
λειτουργικής επιστήμης, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές χριστιανικές 
ομολογίες. Μετά τη 2η Σύνοδο του Βατικανού, στην οποίαν το Βατικανό 
απέστειλε παρατηρητές, οι καθηγητές του Αγίου Σεργίου προσεκλήθησαν να 
συμμετάσχουν στην διδασκαλία του Ανωτάτου Ινστιτούτου Οικουμενικών 
Σπουδών Παρισίων, αρχικά προοριζόμενο να καταρτίσει ορθόδοξους ιερείς για τις 
Ρωσικές κοινότητες της διασποράς. Το Ινστιτούτο έγινε θρησκευτικό και 
πνευματικό φυτώριο, από το οποίο βγήκαν εκατοντάδες ιερείς, μητροπολίτες, 
θεολόγοι, οι οποίοι υπηρετούν στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχει Ορθοδοξία.  

Ιδού, λοιπόν, γιατί οφείλαμε μάλλον στο Παρίσι και το επιλέξαμε ως τόπο 
συγκλήσεως της παρούσας Συνελεύσεώς μας.  

Με γνωστά, λοιπόν, τα στοιχεία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής της 
Οργανώσεώς μας, χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία σας, την θεωρούμε τιμή 
εξαιρετική για μας, και σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτήν.  

Ο απολογισμός δράσης, καθώς και η ημερίδα θα ακολουθήσουν στις 
επόμενες συνεδρίες. Και πάλι καλωσορίσατε.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε Κύριε Νεράντζη.  

Νομίζω ότι οπωσδήποτε θα βρούμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε αυτό το 
μοναδικό Θεολογικό Ινστιτούτο. Αυτό θα συμβεί νομίζω μεθαύριο.  

Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο για την ανάγνωση 
χαιρετιστήριου μηνύματος του Προέδρου της Ρωσικής Κρατικής Δούμα κ. Boris 
Gryzlov, από το Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας, Μέλος της Ρωσικής Κρατικής 
Δούμα, κ. Victor Semenov.  
V. SEMENOV: «Αξιότιμοι συμμετέχοντες στην 18η Ολομέλεια της 
Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδοξίας, σας χαιρετίζω εξ ονόματος του 
Προέδρου της Άνω Βουλής της Κρατικής Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
 Σε αυτό το φόρουμ έχουν συγκεντρωθεί κοινοβουλευτικοί από σειρά χωρών, 
ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εξαίρετοι επιστήμονες και κοινωνικές 
προσωπικότητες.  
 Η Διακοινοβουλευτική σας Συνέλευση αναπτύσσει τον διάλογο επί 
επίκαιρων ζητημάτων της εποχής μας. Το θέμα «Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο 
της οικονομικής κρίσης» που έχει τεθεί ως κεντρικό στην 18η Γενική Συνέλευση της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ανάγεται σε πολλά επίπεδα και 
περιεχόμενα. Αναφέρεται στους κλονισμούς, στις παγκόσμιες οικονομικές 
αναταράξεις οι οποίες δεν έχουν μόνο οικονομικό περιεχόμενο, αλλά οριοθετούνται 
και από κρισιακά φαινόμενα στην ηθική σφαίρα.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη συζήτηση για την αναζήτηση διεξόδων από 
την κρίση, για τους όρους και τις προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξης της 
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παγκοσμίου κοινότητος να καταλαμβάνει βαρύνουσα θέση η Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας.  

Αυτό θα συνεισφέρει στη διάδοση ισορροπημένης προσέγγισης, όσον αφορά 
τη διευθέτηση πληθώρας προβλημάτων που αφορούν την πολιτισμική κληρονομιά 
και τις ηθικές βάσεις των πνευματικών αξιών.  

Είναι έντονα συμβολικό το γεγονός ότι διεξάγεται στη Γαλλία, μια χώρα με 
βαθιές χριστιανικές παραδόσεις, μια χώρα που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις 
διεθνικές και διομολογιακές σχέσεις.  

Είμαι πεπεισμένος ότι η συζήτηση που θα διεξαχθεί στην 18η Ολομέλειά σας 
θα προσδώσει νέα ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 
χωρών και των λαών του Ορθοδόξου κόσμου. Εύχομαι σε όλους σας γόνιμες και 
επιτυχείς εργασίες.».  
 S. POPOV: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χαιρετισμό Κύριε Semenov, και 
παρακαλούμε να διαβιβάσετε στον κ. Boris Gryzlov και στο Ρωσικό Κοινοβούλιο 
τις θερμότερες ευχές από την Ολομέλειά μας. Πάντοτε τα Κοινοβούλια μας 
χαιρετίζουν, και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό.  

Προτείνω, λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κ. Μιχαήλ Παντούλα, 
επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας, ούτως ώστε να 
αναγνώσει χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, 
Κυρίου Φιλίππου Πετσάλνικου. Παρακαλώ.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: «Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές – 
σύνεδροι.  
 Η Βουλή των Ελλήνων χαιρετίζει τη Συνέλευσή σας, που συνέρχεται στην 
πόλη των Παρισίων, η ιστορία της οποίας είναι βαθύτατα συνδεδεμένη με τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τις θρησκευτικές και πολιτικές ελευθερίες, τα 
ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Την πόλη που επί 86 χρόνια φιλοξενεί επίσης το 
Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, στις αίθουσες του οποίου εμπλουτίζεται διαρκώς η σύγχρονη 
θεολογική σκέψη με αφετηρία τους ιδρυτές του, Ρώσους της Διασποράς και στη 
συνέχεια πλήθος άλλων διανοουμένων.  

Το θέμα, το οποίο επιλέξατε να συζητήσετε στη Γενική Συνέλευση, βρίσκεται 
στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Βουλής των Ελλήνων. Και τούτο γιατί η δική μας 
χώρα βιώνει την τελευταία περίοδο μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, την οποία ο 
λαός μας επιχειρεί να υπερβεί συμμετέχοντας σε πολύ μεγάλες θυσίες.  

Η ανάλυση των δεδομένων, σε διεθνές επίπεδο, δείχνει ότι η παγκόσμια 
κρίση δεν είναι μόνον οικονομική. Στον πυρήνα της υποκρύπτεται κρίση αρχών και 
αξιών, που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των θεσμών, το πολιτικό σύστημα, την 
κοινωνία και εν τέλει την οικονομία. Η κρίση είναι πολιτισμική. Η 
επαναπροσέγγιση, λοιπόν, με τις οικουμενικές πολιτισμικές αξίες και υπό αυτή την 
έννοια και με τις θρησκευτικές αξίες, προβάλλει ως αναγκαιότητα στην κατεύθυνση 
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προστασίας ιδίως των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας. Για 
την υπέρβαση της κρίσης αναλογεί σε όλους επίπεδο ευθύνης: στις κυβερνήσεις, στις 
πολιτικές δυνάμεις, στις πνευματικές ηγεσίες, στον καθένα από εμάς.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, από τη μέχρι τώρα πορεία 
της, έδειξε ότι δεν αρκείται στο να παρακολουθεί τις αναζητήσεις σε πολιτικό και 
θρησκευτικό επίπεδο. Καταθέτει ταυτοχρόνως τον προβληματισμό και τις προτάσεις 
της για τα θέματα που θέτει προς συζήτηση και επεξεργασία.  

Είμαι βέβαιος ότι η θετική αυτή εμπειρία θα επιβεβαιωθεί και κατά τις 
εργασίες της φετινής Γενικής Συνέλευσης. Θερμές ευχές για επιτυχίες στο έργο 
σας.».  
S. POPOV: Ευχαριστούμε τον Κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. 
Εκφράζοντας τη γνώμη όλων των συναδέλφων, διατρανώνουμε την υποστήριξη 
και την αλληλεγγύη μας στην Ελληνική Δημοκρατία. Σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές είμαστε μαζί σας, και ευχόμεθα το ταχύτερο να διευθετηθούν όλα τα 
οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος.  

Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Γαλλίας Εμμανουήλ, για την ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος της αυτού 
Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 
Θα πω λίγα λόγια στα Γαλλικά, μια και βρισκόμαστε στη Γαλλία.  
Υπογραμμίσατε τη σημασία της παρουσίας σας απόψε εδώ, της 18ης Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία μας είναι γνωστή  Θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την 
μεγάλη μας χαρά, όπως είπε και ο κ. Νεράντζης, για το ότι επιλέξατε τον χώρο 
αυτόν για να διεξάγετε τις εργασίες σας.  

Πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερης σημασίας. Προ καιρού είχε γίνει μια 
συνάντηση Επισκόπων στη Γαλλία, δεν είμαστε όλοι βεβαίως τώρα εδώ, παρόλα 
αυτά το αναφέρω αυτό για να δείξω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία σε 
επίπεδο εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καλή συνεργασία, και θα ήθελα να σας 
πω ότι στο πλαίσιο αυτής της Συνέλευσης των Επισκόπων, η οποία διεξάγει 
συναντήσεις εδώ και σαράντα χρόνια περίπου, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια 
καλή συνεργασία. Και πρόσφατα μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταβάλει 
περαιτέρω προσπάθειες για να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων 
των Ορθοδόξων στη Γαλλία. Και τώρα θα ήθελα να σας μεταφέρω το μήνυμα 
στην Αγγλική γλώσσα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου.  

«Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης  
Ορθοδοξίας που συγκεντρώθηκαν αυτό το μήνα στο Παρίσι. Παρά το γεγονός ότι 
δεν μπορώ να παρίσταμαι ανάμεσά σας προσωπικώς, να είστε βέβαιοι ότι η σκέψη 
και η προσευχή μου είναι κοντά σας, ιδιαιτέρως μέσω του εκπροσώπου μου του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Εμμανουήλ της Γαλλίας. Στέλνω τις Πατριαρχικές 
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ευλογίες μου σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την περίσταση, από τους 
ακούραστους διοργανωτές μέχρι και την εντυπωσιακή αυτή παράταξη ομιλητών και 
τους διακεκριμένους συμμετέχοντες.  

Το θέμα του ενδιαφέροντος και της συζήτησής σας είναι κρίσιμης σημασίας 
για την εποχή μας, καθώς άπτεται των θεμελιωδών αρχών της ανθρώπινης ζωής 
και κοινωνίας, δηλαδή τη σπουδαιότητα των «θρησκευτικών αξιών» και πώς αυτές 
επηρεάζουν «τον κόσμο της οικονομικής κρίσης», η οποία αποτελεί πρόκληση για 
ολόκληρο τον κόσμο.  

Επομένως, η κοινή μας ατζέντα θα πρέπει κατ’ αρχήν να αντικατοπτρίζεται 
στον αμοιβαίο σεβασμό των παραδόσεων των άλλων και την εκτίμηση του ενός για 
τις επιδιώξεις του άλλου. Με τη βοήθεια του Θεού και με την δική μας δέσμευση, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και των θρησκευτικών αρχών. Για όλους, λοιπόν, όσοι 
αγωνίζονται να βγάλουν το «καθημερινό ψωμί» τους στο πλαίσιο του ελεύθερου και 
θεμιτού επιχειρείν, καθώς και εντός της πραγματικότητας της αυξανόμενης 
μετανάστευσης, θα πρέπει να αγωνιστούμε να διευρύνουμε τις οικονομικές ευκαιρίες 
οι οποίες εμπλουτίζουν το βίο με την αξιοπρέπεια της εργασίας. Η κατάρα της 
ανεργίας και της ανέχειας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς κανέναν απολύτως 
συμβιβασμό. Και θα πρέπει επίσης να μας απασχολεί η υγεία του περιβάλλοντος και 
στις περιοχές μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.  

Από την δική μας πλεονεκτική θέση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο 
βρίσκεται στο άκρο Ευρώπης και Ασίας, έχουμε μια προοπτική η οποία μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη στον σημερινό κόσμο. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στον 
πολιτικό διάλογο να γίνεται λόγος για «σύγκρουση πολιτισμών», καθώς αρχίζουν να 
διαλύονται τα σύνορα μεταξύ Μουσουλμανικού και Χριστιανικού κόσμου ενόψει 
των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων. Πράγματι, η πτώση του 
«σιδηρού παραπετάσματος» και η άνοδος λαών οι οποίοι αναζητούν το δικαίωμα 
αυτοπροσδιορισμού, έχουν ενεργοποιήσει τις κοινωνικές ευαισθησίες ολόκληρων 
λαών. Τα εθνικιστικά ιδεώδη συγκλίνουν με τον θρησκευτικό ζήλο και την 
πολιτιστική υπερηφάνεια, δημιουργώντας αναπάντεχα και άνευ προηγουμένου 
γεωπολιτικά ρεύματα. 

 Επομένως, πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποια είναι η φύση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος; Οι λύσεις πρέπει να 
αναζητηθούν σε στενές οικονομικές και πολιτικές κατηγορίες που διαμορφώθηκαν 
στο παρελθόν από τη Δύση; Δεν μάθαμε ότι «ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται 
άνθρωπος»; Με αυτή την έννοια, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι λειτουργούσες 
οικονομίες είναι μόνο μερικές λύσεις. Καταλαβαίνετε πόσο  επαχθές είναι το έργο 
της αναζωογόνησης των οικονομικών υποδομών, οι οποίες έχουν εξαντληθεί από 
τις αποτυχημένες κοινωνικές πολιτικές. Τι γίνεται όμως με τους πολιτισμούς που 
έχουν αποδεκατιστεί; Τι γίνεται με τους θρησκευτικούς θεσμούς τους οποίους 
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καταχρώνται οι κοσμικές δυνάμεις εδώ και ολόκληρες γενιές; Το ευρύτερο, λοιπόν, 
ερώτημα είναι: Πώς μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την ψυχή των εθνών μας; 

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως διακρατική και πνευματική δύναμη, 
προσπάθησε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του ηθικού, θρησκευτικού και 
κοινωνικού ιστού, ο οποίος κατακρεουργήθηκε από δεκαετίες αθεϊστικών 
ολοκληρωτικών καθεστώτων. Επί παραδείγματι στην Αλβανία, στηρίξαμε την 
αναζωπύρωση της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία είχε καταστραφεί 
ολοσχερώς από την Κομμουνιστική Κυβέρνηση. Συνηγορήσαμε υπέρ του να 
συμπεριληφθούν και οι άρτι απελευθερωθείσες χώρες, κυρίως τα Ορθόδοξα 
Χριστιανικά έθνη, στην αναδυόμενη πολιτική και οικονομική μήτρα της Ευρώπης. 
Αναλάβαμε προληπτικό ρόλο στο διάλογο κατανόησης μεταξύ Μουσουλμανικού και 
Χριστιανικού κόσμου.  

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ αυτών των δύο 
θρησκειών. Η μοναδική μας θέση στην ιστορία και την γεωγραφία μας επιτρέπει να 
έχουμε πανοραμική άποψη των κινδύνων και των δυνατοτήτων. Η εμπειρία μας έχει 
διδάξει ότι «τοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν, τοις κατά πρόθεσιν 
κλητοίς ούσιν», σε εκείνου που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν για το καλό τους. 
Εάν θέλουμε να ανοικοδομηθεί ο κόσμος πολιτιστικά και πνευματικά, τότε αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο εν πνεύματι αγάπης και όχι με τον δαίμονα του φόβου. Θα 
συμβεί μέσω ενός πνεύματος κατανόησης και εκτίμησης των ιδιοτήτων της 
«ετερότητας», του άλλου, και όχι μέσω της άγνοιας για τον άλλον.  

Στενά συνδεδεμένα με την πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης είναι δύο 
συνακόλουθα θέματα: το πρόβλημα της ανεργίας και η πρόκληση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η ανεργία κυριολεκτικά μαστίζει τις κοινωνίες σε όλον τον κόσμο. 
Είναι αρκετά σαφές ότι ούτε η ηθική καθοδήγηση των θρησκευτικών ηγετών, ούτε 
τα αποσπασματικά μέτρα που λαμβάνουν οι άνθρωποι που διαμορφώνουν τις 
κοινωνικοοικονομικές στρατηγικές ή τις πολιτικές στο χώρο της πολιτικής επαρκούν 
για να αναχαιτίσουν αυτήν την αυξανόμενη τραγωδία. Το πρόβλημα της ανεργίας 
μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητες των ευημερουσών κοινωνιών 
της Δύσης, και ιδιαιτέρως την απεριόριστη εξέλιξη της ανάπτυξης, η οποία 
εξετάζεται μόνο με οικονομικούς όρους. 

Παρομοίως η οικολογική κρίση μας αναγκάζει να κατανοήσουμε ότι είμαστε 
παγιδευμένοι στον τυραννικό κύκλο που δημιουργεί η ανάγκη διαρκούς 
παραγωγικότητας, με διαρκείς αυξήσεις στην προσφορά καταναλωτικών αγαθών. 
Επομένως, η οικονομία τελικά αποκτά ζωή δική της, έναν φαύλο κύκλο ο οποίος 
καθίσταται ανεξάρτητος από τις ανθρώπινες ανάγκες ή το ανθρώπινο ενδιαφέρον. 
Αυτό που χρειάζεται είναι μια ριζική αλλαγή στην πολιτική και στην οικονομία, μια 
αλλαγή η οποία να υπογραμμίζει τη μοναδική και πρωταρχική αξία του ανθρώπινου 
προσώπου, δίδοντας έτσι ένα ανθρώπινο πρόσωπο στις έννοιες της οικονομίας και 
της απασχόλησης, καθώς και στις έννοιες της παραγωγικότητας και της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος. Και στην προσπάθεια να επιφέρουν αυτήν την αλλαγή, οι 
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άνθρωποι στις Δυτικές κοινωνίες – καθώς και όσοι διακηρύσσουν «Δυτικές» αρχές 
– οφείλουν να αναλάβουν μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη από τους φτωχότερους 
αδελφούς και αδελφές τους.  

Εύχομαι σε όλους να σας καθοδηγεί η Χάρις του Θεού στις διαβουλεύσεις 
σας για το όφελος των επιμέρους κρατών σας, για την ήπειρο της Ευρώπης αλλά και 
για ολόκληρο τον κόσμο».   
S. POPOV: Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, και παρακαλούμε να διαβιβάσει 
στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τις ευχές από την Οργάνωσή μας.  

Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσουμε το λόγο στον Σεβασμιότατο 
Επίσκοπο Κορσούν κ. Νέστωρα για να αναγνώσει το χαιρετιστήριο μήνυμα της 
Αυτού Μακαριότητος του Πατριάρχου Μόσχας και πάσης Ρωσίας Κυρίου 
Κυρίλλου.  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΡΣΟΥΝ κ. ΝΕΣΤΩΡΑΣ: Κύριε Πρεσβευτά, αγαπητοί φίλοι, 
με πολύ μεγάλη χαρά σας μεταφέρω το μήνυμα του Πατριάρχου Μόσχας και 
πάσης Ρωσίας Κυρίλλου. Με πολύ μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε πάντα τις 
εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  

«Αξιότιμοι συμμετέχοντες στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση, εγκαρδίως 
χαιρετίζω τους συμμετέχοντες σε αυτή την Ορθόδοξη Κοινότητα των χωρών της 
ορθοδόξου παραδόσεως. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας έχει 
επιδείξει την ζωτικότητά της ως ένα φόρουμ αντιπροσωπευτικό που συνενώνει 
κοινοβουλευτικούς και χώρες, η ιστορία των οποίων συνδέεται στενώς με την 
ορθόδοξη πίστη.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση είναι ένας από τους ελάχιστους, 
πραγματικά, δρώντες μηχανισμούς που συνενώνουν πολιτικούς, οι οποίοι 
συνενώνουν τη δραστηριότητά τους με τις θρησκευτικές αξίες. Στην ημερήσια 
διάταξη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας εκ παραδόσεως τίθενται 
ζητήματα της παγκοσμίου πολιτικής. Επί πολλών από αυτά η Συνέλευση έχει 
επανειλημμένως εκφράσει την στάση αρχών που την διέπει.  

Είμαι πεπεισμένος ότι το δυναμικό της διορθοδόξου συνεργασίας δεν έχει 
εξαντληθεί. Στους παρευρισκόμενους σε αυτό το φόρουμ εναπόκειται να συζητήσουν 
το ρόλο των παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών για την υπέρβαση των 
οικονομικών καταστροφών.  

Η Ρωσική Ορθόδοξος Εκκλησία επανειλημμένως έχει επισημάνει την 
αδυναμία όλων των εγχειρημάτων να δομηθεί ένας κόσμος στον οποίον βασική 
κινητήριος δύναμη είναι η συσσώρευση και κατανάλωση υλικών αγαθών. 
Ευελπιστούμε ότι οι φωνές των ορθοδόξων ηγετών, των ορθοδόξων 
κοινοβουλευτικών, των κοινωνικών παραγόντων που προβάλλουν τις απόψεις τους 
υπέρ του να λαμβάνονται υπ’ όψιν στη διεθνή πολιτική οι ορθόδοξες αξίες, είμεθα 
πεπεισμένοι ότι με τη βοήθεια του Θεού θα έχετε επιτυχίες στο έργο της ενίσχυσης 
της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των λαών.». 
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S. POPOV: Σας ευχαριστούμε Σεβασμιότατε και παρακαλούμε να διαβιβάσετε 
στην Αυτού Μακαριότητα τα σέβη μας. Φυσικά, έχουμε αποθέματα τα οποία δεν 
έχουμε ακόμα αποκαλύψει, δεν έχουμε εκτυλίξει.  

Επιτρέψτε μου, τώρα, να δώσω το λόγο στον κ. Marwick Khumalo για την 
ανάγνωση χαιρετιστηρίου μηνύματος του Προέδρου του Αφρικανικού 
Κοινοβουλίου.   
M. KHUMALO: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Κύριε 
Νεράντζη, Σεβασμιότατοι, Θεοφιλέστατοι και Πανοσιολογιότατοι Πατέρες, 
αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συμμετέχοντες.  

Είναι εξαιρετική η ευκαιρία που μου δίνεται να βρίσκομαι απόψε εδώ 
εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, τον Αξιότιμο 
Δρ. Ίδρις Ντέλε Μούσα, ο οποίος  θα ήθελε να είναι ο ίδιος εδώ αλλά δυστυχώς 
είχε μία ανειλημμένη υποχρέωση που δεν του το επέτρεψε: την Διάσκεψη της 
Αφρικανικής Ένωσης που θα γίνει στην Ισημερινή Γουινέα.  

Μου ανέθεσε, όμως, να σας μεταφέρω ιδιαίτερους χαιρετισμούς του και τις 
ευχές του κατά την εναρκτήριο τελετή της 18ης Γενικής Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Θυμάται με υπερηφάνεια την 
πρόσφατη εκδήλωση στη Νότιο Αφρική, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή για 
την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  

Το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η θέση σε ισχύ της συμφωνίας 
συνεργασίας αποτελεί ένα τεράστιο άλμα, κυρίως για το ίδιο, γιατί έχει δεσμευτεί 
να θεσπίσει συνεργασία και σχέσεις με παρόμοιους φορείς στο παγκόσμιο 
στερέωμα.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας δεν είναι απλώς ένα 
σύνολο επιμέρους κοινοβουλευτικών, αλλά τη θεωρούμε ένα αξιότιμο σώμα 
χωρών που έχουν συγκεντρωθεί μέσω εκλεγμένων εκπροσώπων 
κοινοβουλευτικών με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και προώθηση των αξιών 
που εκπροσωπεί ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στην διεθνή αρένα. Και το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχει το προνόμιο να σχετίζεται με αυτή τη 
Συνέλευση.  

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσατε να επιλέξετε καλύτερο μέρος να 
φιλοξενήσει το Γραφείο Αφρικής της Δ.Σ.Ο. από τη Μοζαμβίκη, λόγω της 
στρατηγικής του θέσης και εγγύτητας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Επίσης, 
είναι βολικό για τον Επίσκοπο, όποτε προσκαλείται να συμμετάσχει στις 
συνεδριάσεις μας από καιρού εις καιρόν.  

Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία αυτή να ενημερώσω λίγο τη συνέλευση 
σχετικά με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα Κοινοβούλιο για ολόκληρη 
την ήπειρο, το οποίο θεσπίστηκε από την Αφρικανική Ένωση μέσω ενός 
πρωτοκόλλου, και συνήλθε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2004 στην Αντίς 
Αμπέμπα της Αθιοπίας. Σχεδόν όλες οι Αφρικανικές χώρες, εκτός από δύο ή τρεις,  
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έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο θέσπισης στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους. 
Κάθε χώρα ορίζει 5 μέλη από το δικό της Κοινοβούλιο στο Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο.  

Αυτή τη στιγμή, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο συνέρχεται δύο φορές το 
χρόνο σε Ολομέλεια και τέσσερις φορές σε συνεδριάσεις Επιτροπών. Το 
πρωτόκολλο ορίζει ότι τα πρώτα πέντε χρόνια θα λειτουργεί ως  συμβουλευτικό 
σώμα, και στη συνέχεια θα συνέλθει το Συνέδριο των Συμμετεχόντων Κρατών 
προκειμένου να διαβουλευθεί επί της μετατροπής του σε νομοθετικό σώμα. Έχουν 
γίνει μέχρι τώρα πολλές συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό με την Επιτροπή της 
Αφρικανικής Ένωσης και άλλους φορείς, ειδικώς για τον τρόπο με τον οποίο θα 
γίνει αυτή η μετατροπή. Μία από τις εκθέσεις για την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
ως τώρα θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου στην 
ερχόμενη Σύνοδο.  

Ελπίζουμε διακαώς και πιστεύουμε στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο ότι 
με τη μετατροπή αυτή δεν μπορεί παρά να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
δύο οντοτήτων, δηλαδή του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Και ελπίζουμε ότι όποτε 
ζητήσουμε βοήθεια για την πραγματοποίηση αυτής της μελλοντικής διαρρύθμισης 
του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, οι εταίροι μας που είναι σήμερα παρόντες 
εδώ θα σπεύσουν να μας την παρέχουν. Έχουμε υπ’ όψιν ότι οι περισσότεροι 
βουλευτές της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας ανήκουν σε 
περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν διανύσει αυτή τη διαδρομή επί δεκαετίες. 
Και από αυτού του είδους η εμπειρία θέλουμε να αντλήσουμε.  

Και τέλος, Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι, Θεοφιλέστατοι και 
Πανοσιολογιότατοι Πατέρες και αξιότιμοι συμμετέχοντες, το Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο σήμερα εδώ τείνει χείρα φιλίας και ανοίγει τις πόρτες του για 
συνεργασία με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, η οποία άργησε 
να έρθει, αλλά ήρθε για να μείνει.  

Εύχομαι, λοιπόν, εκ μέρους του Προέδρου του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου κάθε επιτυχία στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις που θα λάβουν 
χώρα εδώ στην 18η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός η υπογραφή αυτής της 
Συμφωνίας, αυτού του Μνημονίου, μεταξύ των Οργανισμών μας. Ευελπιστούμε 
για μια γόνιμη συνεργασία επί μακρόν.  
Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιωσήφ για 
χαιρετισμό εκ μέρους του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ.  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΙΩΣΗΦ: Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι, 
αξιότιμοι προσκεκλημένοι, έχω την τιμή να σας μεταφέρω το μήνυμα του 
Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ.  
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«Χαιρετίζουμε με μεγάλη χαρά όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας που λαμβάνει φέτος χώρα στο Παρίσι 
και έχει ως θέμα τις θρησκευτικές αξίες στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης.  

Οι αξίες της Ορθοδοξίας είναι αξίες που δεν χάνονται και μας ανοίγουν 
ορίζοντες στον  πλούτο τον ουράνιο, στον πλούτο της αιώνιας ζωής, μέσω της καλής 
πράξης.  
Σήμερα, λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι επιζητούν όλο και 
περισσότερο τον υλικό πλούτο σε αντιδιαστολή με την αιωνιότητα. Βλέπουμε, 
λοιπόν, να υπάρχει μια ένδεια της πνευματικότητας και μια μείωση των καλών 
πράξεων.  

Σύμφωνα, τώρα, με τα όσα μας δίδαξαν οι Γραφές, ο πλούτος ανήκει στον 
Θεό. Όμως, τον πλούτο αυτό τον δίνει στους ανθρώπους προκειμένου οι άνθρωποι 
να τον μοιραστούν με τους συνανθρώπους τους. Ο πλούτος, λοιπόν, είναι ένα δώρο 
του Θεού που θα πρέπει να προσφέρεται σε όσους βρίσκονται σε δεινή θέση, σε 
δυσκολία, σε δυσχέρεια, για να τους βοηθήσει να σωθούν, για να τους βοηθήσει να 
ξεπεράσουν τις αμαρτίες τους και να έχουν πρόσβαση στην αιώνια ζωή. Έτσι, 
λοιπόν, λαμβάνει, αν θέλετε, μια ιδιάζουσα σημασία. 

Υπάρχει μια πνευματική σημασιοδότηση  του πλούτου αυτού, που 
συνέχεται και με τις αρετές της ψυχής. Πρόκειται, λοιπόν, για κάποια ιδιότητα η 
οποία, αν χρησιμοποιηθεί με τον λάθος τρόπο, τότε θα υπάρξουν αρνητικά 
αποτελέσματα: απελπισία και κακές πράξεις.  

Παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι αυτή η οικονομική κρίση είναι η 
αυστηρή κρίση, μια σοβαρή επίκριση από πλευράς του Θεού, θα πρέπει, όμως, να 
χρησιμοποιηθεί από τη χριστιανική Εκκλησία ως ένα κάλεσμα, ως μια νέα αρχή στη 
ζωή των ανθρώπων και των λαών. Έτσι, λοιπόν, αν και σήμερα γινόμαστε όλο και 
πιο φτωχοί σε υλικό επίπεδο, θα πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε να μην γίνουμε 
και πένητες σε πνευματικό επίπεδο. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε να είμαστε 
αλληλέγγυοι απέναντι στους φτωχούς.  

Πάντα προσευχόμεθα στον Κύριό μας τον Χριστό για την ευλογία του, και 
ευχόμεθα αυτή η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας να στεφθεί από επιτυχία. Μια Συνέλευση, η οποία πάντα προάγει τις 
αξίες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας στον κόσμο.».  
S. POPOV: Ευχαριστούμε για τα πολύ σοφά λόγια, και ευχόμαστε στον 
Πατριάρχη κ. Δανιήλ κάθε καλό.  
Θα δώσουμε τώρα τον λόγο για ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος του Γενικού 
Γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών Αιδ.Δρα Olav Fykse Tveit, 
το οποίο θα αναγνώσει ο υπεύθυνος προγράμματος για την Εκκλησία και τις 
οικουμενικές σχέσεις, Αιδ. Δρ. Daniel Buda.  
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Αιδ. D. BUDA: Σας ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω το μήνυμα του Αιδεσιμώτατου 
Δρα Olav Fykse, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών.  

«Αξιότιμε Κύριε Sergei Popov, Μέλος της Κρατικής Δούμα της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και Πρόεδρε της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
αξιότιμε Κύριε Αναστάσιε Νεράντζη, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και 
Γενικέ Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σεβαστά μέλη 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Σεβασμιότατοι και 
Θεοφιλέστατοι, αγαπητοί Πανοσιολογιότατοι Πατέρες, αγαπητοί συμμετέχοντες στην 
18η Γενική Συνέλευση, είναι μεγάλη μου τιμή να χαιρετίζω την 18η Γενική 
Συνέλευση υπό την ιδιότητά μου ως Γενικού Γραμματέα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
των Εκκλησιών.  

Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας είναι 
παγκοσμίως γνωστή ως σώμα ορθόδοξων πολιτικών από ολόκληρο τον κόσμο που 
εκφράζουν με σαφήνεια την ορθόδοξη χριστιανική τους δέσμευση και αξίες, 
συμπεριλαμβανομένης, βεβαίως, και της πολιτικής δράσης. Και έχει αναπτύξει στην 
πάροδο των ετών καλές σχέσεις με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών.  

Αυτή η εξέλιξη είναι φυσική, κατά πρώτον διότι όλες οι Ορθόδοξες 
Εκκλησίες στις οποίες ανήκουμε είναι ενεργά μέλη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των 
Εκκλησιών. Ένα συγκεκριμένο βήμα προς τα εμπρός ήταν στις 14 Δεκεμβρίου 2010 
η επίσκεψη αντιπροσωπείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στην 
έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Γενεύη. Όχι μόνο είχα 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τα μέλη της αντιπροσωπείας, αλλά προσδιορίσαμε και 
κοινά πεδία συνεργασίας.  

Το θέμα της 18ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας είναι «οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής κρίσης. Η 
οικονομική κρίση είναι μια πιεστική πραγματικότητα που επηρεάζει εξίσου όλες τις 
διαστάσεις της ζωής μας. Χαίρομαι που βλέπω ότι αποφασίσατε να εξετάσετε πώς οι 
θρησκευτικές αξίες μπορούν να συμβάλουν στο να ξεπεράσουμε την πραγματικότητα 
της οικονομικής κρίσης, και είμαι βέβαιος ότι στην ολομέλεια και τις συζητήσεις 
σας θα έχετε πολύτιμη συμβολή από την πλούσια ορθόδοξη παράδοση.  

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που αποστείλατε στο Παγκόσμιο 
Συμβούλιο των Εκκλησιών να εκπροσωπηθεί στην 18η Γενική σας Συνέλευση και 
εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.»   
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα.  

Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, Μέλος της Βουλής 
των Ελλήνων, κ. Βασίλειο Γερανίδη.  
Β. ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι, Κύριε Πρέσβη, εκλεκτοί 
συμμετέχοντες, Κυρίες και Κύριοι.  
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Εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Οικονομικής Συνεργασίας 
Εύξεινου Πόντου, επιθυμώ να εκφράσω στους συναδέλφους της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας τις ευχαριστίες μας για την 
πρόσκληση συμμετοχής στις συναντήσεις, καθώς και για την ευκαιρία να 
συζητήσουμε ζητήματα μεγάλης σημασίας για τις περιοχές μας.  

Οι Κοινοβουλευτικές μας Συνελεύσεις μοιράζονται τον κοινό στόχο της 
ανάπτυξης συνεργασίας και διαλόγου σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ χωρών 
και λαών που προέρχονται από ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Πέραν των κοινών 
αξιών που μοιραζόμαστε, αρκετές χώρες–μέλη συμμετέχουν και στις δύο 
Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις, της Ορθοδοξίας και της Κ.Σ. ΟΣΕΠ.  

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία μεταξύ των 
Συνελεύσεών μας να εγκρίνεται από το σύνολο των χωρών μας. Αυτό είναι κάτι 
που καθιστά πιο αποτελεσματικά τα εθνικά κοινοβούλια, και η συνεργασία μεταξύ 
τους ανοίγει το δρόμο για την προσέγγιση των χωρών, ενισχύει την 
κοινοβουλευτική διπλωματία και δημιουργεί  ατμόσφαιρα συνεργασίας, 
εμπιστοσύνης και σταθερότητας μεταξύ των χωρών μας.  

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών, αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτιστικής ποικιλομορφίας, που χαρακτηρίζεται 
από ποικιλία ιστορικών ριζών, παραδόσεων και θρησκειών.  

Ο ρόλος των θρησκειών επιζητά την ιδιαίτερη προσοχή μας, αφού πολλές 
θρησκείας είναι στην πραγματικότητα φορείς παγκοσμιοποίησης, οι οποίοι 
ωστόσο συγχρόνως θρηνούν και καταδικάζουν την απώλεια εθνικής ταυτότητας 
στο πολιτιστικό επίπεδο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η ελευθερία 
της θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα ατόμων και κοινοτήτων και 
συνεπάγεται τον σεβασμό για την ακεραιότητα όλων των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και όλων των τρόπων έκφρασής των.  

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΟΣΕΠ, ανέκαθεν προωθεί το σεβασμό της 
διαφορετικότητας και την ανεκτικότητα προς τους άλλους στην κοινωνία, καθώς 
και το σεβασμό και την ανεκτικότητα προς άλλες κουλτούρες, πολιτισμούς και 
θρησκείες.  

Η ανεκτικότητα είναι θεμελιώδης αξία, κοινή σε όλους τους πολιτισμούς, 
και συμπεριλαμβάνει το σεβασμό προς τους άλλους, ανεξαρτήτως 
διαφορετικότητας ως προς την πίστη, τον πολιτισμό και την γλώσσα, που δεν 
φοβάται ούτε και καταπιέζει τις διαφορές εντός και μεταξύ κοινωνιών, αντίθετα 
τις αντιμετωπίζει ως πολύτιμο αγαθό για την ανθρωπότητα. Ωστόσο, η 
ανεκτικότητα και μόνον δεν επαρκεί. Εξίσου απαραίτητος είναι και ο σεβασμός 
προς τους άλλους και ο αυτοσεβασμός. Η ανεκτικότητα επιτρέπει στους άλλους 
να πράττουν κατά βούληση, ενώ ο σεβασμός προσδίδει μια θετική αξία σε αυτό 
που κάποιος κάνει ή είναι. Υπό αυτήν την έννοια, ο σεβασμός ξεπερνά την 
ανεκτικότητα.  
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Βάσει της κατανόησης ότι η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα 
αποτελούν πηγή σθένους και όχι λόγο διάσπασης και αντιπαράθεσης, ο διάλογος 
στοχεύει στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αξιών, των κανόνων, της 
ιστορικής εμπειρίας και της πολιτιστικής πραγματικότητας, στοιχεία που 
υπογραμμίζουν τα λόγια και τις πράξεις των άλλων. Όταν η γνώση παίρνει τη 
θέση προκατειλημμένων απόψεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους 
άλλους, τότε γίνονται αντιληπτοί λιγότερο ως απειλή και περισσότερο ως 
εμπλουτιστικοί παράγοντες, με την έννοια ότι προσφέρουν μια διαφορετική 
προοπτική ή επισκόπηση του κόσμου γύρω μας.  

Γνωρίζω καλά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σοβαρά τις 
οικονομίες όλων των χωρών μας, αλλά και τη νοοτροπία των ανθρώπων, τις 
ηθικές αξίες του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μας βίου. Όμως, ο καιρός 
της κρίσης αποτελεί ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των αξιών αυτών στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας οικονομίας. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η σημερινή μας 
συνάντηση αυτή είναι επίκαιρη και θα παραγάγει κάποιες κατευθύνσεις για την 
πορεία μας εφεξής.  

Σήμερα τα κράτη–μέλη της Κ.Σ. ΟΣΕΠ ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν 
εκ νέου την κοινή τους κληρονομιά και αξίες, πέραν των διαφορών τους ως προς 
τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την θρησκεία.  

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω 
τονίζοντας τη δέσμευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΟΣΕΠ να 
εξακολουθήσει την εταιρική μας σχέση και να σφυρηλατήσει στενότερη 
συνεργασία και βαθύτερη αλληλεπίδραση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για 
όλους μας.  

Ελπίζω ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει περισσότερες ευκαιρίες 
βελτιωμένου διαλόγου και αλληλεπίδρασης προς όφελος των λαών μας. Εύχομαι 
καλή επιτυχία στο έργο σας και τις εποικοδομητικές σας δραστηριότητες.   
S. POPOV: Ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα. Κι εμείς ευελπιστούμε 
στην περαιτέρω γόνιμη συνεργασία μας.  
Θα ήθελα να δώσω το λόγο για την ανάγνωση χαιρετιστήριου μηνύματος από την 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας, στον 
κ. Zverev, Υπεύθυνο Γραμματέα.  
P. ZVEREV: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, 
αξιότιμοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας χαιρετίσω εξ ονόματος της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας και 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκλησή σας να λάβουμε μέρος στις 
εργασίες σας.  

Μια από τις βασικές κατευθύνσεις της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητας είναι η αλληλεπίδραση με Διεθνείς 
Οργανισμούς, και πρωτίστως με Διακοινοβουλευτικούς Οργανισμούς. Οι 
βουλευτές της Οργάνωσής μας φρονούν ότι η διακοινοβουλευτική συνεργασία 
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είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην δραστηριότητα των Διακοινοβουλευτικών 
Οργανισμών. Γι’ αυτό, η Συνέλευσή μας προσπαθεί να αναπτύξει γόνιμη 
συνεργασία πρωτίστως με Διακοινοβουλευτικές Συνελεύσεις.  

Οι Συνελεύσεις μας έχουν πολλά κοινά, πρωτίστως, και εκεί και εδώ, 
σημαντικότατα ζητήματα που μας απασχολούν ως κοινοβουλευτικούς. Έχουμε 
μια πιο πραγματιστική, θα λέγαμε, τεχνική προσέγγιση ζητημάτων στα 
οικονομικά ζητήματα, εσείς έχετε περισσότερο την ηθική, πνευματική διάσταση. 
Γι’ αυτό είμαστε παραπληρωματικοί στη συνεργασία μας. Αυτό υπαγορεύει 
γόνιμη συνεργασία. Φρονούμε, λοιπόν, ότι έχουμε περιθώριο για συνεργασία 
μεταξύ κοινοβουλίων και χωρών, ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή πολιτισμικών 
και άλλων δεσμών.  

15 Μαΐου η Ολομέλειά μας υπέγραψε μια συνεργασία, ένα έγγραφο 
συνεργασίας, με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, και σας 
παραχώρησε επίσης το status του παρατηρητού στην Ολομέλειά μας. Είμαι 
πεπεισμένος ότι η συνεργασία μας θα είναι γόνιμη και εποικοδομητική.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Κοινότητας προωθεί την Τελωνειακή Ένωση Λευκορωσίας, Καζακστάν, Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, και διεξάγουμε ευρείας κλίμακας εργασίες, επιταχύνουμε τις 
εργασίες μας, διότι τον Οκτώβριο θα συνεδριάσουμε στην Πετρούπολη. Εκεί, 
βάσει συστάσεων των Προέδρων των χωρών μας, θα εγκριθούν νέα μορφώματα, 
τα οποία θα έχουν την έδρα τους στο Μινσκ. Θα είναι ένα Διεθνές Δικαστήριο 
που θα διευθετεί ζητήματα τελωνειακών υποθέσεων. Και θα σας προσκαλούσαμε 
να λάβετε μέρος στις εργασίες μας.  

Επιτρέψτε μου επίσης να σας εγχειρίσω ένα αναμνηστικό δώρο.  
S. POPOV: Ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα. Ο αριθμός των Διεθνών 
Οργανισμών με τους οποίους έχουμε συνεργασία διευρύνεται. Έχουμε κι άλλα 
χαιρετιστήρια μηνύματα, θα αναγνώσουμε και αύριο.  
Τώρα θα ήθελα με μεγάλη ικανοποίηση να δώσω το λόγο στο Διευθυντή του 
Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου, στον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπο Κομάνων 
κ. Γαβριήλ.  
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΟΜΑΝΩΝ κ. ΓΑΒΡΙΗΛ: Κύριε Πρόεδρε, 
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μένα το να 
βρίσκομαι εδώ και να σας μιλώ. Πράγματι, είμαι βαθιά συγκινημένος από την 
προσοχή σας, από την προσοχή που επιδείξατε σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο 
Θεολογικών Σπουδών Άγιος Σέργιος.  

Το Ινστιτούτο μας, η Σχολή Θεολογίας μας, έχει πραγματικά αναλάβει 
αυτή την αποστολή, την οποία φέρνει σε πέρας μέχρι και σήμερα. Το Ινστιτούτο 
ιδρύθηκε από εκπροσώπους της Ρωσικής Διασποράς. Τώρα, όμως, εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, το Ινστιτούτο έχει βρει πραγματικά την αποστολή του, δηλαδή, ένα 
οικουμενικό και καθολικό, πανανθρώπινο ινστιτούτο.  
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Καθολικό και πανανθρώπινο γιατί δεν υπήρχαν μόνο Ρώσοι φοιτητές, αλλά 
και φοιτητές οι οποίοι προέρχονταν από Ορθόδοξες χώρες του Αραβικού κόσμου, 
από τη Σερβία, από τη Ρουμανία. Έτσι, λοιπόν, σήμερα πιστεύω ότι το ήμισυ των 
Επισκόπων στην Γαλλία έχουν ολοκληρώσει τις θεολογικές τους σπουδές στο 
Ινστιτούτο Άγιος Σέργιος στο Παρίσι.  

Αλλά ακόμα και ο Πατριάρχης Αντιοχείας ήταν φοιτητής στο Ινστιτούτο 
μας. Άρα, λοιπόν, το Ινστιτούτο μας βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη, αν θέλετε, 
στη Γαλλία, ταυτόχρονα όμως προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ταυτόχρονα, όμως, έχει και μια οικουμενική μορφή. 
Μεταξύ των διδασκόντων στο Ινστιτούτο, ήδη από τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε 
πάντα μεγάλο ενδιαφέρον για την οικουμενικότητα προς όφελος των χριστιανών, 
και οι καθηγητές του από τότε ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε οικουμενικό κίνημα.  

Πιστεύω, λοιπόν, ότι εμείς σήμερα ως τέκνα τους έχουμε αυτή την ηθική 
και πνευματική υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτό το τεράστιο έργο που ξεκίνησαν. 
Αυτό εξηγεί την ευγνωμοσύνη μου απέναντι στα δικά σας καλά λόγια για το 
Ινστιτούτο.  

Το Ινστιτούτο μας, λοιπόν, είναι ανοιχτό και προσανατολισμένο με 
εξωστρέφεια προς τον κόσμο. Θέλουμε από κοινού να μπορέσουμε να 
εξυπηρετήσουμε και να υπηρετήσουμε την Ορθοδοξία στη Δυτική Ευρώπη και σε 
ολόκληρο τον κόσμο.  

Για άλλη μια φορά λοιπόν σας ευχαριστώ για τα λόγια σας αλλά και για 
την αγάπη που δείχνετε και που τρέφετε απέναντι στο Ινστιτούτο μας. Γιατί όπως 
και η δική σας Συνέλευση, και το δικό μας Ινστιτούτο είναι καθολικό και 
οικουμενικό. Η αποστολή μας είναι να υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Είναι 
ο λόγος για τον οποίον εξάλλου υφίσταται και η Εκκλησία, για να σώσει τον 
κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
S. POPOV: Θα επιθυμούσαμε να εγχειρίσουμε ένα αναμνηστικό δώρο στον 
Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε πολλά χαιρετιστήρια μηνύματα, αλλά 
συμφωνήσαμε να σταματήσουμε εδώ το επίσημο μέρος της εναρκτήριας τελετής. 
Αύριο, λοιπόν, όποιος επιθυμεί θα ομιλήσει εξ ονόματος Κοινοβουλίων και θα 
αναγνώσει χαιρετιστήρια μηνύματα. Θα επιθυμούσα για άλλη μια φορά να σας 
ευχαριστήσω όλους όσοι μπορέσατε να έρθετε εδώ στο Παρίσι, στην Ολομέλειά 
μας.  

Θα επιθυμούσα, επίσης, να αναφέρω ότι όλοι ευελπιστούμε ότι το 
δυναμικό της Οργανώσεώς μας θα αναπτύσσεται λόγω της δικής σας δράσεως, 
της ενεργούς στάσεώς σας, βάσει της επιθυμίας σας, της βούλησής σας να 
προωθείτε τις αποφάσεις μας ούτως ώστε το κύρος της Οργανώσεώς μας να 
αναπτύσσεται.  
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Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι θα επιθυμούσαμε τώρα να 
έχουμε μια κοινή φωτογραφία. Εδώ; Εδώ, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε 
θέση, οι κυρίες θα μας βοηθήσουν, και στη συνέχεια θα έχουμε μια δεξίωση εδώ 
προς τιμήν της τελετής έναρξης.  

Επιτρέψτε μου να κηρύξω τη λήξη της τελετής έναρξης της Συνέλευσης.  
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ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
 

Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Καλημέρα σας αξιότιμοι συνάδελφοι. 
Συνεχίζουμε με την Διακοινοβουλευτική μας Συνέλευση. Παρακαλώ να λάβετε τις 
θέσεις σας. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Το πρώτο κανάλι είναι αγγλικό, το δεύτερο 
ελληνικό, το τρίτο ρωσικό, το τέταρτο γαλλικό. Τα θυμάστε όλοι; Το ρωσικό είναι 
το τρίτο. Ελληνικό το δεύτερο, αγγλικό το πρώτο. Παρακαλώ να τα έχετε υπόψη 
σας.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα επίκειται μεγάλο έργο. Πρέπει να 
συζητήσουμε το σημαντικότατο ζήτημα της σύγχρονης ζωής. Αποφασίσαμε 
σήμερα όλη την ημέρα της Ολομέλειάς μας να την αφιερώσουμε στη συζήτηση 
του κεντρικού θέματος «Οι θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής 
κρίσης». Το τελευταίο διάστημα, η Ολομέλειά μας επανειλημμένα αναφέρθηκε 
στα προβλήματα των παγκοσμίων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που συνδέονται με την οικονομική κρίση. Πράγματι, το σύγχρονο 
χρηματοοικονομικό σύστημα, υπόδειγμα του συστήματος, βρίσκεται σε 
συστημική κρίση. Πληθώρα οικονομολόγων αναφέρουν ότι βρισκόμαστε στα όρια 
χρεοκοπίας, η αποτροπή της οποίας είναι άκρως περίπλοκη.  

Προσφάτως, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων 
Πολιτειών Bernanke προειδοποίησε ότι εάν το όριο του δημόσιου χρέους των 
Ηνωμένων Πολιτειών δεν αυξηθεί στο εγγύς μέλλον, οι παγκόσμιες αγορές 
μπορούν να απωλέσουν αναπόδραστα την εμπιστοσύνη στην πιστωτική ικανότητα 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το εσωτερικό χρέος ανά 
πολίτη έχει αγγίξει τις 45.000 δολάρια κατ’ άτομο. Βάσει των προβλέψεων του 
οικονομολόγου Nouriel Roubini, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιβράδυνση των 
ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας, την πιστωτική κρίση της Ευρώπης, τη 
στασιμότητα της Ιαπωνίας, η εξέλιξη της κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μια 
«θύελλα». Υπάρχει μια τέτοια διατύπωση στην οικονομία, στην πλέον 
καταστροφική στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα. Kαι αυτή η 
πιθανότητα αποτιμάται σε επίπεδο τριάντα τοις εκατό στο εγγύς μέλλον. Είναι ένας 
από τους πρώτους, ο οποίος προέβλεψε την νυν οικονομική κρίση στον κόσμο.  

Αύριο, θα ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην 
οποία αναμένεται ότι θα είναι θέμα-κλειδί η διάσωση της οικονομίας της Ελλάδος, 
η οποία βρίσκεται σε ύφεση για περισσότερο από τρία χρόνια. Αδιαμφισβήτητα η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητήσει κι άλλα ζητήματα, όμως το βασικό θέμα θα είναι 
αυτό. Χθες η Βουλή των Ελλήνων γνωρίζουμε ότι έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη 
νέα σύνθεση της Κυβέρνησης. Εμείς υποστηρίζουμε την Ελλάδα, υποστηρίζουμε 
τους Έλληνες φίλους μας, και φρονούμε ότι από κοινού θα πρέπει να καταβάλουμε 
όλες τις προσπάθειες που είναι απαραίτητες για την διευθέτηση των πλέον 
περίπλοκων προβλημάτων στα οποία προσκρούουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ 
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υψηλό το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, 142% του ΑΕΠ της χώρας σύμφωνα με 
εκτιμήσεις οικονομολόγων. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας.  

Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μια σειρά διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, ιδιαίτερα, 
όχι για να βοηθήσουν την Ελλάδα, αλλά τουναντίον, ούτως ώστε να χρεοκοπήσει 
η Ελλάδα. Προφανώς, αυτοί οι κερδοσκόποι της αγοράς θέλουν να πλήξουν τους 
ασθενέστερους, να εναποθέσουν σε αυτούς το βάρος των τεράστιων 
κερδοσκοπικών παιγνίων τους. Γνωρίζουμε ότι όλοι πρέπει από κοινού να 
υποστηρίζουμε, συμπάσχουμε με τους Έλληνες συναδέλφους μας, και ευχόμαστε 
διέξοδο από την κρίση το συντομότερο δυνατό.  

Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με το κερδοσκοπικό κεφάλαιο που το 
κατευθύνει, δεν μπορεί να διευθετήσει τις ροές των τεραστίων νομισματικών 
αποθεμάτων. Σήμερα, η παγκόσμια αγορά δείχνει ότι υπάρχει πτώση. Είναι νωρίς 
να μιλήσει κανείς για την εξομάλυνση των βασικών δεικτών της κρίσης. Δεν είναι 
μόνο παγκόσμια, είναι και συστημική αυτή η κρίση. Είναι κρίση αξιών, είναι 
κρίση κοσμοθεώρησης. Αυτό το επισημάναμε επανειλημμένα στις συνελεύσεις 
μας, στις συναντήσεις μας, στα συνέδριά μας. Επισημάναμε επίσης ότι στη βάση 
της κρίσεως υπάρχει μια απώλεια των ανώτερων σκοπών της οικονομίας, των 
αξιών για την αρμονική και δίκαιη κοινωνία στην οποία ο άνθρωπος έχει την 
δυνατότητα να πραγματώσει το επαγγελματικό και πνευματικό του δυναμικό, 
ανεξαρτήτως κοινωνικής καταστάσεως και πολιτικών πεποιθήσεων.  

Σήμερα ενεργοποιείται ο αγώνας για νέες αγορές, όχι μόνο για αγορές 
εμπορευμάτων, αλλά και για αγορές πρώτων υλών, ενεργειακών πόρων, 
πετρελαίου, αερίου. Το βλέπουμε αυτό στη Βόρεια Αφρική πώς διεξάγεται. Όλα 
αυτά θέτουν στην Ημερήσια Διάταξη την εκπόνηση νέων υποδειγμάτων 
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, που εδράζονται σε άλλες αρχές. Και 
μάλιστα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αποτίμηση των θεμελιωδών αξιών επί 
των οποίων θα πρέπει να εδράζεται το νέο οικοδόμημα ή η αναδόμηση του όλου 
συστήματος, τω όντι το σύστημα αξιών το οποίο διαδραματίζει το ρόλο ενός 
συστήματος προσανατολιστικών αρχών που προσδιορίζει τις πρακτικές σχέσεις 
του προς διάφορα αντικείμενα και φαινόμενα.  

Πρώτη φορά το θέμα των αξιών ετέθη από τον Σωκράτη, που το έθεσε ως 
βασικό θέμα της φιλοσοφίας του και το έθεσε στο τι σημαίνει «αρετή». Βάσει 
αυτού του μεγάλου Έλληνα, η αρετή είναι η ύψιστη αξία, η χρησιμότητα, αξία και 
χρησιμότητα είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Στην αρχαιότητα ετέθη το 
ζήτημα στη βάση του θεμελιώδους ερωτήματος του «είναι», η πληρότης του 
«είναι» ετίθετο ως απόλυτη αξία για τον άνθρωπο, που εξέφραζε ταυτοχρόνως 
ηθικές και αισθητικές αρχές και ιδεώδη. Στην αντίληψη του Πλάτωνος, το «όν» 
και η «αρετή» ταυτίζονται με το «κάλλος» και το «ήθος». Δεν χρησιμοποιούνται 
ποτέ λοιπόν ως μέσα για την επίτευξη κάποιων σκοπών. Είναι αυταξίες, ως ιερά.  



 34

Για τον ορθόδοξο άνθρωπο ύψιστη αξία είναι η θρησκευτική του πίστη και 
ό,τι συνεπάγεται αυτή η πίστη. Από την παραδοσιακή κλίμακα αξιών, η ηθική 
διάσταση του ανθρώπου τίθεται υπεράνω. Και τίθεται υπό τη σκέπη του Κυρίου. 
Για τον πιστό άνθρωπο η ηθική είναι αιώνια αρχή.  

Οι θρησκευτικές αρχές καθοδηγούν τον άνθρωπο σε επίγειες και 
επουράνιες πραγματικότητες. Οι επίγειες αρχές θέτουν ηθικές αξιώσεις για τις 
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της κοινωνίας και τίθενται στα πλαίσια της 
θρησκευτικής λειτουργικότητας. Ας θυμηθούμε τον δεκάλογο, τις δέκα εντολές. 
Οι τέσσερις πρώτες αφορούν στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, και στη 
συνέχεια τίθενται οι έξι υπόλοιπες οι οποίες συνιστούν ρυθμιστικές αρχές των 
σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Ισχυρές αρχές της θρησκευτικής ηθικής είναι τα 
κριτήρια, η ισχύς των κριτηρίων των θρησκευτικών αξιών, η ολότητά τους και η 
ταξινόμησή τους, η διάταξή τους. Γι’ αυτό, εκτιμώντας την οικονομική κρίση, ο 
ορθόδοξος πιστός βλέπει όχι πρώτα τις υλικές αξίες –όχι την χρεοκοπία και το 
θέμα της αναδιανομής των αγορών- αλλά την αμαρτία του ανθρώπου, την ύβρη 
του ανθρώπου.  

Θα ήθελα να επισημάνω τα λεγόμενα του Μακαριωτάτου Πατριάρχη 
Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου, ο οποίος επεσήμανε ορθώς ότι οι 
πηγές των κρισιακών φαινομένων εδράζονται στην ανθρώπινη ψυχή, και ως εκ 
τούτου η πνευματική κατάσταση των λαών προσδιορίζει την κατάσταση των 
πραγμάτων σε όλες τις υπόλοιπες σφαίρες της ζωής της κοινωνίας. Μόνο 
ξεπερνώντας αυτή την κρίση θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική, την 
οικολογική, την δημογραφική κρίση και τα αντίστοιχα προβλήματα.  

Σήμερα η Ορθοδοξία τίθεται στο επίκεντρο των συζητήσεων βάσει των 
ηθικών προσανατολιστικών αρχών της κοινωνίας. Στη Μόσχα το Μάιο έλαβε 
χώρα μια Σύνοδος θρησκευτική, η οποία έθεσε, κωδικοποίησε θα έλεγα τις 
πανεθνικές αρχές ταυτότητος «πίστη, δικαιοσύνη, ειρήνη, ελευθερία, αξιοπρέπεια, 
αλληλεγγύη, φιλανθρωπία και εργατικότητα».  

Θα τεθεί επίσης θέμα και για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, για την 
κατάσταση της Ορθοδοξίας στο Κόσσοβο, για την κατάσταση στην Ιερουσαλήμ. 
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες θα πρέπει εκτός των 
άλλων να εξετάζουν την οικονομική κρίση ως άλλη μία δυνατότητα η οποία 
παρέχει ευκαιρίες για την εκπόνηση προσεγγίσεων στην ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου. Ο κόσμος προσκρούει σε ζητήματα που αφορούν στη νέα 
αποικιοκρατία, επίσης, και τους επίδοξους επιδιαιτητές όλων των συρράξεων. 
Βλέπουμε πόσο αίμα χύνεται στα πλαίσια ενός πολιτικού παιγνίου που είναι 
έτοιμο να αφανίσει λαούς από το χάρτη του κόσμου.  

Τα κράτη, λοιπόν, θα πρέπει να προωθήσουν τις δημοκρατικές αρχές, 
ούτως ώστε να αποτραπεί το κατρακύλισμα του κόσμου σε νέους 
αποικιοκρατικούς πολέμους. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μετά από όλες τις 
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οικονομικές κρίσεις, η κατάληξη ήταν πόλεμος. Δυστυχώς, αυτή είναι η 
καταγεγραμμένη ιστορική πορεία της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Σήμερα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των πνευματικών αρχών του 
πολιτισμού, της οικογενειακής ζωής, της παιδείας. Η κρίση κατέδειξε ότι η 
εμπορευματοποίηση όλων των πεδίων της ανθρώπινης ζωής απειλεί τις ηθικές 
αξίες και την ολότητα του ανθρώπου, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε δούλους 
της κατανάλωσης, ώστε να απολέσουν τις πνευματικές τους προσανατολιστικές 
αρχές. Πρέπει, λοιπόν, να απορρίψουμε τις αρχές εκείνες βάσει των οποίων 
δομήθηκε η ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως διατυπώθηκαν στην Σύνοδο του Μονάχου.  

Ο εθνικισμός είναι ένα δεσπόζον θέμα στο πολιτικό πεδίο. Μια κοινωνία 
που έχει χάσει την εσωτερική αλληλεγγύη των μερών της, πρέπει να τα 
αναπληρώσει με τον εθελοντισμό. Οι συνάδελφοί μας από την Αρμενία και την 
Κύπρο θέτουν ζητήματα όσον αφορά τη στάση της Ρωσίας και διαφόρων κρατών, 
που την υποστηρίζουν. Κατανοώ την ανησυχία τους των συναδέλφων και θα 
ήθελα να επισημάνω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
κατάσταση των χριστιανών και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών 
κατηγορηματικώς καταδικάζει όλες τις καταπιεστικές κινήσεις εις βάρος των 
χριστιανών, καθώς επίσης και όλες τις υπόλοιπες διακρίσεις όσον αφορά την 
ανεκτικότητα και την ανεξιγνωμία επί των θρησκευτικών ζητημάτων. Θα πρέπει 
να αναβαθμίσουμε το κύρος του Οργανισμού μας για την εκλαΐκευση αυτών των 
στάσεων. Θα εξετάσουμε ειδικές αποφάσεις-ψηφίσματα και θα αφιερώσουμε 
χρόνο για εκτενέστερη συζήτηση αυτών των προβλημάτων.  

Στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειάς μας τίθεται η διευθέτηση σειράς 
οργανωτικών ζητημάτων: θα πρέπει να εκλέξουμε Γενικό Γραμματέα του 
Οργανισμού μας, να ακούσουμε τον απολογισμό πεπραγμένων της Γραμματείας, 
τον οικονομικό απολογισμό, τις βασικές κατευθύνσεις στις δραστηριότητες της 
Διακοινοβουλευτικής μας Συνέλευσης. Το τελευταίο διάστημα στη ζωή της 
οργάνωσής μας και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών μας είχαμε πολλά 
γεγονότα: εκλογές σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια - μέρος των συναδέλφων μας 
έχει αντικατασταθεί, έχει ανανεωθεί, ως προς τη θητεία του - μέχρι το τέλος του 
χρόνου θα έχουμε κι άλλες εκλογές. Το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές σε μια 
σειρά κοινοβουλίων, και στη Ρωσία επίσης. Επίκειται να εκλέξουμε εκ νέου 
διάφορα ηγετικά στελέχη του Οργανισμού μας, να ακούσουμε απολογιστικές 
εισηγήσεις. Αυτός είναι ο κύκλος των ζητημάτων που θα συζητήσουμε στη 
σημερινή και στην αυριανή συνεδρία, στα πλαίσια εκείνων των σχεδίων 
ψηφισμάτων και της Ημερήσιας Διάταξης που έχει προταθεί από τη Γραμματεία. 
Εάν υπάρχουν συμπληρωματικές θέσεις, άλλες απόψεις, θα παρακαλούσα σε 
γραπτή μορφή να μας δοθούν. Ας κάνουμε μια παύση λοιπόν να προσδιορίσουμε 
εάν υπάρχουν ζητήματα επιπλέον ή τροπολογίες στην Ημερήσια Διάταξη, να τα 
συζητήσουμε παρακαλώ τώρα.  
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Θα ήθελα να επισημάνω ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για πολλές 
χώρες. Πριν από εβδομήντα χρόνια, υπενθυμίζω σε όσους δεν γνωρίζουν, ή 
γνωστοποιώ, ότι η Χιτλερική Γερμανία επετέθη στο λαό της Σοβιετικής Ένωσης. 
Για μας πολλές ανεξάρτητες χώρες σήμερα, οι οποίες ευρίσκοντο στη σύνθεση 
της Σοβιετικής Ενώσεως, είναι ιδιαίτερη ημερομηνία μνήμης αυτή. Νομίζω ότι, 
δεδομένου και του θέματος το οποίο συζητούμε, θα πρέπει να επισημάνω ότι ο 
δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξέσπασε μετά από μια τεράστια επίσης οικονομική 
κρίση. Αυτά τα μαθήματα δεν θα πρέπει να τα λησμονούμε.  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε κάποιες απώλειες. 
Δυστυχώς απεβίωσε ο πρώτος Πρόεδρός της Διακοινοβουλευτικής μας 
Συνέλευσης, ο Victor Zorkaltsev. Γι’ αυτό θα παρακαλούσα όλους να τιμήσουμε 
με ενός λεπτού σιγή και τη μνήμη του Zorkaltsev και αυτών που πέθαναν στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.  
(Ενός λεπτού σιγή) 
Σας ευχαριστώ, παρακαλώ καθίστε. Ερωτήσεις αν υπάρχουν ή παρατηρήσεις ως 
προς την Ημερήσια Διάταξη.  
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχετε κάνει 
αναφορά για το ότι έχει τεθεί θέμα από πλευράς Κύπρου σε σχέση με τη Ρωσία, 
για στήριξη της Ρωσίας προς την Τουρκία. Πρώτα από όλα να μας διευκρινίσετε 
πότε έχει τεθεί, γιατί εμείς τουλάχιστον ως αντιπροσωπεία σε αυτή την 
Συνέλευση, ποτέ δεν έχουμε θέσει τέτοιο θέμα. Και πιστεύουμε ότι η Ρωσία είναι 
πολύ στενός φίλος της Κύπρου, και ιδιαίτερα για τα θέματα στα οποία έχετε 
αναφερθεί. Αν υπήρξε τέτοιο θέμα, τότε να μας το διευκρινίσετε. 
 S. POPOV: Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μεταφραστικό το πρόβλημα, διότι 
όσοι άκουσαν Ρωσικά δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Συνεπώς, ρωτήστε ίσως τη 
διερμηνεία. Αναφερθήκαμε στην αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, 
όσον αφορά την Τουρκία. Ενδεχομένως να υπήρξε μεταφραστικό πρόβλημα. 
Αναφέραμε ότι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους Έλληνες που διαβιούν 
στην Κύπρο, όσον αφορά την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η Τουρκία. Πώς 
σας προέκυψε αυτό το ερώτημα; Εάν είναι μεταφραστικό το πρόβλημα, 
παρακαλώ τους διερμηνείς να μεταφράζουν επακριβώς αυτά τα ζητήματα, ούτως 
ώστε να μην ανακύπτουν στους συναδέλφους ασάφειες, ασαφείς ερμηνείες. 
Αναφερθήκαμε στην αλληλεγγύη μας και προς την Αρμενία και προς την Κύπρο. 
Γι’ αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί προέκυψε τέτοιο ζήτημα. Απλώς ήταν μια 
παρεξήγηση που συνδέεται με τη διερμηνεία.  
Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ; Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχει μια πρόταση. 
Απευθύνεται προς εμάς, συνάδελφοι, με την παράκληση αρχικώς να δώσουμε τη 
δυνατότητα να αναγνωστούν χαιρετιστήρια μηνύματα από Κοινοβούλια. Από το 
Ρουμανικό Κοινοβούλιο.  
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Έχουμε, λοιπόν, την εξής παράκληση: αν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, θα 
δίνουμε το λόγο μετά τις εισηγήσεις. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο 
από τη Ρουμανία. Συμφωνήσαμε λοιπόν. Ο κ. Dumitrescu.  
C. DUMITRESCU: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κύριε Πρόεδρε. Κατ’ αρχήν θα 
ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι εχθές δεν παρευρεθήκαμε στην τελετή. 
Γνωρίζετε όμως ότι είμαστε όλοι κοινοβουλευτικοί, και είχαμε μία πολύ 
σημαντική ψηφοφορία στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, και ηγεσία μας ζήτησε να 
παραμείνουμε για να ψηφίσουμε.  
Έχω τη χαρά, λοιπόν, να παρουσιάσω στον Πρόεδρο κ. Popov το μήνυμα της 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας κας Roberta Alma 
Anastase, και επιτρέψτε μου να το διαβάσω.  
«Προς τον κύριο Sergei Popov, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  
Έχω την μεγάλη τιμή να σας μεταφέρω μέσω αυτού του μηνύματος την μεγάλη 
εκτίμηση που τρέφω για τις δραστηριότητες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας.  
Στη διάρκεια των ετών, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μας συμμετέχουν  
ενεργώς στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, και εκφράζουν το ενδιαφέρον και 
την υποστήριξή τους για την επίτευξη των στόχων της αποστολής που έχει αναλάβει 
η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.  
Έχουμε εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας συμβαδίζει με τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 
πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου, καθώς επίσης τη συμβολή της στη 
δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των χωρών, των κοινοβουλίων και των 
ορθόδοξων χριστιανικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο.  
Το θέμα το οποίο πρόκειται να συζητήσετε στην 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση που 
λαμβάνει χώρα στο Παρίσι από τις 21 ως τις 24 Ιουνίου 2011, θεωρούμε ότι είναι 
ένα θέμα μέγιστης σημασίας και εξαιρετικά επίκαιρο. Ως προς τη θρησκεία και 
συγκεκριμένα την Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη θρησκεία καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην επίλυση των νέων προβλημάτων της ανθρωπότητας, ειδικά 
τώρα που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, των οποίων οι λύσεις 
δεν συναρτώνται μόνο με την οικονομική ευημερία των πολιτών, αλλά και με τη 
διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. Για το λόγο αυτό, προσδοκούμε επίσης από τη 
Συνέλευσή σας, να συμβάλλει σημαντικά στη συζήτηση αυτών των ζητημάτων και 
σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία.».  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα 
μετά χαράς να δώσω το λόγο για εισήγηση στον Καθηγητή της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον κ. Ιωάννη Πέτρου με θέμα «Η 
οικονομική κρίση και το ζήτημα των αξιών». Παρακαλώ.  
Ι. ΠΕΤΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Κυρίες και Κύριοι συμμετέχοντες στην 18η Συνέλευση 
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της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ κατ’ αρχήν για την 
πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτήν την συνεδρία, εισηγούμενος το θέμα «Η 
οικονομική κρίση και το ζήτημα των αξιών». Η Εισήγησή μου έχει βέβαια καθαρά 
επιστημονικό χαρακτήρα.  

Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένα βασικά στοιχεία για να 
προσδιοριστεί σε τι έγκειται η οικονομική κρίση που συντάραξε προ διετίας τον 
κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια 
οικονομική κατάσταση. Όπως περιγράφουν την κατάσταση αυτή οικονομικοί 
αναλυτές, είναι μια χρηματοπιστωτική κρίση του αναπτυγμένου κόσμου που 
προήλθε από επισφαλή ενυπόθηκα δάνεια στις Η.Π.Α. Η ανυπαρξία κανόνων που 
να υποχρεώνουν τις επενδυτικές τράπεζες στις Η.Π.Α. να διατηρούν αποθεματικά 
επέτρεψε την ευρεία ανάπτυξη πρακτικών υψηλού ρίσκου στη χορήγηση δανείων. 
Στην περίπτωση αυτή όταν οι οφειλέτες δεν πληρώνουν ή αδυνατούν να 
πληρώσουν το σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση. Αυτό συνέβη στις Η.Π.Α. Δύο 
κτηματικές τράπεζες μετά από αίτησή τους κρατικοποιήθηκαν για να αποφευχθεί 
η πτώχευσή τους. Η επενδυτική όμως τράπεζα Lehman Brothers αφέθηκε να 
πτωχεύσει. Η αρχική χρηματοπιστωτική κρίση πέρασε στη συνέχεια στην 
πραγματική οικονομία και σε ευρωπαϊκές τράπεζες που συμμετείχαν στη 
χρηματοδότηση επισφαλών δανείων και στην αγορά μετοχών και ομολόγων 
επενδυτικών τραπεζών που πτώχευσαν ή κινδύνευαν να πτωχεύσουν (βλ.Κ. 
Σημίτης, σ. 13. 22). 

Το πρόβλημα όμως της Ελλάδος, παρότι εντάθηκε εξαιτίας της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, δεν οφείλεται μόνο σε αυτήν. Αντίθετα είναι πρόβλημα 
υψηλού δημόσιου χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος, χαμηλής 
παραγωγικότητας και συνεχώς μειούμενης ανταγωνιστικότητας. Ο συνδυασμός 
όλων αυτών καθιστά δυσχερέστατη την κατάσταση. 

Οι οικονομικές υποθέσεις είναι απαραίτητο να αναλύονται με ορθολογικό 
τρόπο. Το ζήτημα όμως είναι ότι και οι ασχολούμενοι με την οικονομία 
επιστημονικά δεν έχουν αποφασίσει πώς θα νοείται, θα οριοθετείται και θα 
λειτουργεί η επιστημονική αυτή ανάλυση της οικονομίας. Σε πολλές περιπτώσεις 
οικονομικών αναλύσεων υπερτερούν τα ιδεολογικά στοιχεία, και γι’ αυτό μπορεί 
να ακούσει και να διαβάσει κανείς για το ίδιο ζήτημα ετερόκλητες τοποθετήσεις 
ιδεολογικά προσδιορισμένες1. Στην κατάσταση αυτή που δημιουργείται από τις 
                                              
1 Από την αρχή του έτους (2011) λ.χ. μέχρι τώρα δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο τύπο για το ζήτημα κρίσης 
χρέους της Ελλάδος πληθώρα αλληλοσυγκρουόμενων άρθρων, δηλώσεων, συνεντεύξεων διαφόρων 
οικονομολόγων που εξυπηρετούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις τις ιδεολογικές και άλλες επιδιώξεις των 
εντύπων που φιλοξένησαν τα κείμενα αυτά παρά φώτισαν το ίδιο το ζήτημα. Βέβαια δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς 
ότι υπήρξαν και αναλύσεις που διακρίνονταν από αντικειμενικότητα. Αλλά από ένα πλήθος άρθρων, τα οποία 
στην πλειονότητά τους  δημιουργούν σύγχυση παρά διαφωτίζουν, δεν είναι εύκολο στον κοινό αναγνώστη να 
ξεχωρίσει ένα άρθρο ιδεολογικής σκοπιμότητας από εκείνο που επιδιώκει να παρουσιάσει τα πραγματικά 
δεδομένα. Από μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να περιμένει κανείς να αναδειχθούν προτάσεις που θα 
είχαν θετική συμβολή στην αντιμετώπιση του ίδιου του προβλήματος. Αντίθετα, σε τέτοιες περιπτώσεις μάλλον 
αναπτύσσονται έντονες τάσεις εκμετάλλευσης της κατάστασης παρά προσφοράς ουσιαστικής συμβολής στην 
αντιμετώπισή της. Εξάλλου ποικίλες συζητήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα επιτείνουν τη σύγχυση με τη συμμετοχή 
και πολιτικών προσώπων που χρησιμοποιούν συνήθως μια γλώσσα με ακατανόητο σε πολλές περιπτώσεις νόημα 
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αντιτιθέμενες αναλύσεις των οικονομολόγων προστίθενται και οι 
αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις και τοποθετήσεις των πολιτικών και των 
πολιτικών κομμάτων. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, λόγω της φοβίας που 
προκαλείται στους πολίτες, ευνοούνται οι λαϊκίστικες ρητορείες, αλλά και η 
ανάπτυξη ανορθολογικών κινημάτων, τα οποία δεν προσφέρουν κάτι το ιδιαίτερο, 
απλώς επιτείνουν το άγχος και τη σύγχυση. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
επισημανθεί ότι έχει παρέλθει η εποχή της «κριτικής άρνησης» και της ανέξοδης 
ρητορείας ως μέσων τοποθέτησης στα προβλήματα του κοινωνικού χώρου. 
Όποιος τοποθετείται στα προβλήματα του κοινωνικού χώρου και στα θέματα της 
πολιτικής διαχείρισής τους είναι υποχρεωμένος πλέον να υπερβεί τις αδιέξοδες 
αλλά και ανέξοδες ρητορείες και να καταθέσει θετικές προτάσεις. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί να διακινδυνεύσει να κάνει λάθη ή να αποδειχθούν ανεφάρμοστα αυτά 
που λέει. Με τον τρόπο όμως αυτό θα αναγκαστεί να συνειδητοποιήσει ότι η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί υπευθυνότητα, σύνεση, μέτρο, 
σταθερότητα στις αποφάσεις και όχι παλινωδίες, αναγνώριση λαθών και 
προσπάθεια άμεσης διόρθωσης, εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής των 
προτεινόμενων κ.λπ.    
Έννοια και λειτουργία των αξιών 

Η λέξη «αξία» σημαίνει καταρχάς την αποτίμηση ενός πράγματος σε 
χρήμα, χρησιμότητα ή σπουδαιότητα. Παράλληλα όμως στη συνήθη πλέον χρήση 
δηλώνει τον κανόνα, το μέτρο με βάση το οποίο κρίνεται η ατομική και συλλογική 
ανθρώπινη δράση. Έτσι, με τον όρο «αξίες» δηλώνονται θεμελιώδεις ηθικές 
αντιλήψεις που εκφράζουν είτε το δέον γενέσθαι είτε βασικά κριτήρια για τη 
διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής και του περιεχομένου της κοινωνικής ευθύνης 
των ανθρώπων. Οι αξίες γεννιούνται ως αντίβαρα, αντίδοτα, φάρμακα στις 
κρίσεις. Όταν τα πράγματα λειτουργούν καλά δεν έχουμε ανάγκη από ρυθμίσεις 
και κανονισμούς. Αντίθετα, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καλή η κατάσταση 
τότε απαιτείται η ρυθμιστική παρέμβασή μας. Οι κρίσεις ενίοτε λειτουργούν 
δημιουργικά, γιατί προκαλούν την εκδήλωση των δημιουργικών δυνάμεων των 
ανθρώπων. Αρκεί να αποφασίσουμε ότι θα αναλύσουμε νηφάλια την 
πραγματικότητα. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο είναι να ξεκινήσει κανείς από 
την περιγραφή του προβλήματος ή των προβλημάτων. Αν προτάξει την κατά τη 
γνώμη του λύση τότε δεν συμβάλλει σε τίποτε. Μέσα από την ανάλυση αυτή 
μπορεί κανείς να βρει τους παράγοντες που συμμετέχουν και παράγουν την κρίση. 
Η ενέργεια αυτή είναι βασική γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να 
εντοπίσουμε ποια είναι τα απαραίτητα «φάρμακα» για την αντιμετώπισή της.  
 Η αναζήτηση συγκεκριμενοποίησης της ευθύνης σε περίοδο έντονης 
κρίσης περιπλέκει τα πράγματα, ιδίως όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. 
Οδηγεί σε μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποια 

                                                                                                                                  
ή άσχετο προς την πραγματικότητα, αφού για πολλά πολιτικά κόμματα η πραγματικότητα ταυτίζεται με τη 
μικροπολιτική τους σκοπιμότητα. 
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στιγμή να ταυτοποιηθούν πρόσωπα που ευθύνονται για την κατάσταση. Τη στιγμή 
όμως της έντονης κρίσης έχει ιδιαίτερη σημασία να καταγράψει κανείς πρακτικές, 
επιλογές, δράσεις κ.λπ. μορφές κερδοσκοπίας αλλά και κατασπατάλησης του 
δημόσιου χρήματος, ή ακόμη και ανάλωσης πόρων για την εξυπηρέτηση σκοπών 
που θα μπορούσαν καταρχήν να φανούν θετικοί, όπως λ.χ. ανάπτυξη κοινωνικού 
κράτους, ή μπορεί να είναι παροχές για την εξυπηρέτηση της πολιτικής πελατείας. 
Ακόμη, αν αναλώθηκαν οι πόροι σε παραγωγικούς ή σε καταναλωτικούς σκοπούς. 
Θέτοντας τέτοιου είδους ερωτήματα έχει κανείς τη δυνατότητα να εντοπίσει τις 
αιτίες του προβλήματος και κατόπιν να αναζητήσει τρόπους εξόδου από την 
κρίση. Μπορεί να είναι αυτοί μακροχρόνιοι, μπορεί βραχυχρόνιοι ή το ορθότερο 
συνδυασμός των δύο. Ακόμη, μπορεί να απαιτείται η θεσμοθέτηση ορισμένων 
ρυθμιστικών κανόνων. Η τακτική αυτή μας απαλλάσσει από ιδεολογικές διαμάχες 
που δεν οδηγούν σε λύση κανενός προβλήματος. 
 Ας συνεχίσουμε όμως λίγο για το θέμα των αξιών. Μέσα από την ανάλυση 
αυτή μπορεί να γεννηθούν αυτά που χρειαζόμαστε ως αξίες είτε για τη διαχείριση, 
είτε για τη ρύθμιση των συμπεριφορών είτε για τις απαιτούμενες πολιτικές. Το 
σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι τα κρίσιμα ερωτήματα που 
αναδύονται μέσα από τη ζωή, τις σχέσεις, τις καταπιεστικές δομές, τις 
λανθασμένες επιλογές στο κοινωνικό πεδίο κ.λπ. αποτελούν την αιτία ή απλώς την 
αφορμή για να αναρωτηθεί ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει. Η δημιουργία των 
αξιών είναι αποτέλεσμα της αντίδρασής του στις προβληματικές καταστάσεις και 
επιλογές που υπάρχουν στην κοινωνική ζωή, αρκεί όμως να τις συνειδητοποιήσει 
ως τέτοιες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με τις αρνητικές καταστάσεις. Είναι 
υποχρεωμένος να αναζητήσει τρόπους εξόδου. Ακριβώς το γεγονός αυτό είναι που 
λειτουργεί δημιουργικά και αναγκάζει τον άνθρωπο να αναζητήσει άλλους 
δρόμους θέτοντας ταυτόχρονα σε λειτουργία διάφορα «κριτήρια». Στην 
πραγματικότητα αυτά είναι τα μέσα για να ξεπεράσει τις κατά περίπτωση 
αρνητικές καταστάσεις, μικρές ή μεγάλες. Αυτά τα κριτήρια αναγνωρίζονται ως 
αξίες και λειτουργούν ως αντίβαρα που του δείχνουν την πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσει για την υπέρβαση των δυσκολιών. 
Θρησκευτικές ή ηθικές αξίες; 
 Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει θρησκευτικές αξίες; Καταρχάς θα 
πρέπει να εξετάσουμε αν υπάρχουν ειδικές θρησκευτικές αξίες. Είναι δεδομένο 
ότι στο πλαίσιο του μοντέρνου κόσμου περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η 
δυνατότητα της θρησκείας να προσδιορίζει την οικονομική, πολιτική και 
κοινωνική πρακτική ή να λειτουργεί ως μοναδικός παράγοντας κοινωνικής 
συνοχής, γιατί είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν ή 
(ορθότερα) μπορούν να συμβάλουν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, στη 
διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των σχέσεων. Επιπρόσθετα, η 
οικονομία είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τομείς της κοινωνικής ζωής 
που έχουν αυτονομηθεί και απέκτησαν τη δική τους λογική και ιδεολογία, και 
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μέσα στο πλαίσιό της αναπτύχθηκαν διάφορες ιδεολογικές κατευθύνσεις, πράγμα 
που δυσχεραίνει την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας. Εκεί λοιπόν που παίζουν 
ρόλο διάφοροι παράγοντες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας θα λειτουργήσει 
συνθετικά, και μάλιστα θα προσδιορίσει πεδία της ζωής τα οποία δεν 
προσδιορίζονται από αυτόν. 
 Δεύτερο, σε εποχή πολιτιστικού πλουραλισμού, που σημαίνει ύπαρξη 
ποικίλων τάσεων σε επίπεδο αντιλήψεων και πολλών θρησκειών ταυτόχρονα στον 
ίδιο τόπο, αλλά και ανθρώπων αδιάφορων θρησκευτικά, που είναι πολλοί στην 
Ευρώπη, καθώς και άλλων που είναι αρνητικά τοποθετημένοι απέναντι στη 
θρησκεία, δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα αποδεχθούν πολλοί κάτι που 
χρωματίζεται από μία θρησκεία. Όπως είναι γνωστό από διαφορετικές θρησκείες 
δεν είναι δυνατό να αναμένει κανείς τα ίδια πολιτιστικά δημιουργήματα. Εξάλλου, 
δεν υπάρχει η θρησκεία ως ένα αφηρημένο ενιαίο μέγεθος, αντίθετα υπάρχει μέσα 
από την πολλαπλότητα, αλλά και τις εσωτερικές διαιρέσεις και αντιθέσεις των 
θρησκειών. Στην περίπτωση όμως των αξιών είναι απαραίτητη η αποδοχή τους σε 
ευρεία κλίμακα. Ούτως ή άλλως όπως λέχθηκε γεννιούνται μέσα από τα ίδια τα 
δεδομένα της πραγματικότητας και όχι μέσα από μια εξωπραγματική αυθεντία. 
Ακόμη, και αν στραφεί κανείς στην παραδοσιακή κοινωνία όπου σαφώς θρησκεία 
και κοινωνία είναι άμεσα συνδεδεμένες, και τότε οι αξίες (παραδοσιακές) είναι 
κοινωνικές αντιλήψεις με επένδυση θρησκευτική για να γίνουν πιο εύκολα δεκτές 
από τους ανθρώπους που πίστευαν στη θρησκευτική αυθεντία. Στην εποχή μας 
όμως οι άνθρωποι δεν σκέφτονται θρησκευτικά όταν ενεργούν ως οικονομικά 
υποκείμενα. Εξάλλου, κάτι που μπορεί να γεννηθεί σε συνδυασμό με πραγματικά 
δεδομένα δεν μπορεί να προέλθει από διαφορετικές καταστάσεις, εκτός και αν 
τύχει να υπάρχουν αναλύσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι κατ’ 
αναλογία. 
 Επιπρόσθετα, πρέπει να έχει κανείς τις επιφυλάξεις του και να μη 
παρεμβάλει άκριτα θρησκευτικές διαστάσεις στην κοινωνική πραγματικότητα. 
Δεν είναι εύκολο να χωρίσει κανείς αυτά που θα προσδιορίσει ως θρησκευτικά 
από τη λειτουργία των θρησκευτικών θεσμών, γιατί σε κάθε περίπτωση 
προσπαθούν για ίδιον όφελος να προωθήσουν το ρόλο του θρησκευτικού 
παράγοντα στην κοινωνία αδιαφορώντας για το αν θα έχει απόδοση ή θα 
συμπαρασύρει πολλά αρνητικά μαζί του, τα οποία η μοντέρνα κοινωνία τα έχει 
ξεπεράσει, όχι όμως και οι θρησκευτικοί θεσμοί. Αυτά είναι η «θεοκρατική» 
κατανόηση του κόσμου, της κοινωνίας και της πολιτικής, η μη δημοκρατική 
λειτουργία των ίδιων των θρησκευτικών θεσμών, η συνεχής προσπάθειά τους να 
ανακτήσουν ένα μέρος του χώρου άσκησης εξουσίας που έχασαν εξαιτίας του 
περιορισμού της κοινωνικής επιρροής τους στο πλαίσιο  του μοντέρνου. 
 Στο πλαίσιο του μοντέρνου κόσμου, αλλά και στις πρώτες δεκαετίες της 
οικουμενικής κίνησης που ανέπτυξαν οι μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις κατά 
τον εικοστό αιώνα, αναζητήθηκε η υπέρβαση των παραπάνω δυσκολιών που 
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δημιουργεί η πολλαπλότητα των θρησκευτικών αντιλήψεων μέσα από την 
προβολή της σημασίας και της λειτουργικότητας της ηθικής και των ηθικών 
αξιών. Αυτό σημαίνει ότι προέχει ο προσδιορισμός των αναγκαίων κατά 
περίπτωση αξιών που γίνεται μέσα από την ίδια την πράξη και όχι η διαδικασία 
και ο τρόπος θεμελίωσής τους. Ξεκινώντας από τη συγκεκριμενοποίηση των 
αξιών που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων 
της κοινωνικής ζωής παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλει κανείς με διάφορους 
τρόπους στην καλλιέργειά τους, επειδή η υλοποίησή τους στην πράξη απαιτεί την 
υιοθέτησή τους από όλο και περισσότερους ανθρώπους. 
Ένα κείμενο του Μ. Βασιλείου για το δανεισμό 
 Παρότι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν συνηγορούν για τη 
λειτουργικότητα της εμπλοκής του θρησκευτικού παράγοντα σε ζητήματα όπως 
τα οικονομικά, που από τη μια πρέπει να παραμείνουν μακριά από ανορθολογικές 
προσεγγίσεις, και από την άλλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την 
ανθρώπινη ευθύνη, θα αναφερθώ σε ένα κλασικό και πολύ σημαντικό κείμενο για 
το δανεισμό που ανήκει στον Μ. Βασίλειο2, ένα πρόσωπο από τα πλέον 
σημαίνοντα της παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ερμηνεύοντας τον ΙΔ΄ 
ψαλμό ο Μ. Βασίλειος συνεχίζει το κείμενό του με ανάλυση των προβλημάτων 
που ανακύπτουν από το δανεισμό και γράφει «κατά τοκιζόντων». Απευθύνεται 
όμως τόσο στο δανειστή όσο και στο δανειολήπτη. Τον πρώτο τον θεωρεί σκληρό 
και άκαρδο που εκμεταλλεύεται τον ατυχή δανειολήπτη. Στην πραγματικότητα 
καλεί το δανειστή να φανεί αλληλέγγυος προς το δανειολήπτη και να μην 
εκμεταλλευθεί τη θέση αδυναμίας στην οποία βρίσκεται. Πρέπει να πω ότι στην 
εποχή του οι σχέσεις ήταν σε πολύ πιο στενό επίπεδο, γι’ αυτό και ήταν γνωστό 
ποιος ήταν ο ισχυρός και πλούσιος και ποιοι οι αδύνατοι- φτωχοί που κατ’ ανάγκη 
προσέτρεχαν σε αυτόν. Απευθύνεται όμως και στην άλλη πλευρά, στο 
δανειολήπτη, και του λέγει ότι δεν πρέπει να προσπαθεί να μιμηθεί την ευμάρεια 
των πλουσίων, αλλά να προτιμήσει να περιορίσει τις ανάγκες του όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Να μη ζητά να πάρει ένα δάνειο που θα τον αναγκάσει για την 
αποπληρωμή του να πάρει άλλο και ούτω καθεξής. Η επανάληψη της ίδιας 
τακτικής θα τον οδηγήσει στην εξάρτηση και τη δουλεία3. 

**** 
 Μπορεί κανείς να πάρει ορισμένα στοιχεία από την ανάλυση αυτή 
θέλοντας να τα χρησιμοποιήσει κατ’ αναλογία για να εξαγάγει ορισμένες αρχές 
για τη ρύθμιση της οικονομικής συμπεριφοράς και δράσης. Το παράδειγμα αυτό 
έχει την εφαρμογή του στην περίπτωση της Ελλάδος, όχι όμως και στην 
παγκόσμια οικονομική κρίση, εκτός και αν επιμείνει ότι η εποχή της παχυλής 
ευμάρειας έχει ανεπιστρεπτί παρέλθει, ή σε τελική ανάλυση ότι είναι πολλοί οι 

                                              
2 Επίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας. Γεννήθηκε το 330 και πέθανε το 379 μ.Χ. 
3 Παρόμοια ανάλυση εμφανίζεται και σε ένα κείμενο του Πλουτάρχου με τίτλο «Περί του μη δειν δανείζεσθαι». Ο 
Πλούταρχος έζησε από το 45 μέχρι το 120 μ.Χ. 
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λόγοι που οδηγούν στον περιορισμό των μεγάλων απαιτήσεων. Αυτό όμως δεν 
μπορεί να γίνει με μια μονομερή επιβάρυνση, αλλά απαιτείται να υπάρχουν 
κάποιες αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης για την κατανομή των βαρών. 
 Στην περίπτωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και της κρίσης 
χρέους στην Ελλάδα είναι δυνατό να αναζητήσει κανείς ορισμένες θεμελιώδεις 
αρχές και αξίες που πηγάζουν από μια ηθική της ευθύνης με οποιοδήποτε τρόπο, 
θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή κοινωνικό, θεμελιωμένη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 
αναζητηθούν κάποιοι κανόνες που όντως θα μπορούσαν να ελέγξουν την ασύδοτη 
κερδοσκοπία και την άκριτη δημιουργία τοξικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
Ακόμη, θα μπορούσε να επεξεργαστεί κανείς τη βασική αρχή ότι η οικονομία 
είναι για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για την οικονομία, και πώς θα 
μπορούσε αυτή να εκφραστεί στα πραγματικά δεδομένα. Επίσης, η πραγματική 
οικονομία είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται μέσα από πραγματικά δεδομένα 
και όχι μέσα από ιδεολογήματα, από όποια πολιτική ή οικονομική κατεύθυνση και 
αν προέρχονται αυτά. Η οικονομία δεν μπορεί να κινείται μέσα από την παραγωγή 
πλαστών αναγκών, αλλά να αναζητεί να ανταποκριθεί σε πραγματικές ανάγκες 
λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλες περιοχές 
της γης που πρέπει επίσης να ζήσουν. Δεν πρέπει να εμποδίζεται η ανάπτυξη 
δημιουργικών δραστηριοτήτων στο οικονομικό πεδίο, αλλά αυτές όμως δεν 
μπορεί να οδηγούν σε παραμέληση των αδυνάτων. Η παραγωγή οικονομικής 
αξίας και οι θέσεις εργασίας προέρχονται από τον ιδιωτικό χώρο. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν πρέπει να διαβάλλεται ή να εμποδίζεται. Αλλά ενώ είναι σωστή η 
διάσταση αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ότι η αγορά από μόνη της και η ελεύθερη 
κίνηση των κεφαλαίων μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία οικονομικής 
δραστηριότητας και δημιουργίας, αλλά παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται και το 
κοινωνικό σύνολο από τον κίνδυνο της κερδοσκοπίας μέσω της δημιουργίας ενός 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας και τρόπου ελέγχου. Είμαστε σε εποχή που 
αρχίζουμε πάλι να ξανασκεπτόμαστε τη διαχείριση των κοινών πόρων.   
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω δύο πληροφορίες που 
σηματοδοτούν την αλλαγή των επιδιώξεων και στοχεύσεων στο οικονομικό πεδίο. 
Μεταπολεμικά κυριάρχησε η πρόταση του Κέυνς και η συνακόλουθη αυτής 
παρέμβαση των κρατών για την τόνωση της οικονομίας μέσω της τόνωσης της 
ζήτησης. Η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας 
ως απάντηση στον τότε υπαρκτό σοσιαλισμό της Ανατολικής Ευρώπης οδήγησε 
σε αύξηση της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Με βάση τη θεωρία που 
αναφέρθηκε παραπάνω η συνειδητοποίηση μιας προβληματικής κατάστασης 
συμβάλλει στην ανάπτυξη δυνάμεων που οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Τότε δόθηκε το Νόμπελ Οικονομίας στον Milton Friedman (1976) 
σηματοδοτώντας την αντίθετη πορεία στο χώρο της οικονομίας με την 
απελευθέρωση των ιδιωτικών δυνάμεων και δραστηριοτήτων. Η τάση αυτή 
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κυριάρχησε για τριάντα χρόνια. Ήδη ακούγονται φωνές για αλλαγή των επιλογών 
αυτών. Την αλλαγή της επιλογής αυτής σηματοδοτούν τα Νόμπελ οικονομίας του 
2000, 2001 και 2009 που δόθηκαν αντίστοιχα στον Amartya Sen, στον Joseph 
Stiglitz και την Elinor Ostrom. Ο πρώτος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ρόλο της 
ηθικής στο πλαίσιο της οικονομίας, ο δεύτερος με τις σχέσεις κράτους και αγοράς 
και η τρίτη με την κοινοτική διαχείριση των κοινών πόρων. Αυτά δεν σημαίνουν 
επιστροφή σε μια κρατική ή κρατικίστικου τύπου οικονομία, αλλά στη δημιουργία 
κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς και τη διαχείριση ορισμένων 
κοινών αγαθών χωρίς την παρεμβολή του κέρδους, χωρίς να συνεπάγεται όμως 
αυτό και την κάλυψή τους στο σύνολο από κρατικούς πόρους. Στην ίδια 
κατεύθυνση συνέβαλε και η αναγκαιότητα που προέκυψε από την κατάρρευση 
επενδυτικών τραπεζών και την αύξηση της ανεργίας που απαιτεί πλέον να 
αναπτύξει η κοινωνία δράσεις που θα απορροφήσουν αυτά τα προβλήματα και 
βαθμιαία θα επιφέρουν εξισορρόπηση. Παράλληλα όμως από διάφορες ενέργειες 
διαπιστώνεται ότι όλες οι αναπτυγμένες κοινωνίες αναζητούν να περιορίσουν τις 
αλόγιστες δαπάνες. Αυτό μπορεί να προέρχεται από την εκτίμηση ότι οι πόροι δεν 
επαρκούν για να υπάρχει μια πλούσια και σπάταλη ανάπτυξη σε παγκόσμιο 
επίπεδο4. 
Συνοψίζοντας θα μπορούσε να πει κανείς τα εξής: 
 Είναι απαραίτητη η μη ιδεολογική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης 
ως βάση για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την υπέρβαση των 
κρίσεων. Είναι πιο σημαντικό να καταβάλλεται προσπάθεια πρόβλεψης στο 
βαθμό που μπορεί να είναι αποδοτική, και η διόρθωση των ληφθέντων μέτρων 
όταν διαπιστώνεται ότι δεν αποδίδουν, παρά η εκ των υστέρων προσπάθεια 
επαναφοράς της ισορροπίας στη λειτουργία της οικονομίας. Είναι χρήσιμη η 
λειτουργία των αγορών, ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητη και η δημιουργία 
κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία τους ούτως ώστε να περιορίζονται οι 
πιθανότητες επιβολής και κυριαρχίας κερδοσκοπικών επιδιώξεων, αλλά και να 
αποφεύγεται η ανάπτυξη τοξικών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Είναι 
αναγκαίο να προσδιοριστεί με νέους κανόνες ο τρόπος λειτουργίας και 
παρέμβασης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Σε περίοδο 
κρίσης που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο όχι μόνο τα πραγματικά δεδομένα αλλά και ο 
τρόπος παρουσίασης της κατάστασης από τα Μ.Μ.Ε. είναι αναγκαίος ο 
αυτοπεριορισμός τους από το να πολλαπλασιάζουν δηλώσεις και ιδεολογικές 
απόψεις, που δεν έχουν διαφανείς στόχους. Η σαφήνεια των προτάσεων που 
κατατίθενται για την αντιμετώπιση των κρίσεων και η απόδειξη της δυνατότητας 
πραγμάτωσης και αποδοτικότητάς τους θα μπορούσε να παίζει πολύ ουσιαστικό 

                                              
4 Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του W. Pesek «Η Κίνα και η Ασία ενδέχεται να κληθούν να στηρίξουν 
ένα σχέδιο διάσωσης της Ευρώπης. Δεν θα ήταν όμως μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον του παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος. Υπάρχει κάτι ακραίο στο να διασώζουν οι φτωχές χώρες με τις οικονομίες τους τις 
πλούσιες και άσωτες». Βλ. το άρθρο του «Η διάσωση της Ευρώπης από την Ασία και την Κίνα είναι λάθος», 
Οικονομική Καθημερινή , 29 Σεπτ. 2011, σ.17. 
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ρόλο, γιατί η απλή άρνηση οδηγεί σε σύγχυση, και ενώ είναι ανέξοδη γι’ αυτόν 
που τη διατυπώνει, είναι παραπλανητική και επικίνδυνη για την κοινωνία. Το ίδιο 
ισχύει και για τις ανεδαφικές και ανεφάρμοστες που εντάσσονται στον τύπο του 
λαϊκισμού. 
 Ως προς την Ελλάδα είναι πλέον μονόδρομος η μείωση του δημόσιου 
τομέα και ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών, η αναζήτηση ανάπτυξης 
παραγωγικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό χώρο, η αποφυγή 
του κρατικοδίαιτου μοντέλου οικονομικής δράσης και ανάπτυξης, η καλλιέργεια 
της κοινωνικής ευθύνης, η οποία πρέπει να οδηγεί και στην εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων από μέρους όλων των πολιτών με βάση τις 
πραγματικές δυνατότητες καθενός, το νοικοκύρεμα της λειτουργίας του κράτους, 
αλλά και ο περιορισμός των δράσεων που δεν συμβάλλουν πλέον στην ανάπτυξη 
αλλά οδηγούν σε ανεργία. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η μεγάλη 
διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία όμως δεν έχει αντίστοιχα την ίδια 
απόδοση στο θέμα της ανάπτυξης και της εξασφάλισης των πτυχιούχων, πράγμα 
που σημαίνει ότι οι διατιθέμενοι πόροι δεν αξιοποιούνται παραγωγικά αλλά 
καταναλωτικά, και επομένως είναι αναγκαία η παρέμβαση για τη διόρθωση της μη 
αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Ακόμη, είναι 
απαραίτητος ο περιορισμός της πλαστής ευμάρειας, αλλά και των συνεχών 
απαιτήσεων από τα κοινά. 
 Ως προς τους θρησκευτικούς φορείς πρέπει να λεχθεί ότι μπορούν να 
συμβάλουν στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης, που είναι ιδιαίτερα αναγκαία σε 
περιόδους κρίσης, να προσπαθήσουν συστηματικά να αναπτύξουν έργα 
κοινωνικής φροντίδας με άντληση πόρων από τον ιδιωτικό χώρο και να 
καλλιεργήσουν αντιλήψεις για μια πιο περιορισμένη και μετρημένη ζωή. 
Ευχαριστώ για την ανοχή σας.  
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οικονομίας, Αθήνα, Εκδ. Παπαδόπουλος, 2011 / Swanton, C., Virtue Ethics: A 
Pluralistic View, Oxford, Oxford University Press, 2003 / Touraine, A., Μετά την 
κρίση. Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση της κοινωνίας, Αθήνα, 
Μεταίχμιο, 2010 / Wiggins, D., Needs, Values, Truth, Oxford, Oxford University 
Press, 1998.) 

S. POPOV: Σας ευχαριστούμε κι εμείς για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή σας. 
Έχουμε πάντα κατά παράδοση στις Γενικές μας Συνελεύσεις πολύ ενδιαφέρουσες 
ομιλίες, με εξαιρετικά σημαντικές ιδέες. Νομίζω ότι σε αυτό το πνεύμα θα 
συνεχίσουμε τις εργασίες μας.  
Και τώρα πριν να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, θα δώσω το λόγο στον κ. 
Moukheiber, βουλευτή από το Λίβανο, για να αναγνώσει το μήνυμα του 
Μητροπολίτη Λιβάνου George Khodr.  
G. MOUKHEIBER: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω στα Γαλλικά 
την επιστολή που έγραψε ο Σεβασμιώτατος George Khodr.  
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που 
σας μεταφέρω το μήνυμα του Μητροπολίτη από τον Λίβανο. Σαφέστατα 
επρόκειτο να αναγνωστεί αυτό το μήνυμα στην αρχή των εργασιών μας, όμως θα 
έλεγα ότι το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου βρίσκεται πραγματικά 
στο επίκεντρο της συζήτησης που γίνεται σήμερα. Παραθέτω λοιπόν:  

«Αγαπητοί προσκεκλημένοι, να έχετε την ευλογία του Θεού. Είναι 
πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που απευθύνω αυτό το μήνυμα στη 
Συνέλευσή σας, για τη Χάρη του Κυρίου και της Αγίας Εκκλησίας υπό την οποία 
διεξάγεται αυτό το Συνέδριο με θέμα την οικονομική κρίση και τις θρησκευτικές 
αξίες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία του 14ου αιώνα, η οποία 
εκπροσωπήθηκε κυρίως από τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο, ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητη απέναντι στους πένητες, τους φτωχούς και 
άρα και στα οικονομικά προβλήματα. Για την Εκκλησία λοιπόν αυτή είμαστε όλοι 
διαχειριστές των αγαθών που μας έχει δώσει ο Κύριος. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να 
κατέχει κάτι (για τον εαυτό του), παρά μόνο λόγω της αγάπης (να το προσφέρει). 
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούμε πάνω στις δομές του σύγχρονου κόσμου,  και 
τούτου λεχθέντος, δια μέσου και των Κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων.  

Ως Μητροπολίτης λοιπόν, σας στέλνω την αγάπη, τη στοργή και τις ευχές 
μου. Μητροπολίτης George Khodr, εκπροσωπώντας τον Λίβανο». Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για το χαιρετιστήριο μήνυμα. Θα δώσω τώρα το 
λόγο στον Σύμβουλο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Καθηγητή Φιλοσοφίας κ. Valery Alexeev, ο οποίος θα ομιλήσει επί του θέματος 
«Θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής κρίσης». Παρακαλώ, έχετε τον 
λόγο.  
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V. ALEXEEV: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
Σεβασμιότατοι, αγαπητοί συμμετέχοντες των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Το θέμα του Συνεδρίου μας είναι εξαιρετικά 
επίκαιρο. Η οικονομική κρίση, η οποία εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο προ 
ορισμένων ετών, όχι μόνο δεν εξασθενεί, αλλά επί μιας σειράς παραμέτρων 
επιδεινώνεται, οδηγώντας στη δίνη της κι άλλες πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Δεν θα μπορούσαν να έχουν αλλιώς τα πράγματα, δεδομένου ότι κάθε αυθεντικά 
παγκόσμια κρίση έχει συστημικό χαρακτήρα και εμπεριέχει ποικίλες 
παραμέτρους. Βεβαίως, η παγκόσμια οικονομική κρίση της οποίας είμαστε 
μάρτυρες συνδέεται οπωσδήποτε και άμεσα με μεγάλα παγκόσμια προβλήματα 
του σύγχρονου πολιτισμού. Ποια είναι αυτά; Θα ονομάσω τα πιο σημαντικά.  

Πρώτο ζήτημα το πρόβλημα της ανισομερούς ανάπτυξης των χωρών και 
του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών ως συνέπεια της ανισομερούς ανάπτυξης. Κάτι 
που εκδηλώνεται όλο και πιο έντονα παρά την ηγεμονία στον κόσμο ενός μόνο 
πόλου.  

Δεύτερο ζήτημα η επιθετική, ληστρική παρέμβαση του σύγχρονου 
ιμπεριαλισμού ή αν θέλετε του μετα–ιμπεριαλισμού ή, αν θέλετε, με μια άλλη 
διατύπωση, της παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας.  

Τρίτη αιτία που συνδέεται με τις δύο πρώτες: η καταστροφή των 
παραδοσιακών σχέσεων, η αποδόμηση, αν θέλετε, του μετα–βεστφαλιανού 
διεθνούς συστήματος.  

Τέταρτη αιτία είναι η καταστροφή, η απώλεια από τις παραδοσιακές 
κοινωνίες των θεμελιωδών ηθικών και πνευματικών αξιών τους.  

Θα έλεγα ότι είμαστε μάρτυρες μιας σκόπιμης προσπάθειας καταστροφής 
των παραδοσιακών συμβόλων και αξιών της ανθρωπότητας.  

Όσον αφορά τους ορθοδόξους λαούς, θα πρέπει να μας ανησυχεί εν σχέσει 
προς αυτό η επιθετική χριστιανοφοβία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, η 
οποία ενθαρρύνεται από ισχυρούς φιλελεύθερους κύκλους από τα διεθνή Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, σε συνθήκες παθητικής αντιμετώπισης αυτού του 
φαινομένου από τους λαούς της ηπείρου μας.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες κατατείνουν προς την υπονόμευση της 
κυριαρχίας, της θρησκευτικής και πνευματικής ταυτότητας των λαών, δια μέσου 
ποικίλων μεθόδων: οικονομικών, πολιτικών, πληροφοριακών και στρατιωτικών. 
Έτσι, λοιπόν, η βεστφαλιανή διεθνής τάξη έχει καταστραφεί. Σήμερα βλέπουμε 
ότι στην παρακμή της προβάλει αντιστάσεις. Για να την καταστρέψουν 
ολοκληρωτικά, για να καταστραφεί, δηλαδή, η ίδια η αρχή της κυριαρχίας των 
λαών, οι καταστροφείς, οι αποδομητές του βεστφαλιανού συστήματος, επιχειρούν 
να αλλάξουν όλο το σύστημα των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων εν τω 
συνόλω, ωθώντας την παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση χάους, οικονομικής 
κρίσης, στερώντας από τα κράτη τους μηχανισμούς ρύθμισης. Κάτι που το 
βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει στην Ελλάδα.  
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Θα έλεγα ότι υλοποιείται ένα παγκόσμιο σχέδιο δημιουργίας μιας νέας 
τάξης στα πλαίσια των συμφερόντων των Η.Π.Α., οι οποίες θέλουν να επιβάλουν 
στη διεθνή κοινότητα ένα νέο καθεστώς, που δεν θα αναγνωρίζει την εθνική 
ταυτότητα, ή σε κάθε περίπτωση θα ανεχτεί ορισμένες μόνο φολκλορικού τύπου 
πτυχές αυτής της ταυτότητας, χωρίς όμως να επιτρέψει σε καμία περίπτωση την 
ανάπτυξη των λαών στη βάση των παραδοσιακών θρησκευτικών, πνευματικών, 
πολιτισμικών παραδόσεων, στη βάση της αξίας του πατριωτισμού.  

Θα έλεγα ότι έχουμε μια διαδικασία παγκοσμιοποίησης η οποία 
εξελίσσεται με πιο δυναμικούς και πιο εκλεπτυσμένους τρόπους. Όπως 
θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, προ είκοσι ετών η διαδικασία αυτή είχε ξεκινήσει με 
αγαθές προθέσεις παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης. Μετά είδαμε να 
υλοποιείται ένα σχέδιο παγκοσμιοποίησης κατά τον αμερικανικό τρόπο. Βλέπουμε 
την υπονόμευση του εθνικού πολιτισμού, την παρακμή της παιδείας, την 
προσβολή προς τις θρησκευτικές αξίες, την ειρωνική αντιμετώπιση του ιστορικού 
παρελθόντος των κοινωνιών μας. Η καταστροφή των βεστφαλιανών αρχών 
εμπεριέχει την καταστροφή της εθνικής κυριαρχίας, δια μέσου της εισβολής στα 
νομικά συστήματα των εθνών στο όνομα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα.  

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Ευρώπης κ. Thorbjorn  Jagland, 
έκανε μια εξαιρετικά χαρακτηριστική δήλωση, λέγοντας ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι πάνω από τους εθνικούς νόμους.  

Η δίωξη αυτών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται διά 
μέσου ποικίλων μηχανισμών, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 
εξαιρετικά κυνικό τρόπο. Βλέπουμε την ανάπτυξη ανθρωπιστικών επεμβάσεων 
εναντίον ανεξάρτητων κρατών στο όνομα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Αυτή η εξαιρετικά αμφίβολη πολιτική συμπεριλαμβάνει 
στρατιωτική εισβολή, η οποία εκκινεί από την ανακήρυξη οποιουδήποτε ηγέτη σε 
παρία, ο οποίος δήθεν δεν μπορεί να βρει θέση σε ένα δημοκρατικό κόσμο.  

Πρόσφατα στην συνάντηση των οκτώ στη Γαλλία, στο Ντοβίλ, έγινε 
αναφορά στην παραδοσιακή αξία, φόρμουλα, που δίνει τη δυνατότητα στις 
Η.Π.Α. και στους συμμάχους τους να εξοντώνουν τους ηγέτες. Έγινε αναφορά 
στις λεγόμενες «πορτοκαλί» ή «βελούδινες» επαναστάσεις, οι οποίες αξιοποιούν 
σύγχρονα μέσα όπως το διαδίκτυο, διάφορες σκανδαλώδεις πτυχές του 
προσωπικού βίου, αξιοποιούν μεθόδους όπως η WikiLeaks, καθώς επίσης και 
ποικίλες μορφές ανθρωπιστικών επεμβάσεων.  

Οι δυτικοί σύμμαχοι, και με επικεφαλής τις Η.Π.Α., δεν αναγνωρίζουν 
κανέναν νόμιμο ηγέτη ο οποίος δεν συνάδει προς τα συμφέροντά τους. Αν αυτός ο 
εθνικός ηγέτης δεν υποταχθεί στα «δημοκρατικά» τελεσίγραφά τους, τότε αυτό 
που τον περιμένει είναι η σύλληψή του και η δίκη του στα γνωστά διεθνή 
δικαστήρια.  
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Μπορούμε να κάνουμε άραγε λόγο για τη νομιμότητα αυτού του νέου 
μετα-βεστφαλιανού κόσμου, για αυτή την νέα παγκόσμια τάξη; Όλοι κατανοούν 
πολύ εύκολα πόσο ψευδής είναι αυτή η νομιμότητα. Το έντυπο της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας Xin Jing Bao, σε βασικό του 
άρθρο, αναφερόμενο στη Λιβύη, αναφέρει τα εξής: «στο όνομα της υπεράσπισης 
των συμφερόντων των απλών πολιτών προωθούνται τα συμφέροντα των δυτικών 
χωρών, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας αλλά και στον τομέα της πολιτικής, 
θεωρώντας ότι οι χώρες της Δύσης πρέπει και στο μέλλον να συνεχίσουν να 
κυβερνούν τον κόσμο».  

Στην διεθνή παγκόσμια κοινή γνώμη εισβάλλουν νέες ιδέες, όπως αυτή 
που ανέφερε ο Henry Kissinger, ο οποίος δήλωσε ότι δεν έχει νόημα πλέον η 
εθνική κυριαρχία, εννοώντας ότι έχει έρθει πλέον ο τελικός θάνατος του 
βεστφαλιανού συστήματος. Ωστόσο, από το 1648, το Βεστφαλιανό αυτό σύστημα 
διεθνών σχέσεων, παρά τις ποικίλες προφητείες για το θάνατό του, δεν μπορεί 
τόσο εύκολα να εξαφανιστεί, διότι με τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτισμού που 
αφορούν στην εθνική ακεραιότητα και κυριαρχία, στο δικαίωμα των λαών να 
διαχειρίζονται την ζωή τους, κάτι που εμφορείται και από αρχές της Καινής 
Διαθήκης. Πολλοί βεβαίως θεωρούν το χριστιανισμό μια κοσμοπολιτική 
διδασκαλία, η οποία καλεί τους χριστιανούς να μην ασχολούνται με τα 
προβλήματα της επίγειας πατρίδας τους, αλλά να προσβλέπουν μόνο στην 
Βασιλεία των Ουρανών, η οποία δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα.  

Ωστόσο, όμως, ήταν η Ορθοδοξία αυτή που είχε αναπτύξει μια 
συγκεκριμένη διδασκαλία για την επίγεια και επουράνια πατρίδα, οι οποίες 
πατρίδες συνδέονται μεταξύ τους, κάτι που καλεί τους Ορθοδόξους να 
ασχολούνται, να φροντίζουν για τα προβλήματα της επίγειας πατρίδας τους. Αυτή 
η ορθόδοξη προσέγγιση σέβεται την ανεξαρτησία και ακεραιότητα των λαών και 
εθνών. Καλεί τους πάντες να σέβονται την ακεραιότητα, την αυτονομία των 
άλλων εθνών. Στον κόσμο όμως, τον μονοπολικό κόσμο, ένας από τους βασικούς 
θεσμούς όπως ο Ο.Η.Ε. έχει το δικό του σχέδιο, έχουν τα δικά τους σχέδια αυτές 
οι δυνάμεις. Να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε παγκόσμιους κατακλυσμούς, σε 
χαώδεις καταστάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την επιβολή μιας νέας τάξης.  

Στις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η εφημερίδα του Λονδίνου «The 
Independent» σε άρθρο του Adrian Hamilton με τίτλο «Το τέλος του κόσμου όπως 
τον γνωρίζουμε», δηλώνει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει δια παντός και τα γεγονότα 
στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή αποτελούν τον πρόλογο προς 
βαθύτερες αλλαγές που θα ακολουθήσουν. Η ιστορία έχει περιέλθει σε μια νέα 
κατάσταση δυναμικής εξέλιξης, και βρισκόμαστε μόνο στις αρχές αυτής της 
πορείας.  

Τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο μας υποχρεώνουν να θέσουμε το 
ερώτημα: τι θα ακολουθήσει; Δεν θα πρέπει τώρα, δεν θα ήταν σκόπιμο τώρα να 
κάνω ανάλυση αυτών των γεγονότων. Νομίζω ότι πολλοί σε αυτή την αίθουσα το 
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κάναμε στην πρόσφατη συνάντησή μας στην Βαρσοβία. Ωστόσο όμως αυτό που 
θα πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να προσπαθήσουμε να διαγνώσουμε τις 
περαιτέρω τάσεις εξέλιξης, οι οποίες ξεκίνησαν από τις επαναστάσεις στον 
αραβικό κόσμο. Τα γεγονότα δεν έχουν τελειώσει. Η συνομωσιολογική 
προσέγγιση σε αυτά τα γεγονότα έχει τη δική της αξία, δεν θα πρέπει να την 
αρνηθούμε. Ο νέος Πρόεδρος, ο Αφρο-Αμερικανός Πρόεδρος στις Η.Π.Α. 
συνδέεται οπωσδήποτε με τα γεγονότα στην Αφρική. Αυτός όμως ο παράγων δεν 
είναι μοναδικός και δεν είναι εξαντλητικός. Θα πρέπει να κάνουμε εξαντλητική 
ανάλυση των γεγονότων.  

Τι μας περιμένει λοιπόν; Υπάρχει μια σειρά σενάρια αναφορικά με το τι θα 
ακολουθήσει, από τα πλέον σκοτεινά προς τα πλέον μετριοπαθή, που αναφέρονται 
σε αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις.  

Το πρώτο σενάριο θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις που 
ενδιαφέρονται για μια νέα παγκόσμια στρατιωτική σύρραξη. Σήμερα είναι 
θλιβερό να το λέμε αυτό όταν έχουν συμπληρωθεί 70 χρόνια από την επίθεση της 
Γερμανίας στην Σοβιετική Ένωση. Αυτοί που θέλουν να προωθήσουν το εν λόγω 
σενάριο είναι οι πολυεθνικοί όμιλοι οι οποίοι συνδέονται με τις κρατικές δομές 
των Η.Π.Α. και των άλλων χωρών της Δύσης. Ορισμένοι, μάλιστα, θεωρούν ότι 
έχουν ληφθεί ήδη οι αποφάσεις και ότι κινούμαστε προς τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο του 21ου αιώνα. Αίτιο αυτού του πολέμου είναι οι οικονομικές αντιθέσεις, 
η προσπάθεια να ξαναμοιραστεί ο κόσμος σε νέους τομείς επιρροής, είναι μια 
διαδικασία που εμπεριέχει ως αναπόφευκτη συνέπεια τον πόλεμο.  

Υπάρχει μια πτυχή σε αυτή την εκδοχή, η κοινωνική και η πολιτική, που 
έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην αρχή της ομιλίας μου αναφέρθηκα σε αυτά τα 
γεγονότα που ακολούθησαν, που συνέβησαν μετά την κατάρρευση του 
σοσιαλιστικού συστήματος. Είναι οι φρικτές κοινωνικές αντιθέσεις σε όλο τον 
κόσμο, και πρωτίστως στις Η.Π.Α., οι μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις που 
υπονομεύουν το πολιτικό και κοινωνικό status στις δυτικές χώρες. Σε αυτό το 
πεδίο μπορούμε να έχουμε κοινωνικές εκρήξεις, οι οποίες θα οδηγήσουν τη Δύση 
και τις Η.Π.Α., όχι μόνο την Ελλάδα, σε κατακλυσμούς, Αυτές οι κοινωνικές 
ανατροπές μπορούν να αλλάξουν εκ θεμελίων το σύγχρονο κοινωνικό σύστημα.  

Όχι τυχαία, ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Stiglitz θεωρεί ότι έχουμε να 
κάνουμε με λανθάνουσες αλλά υπαρκτές τάσεις που συνδέονται με τους φτωχούς 
των Η.Π.Α. προς κοινωνική έκρηξη. Ο Stiglitz θεωρεί ότι την ευθύνη την έχει ‘το 
χρυσό’ ένα τοις εκατό του πληθυσμού των Η.Π.Α. που συνδέεται με τις μεγάλες 
τράπεζες και τους πολυεθνικούς ομίλους. Δημιούργησαν, δηλώνει, ο Stiglitz, 
καταστάσεις μεγάλης κοινωνικής ανισότητας, και θα το πληρώσουν, οι πλούσιοι 
της χώρας αυτής.  

Όχι τυχαία, η Παγκόσμια Τράπεζα ανέθεσε σε μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων να εκπονήσει μια Εισήγηση αναφορικά με την αντιμετώπιση 
της αστάθειας στο σύγχρονο κόσμο. Βάσει αυτής της Εισήγησης, ο Robert 
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Zoellick, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφέρθηκε στον κίνδυνο 
παγκόσμιας αποσταθεροποίησης ως συνέπειας των κοινωνικών ανισοτήτων στο 
σύγχρονο κόσμο. Ο τίτλος της Εισήγησης είναι «Συγκρούσεις, Ασφάλεια, 
Ανάπτυξη». Το βασικό συμπέρασμα του Zoellick από την ανάλυση αυτή έχει να 
κάνει με το γεγονός ότι το παραδοσιακό παλιό σύστημα δεν μπορεί να 
λειτουργήσει πλέον. Είναι πολύ σημαντικό συμπέρασμα, διότι παραδέχεται ότι 
υπάρχει ήδη μια προσπάθεια αναθεώρησης του παγκόσμιου συστήματος, και 
βεβαίως εδώ υπάρχει και το ζήτημα της εμπόλεμης σύγκρουσης, μιας και είναι 
πάντα μια δοκιμασμένη μέθοδος αλλαγής του καθεστώτος.  

Mόνο στον 20ο αιώνα παρόμοια δραματικά γεγονότα μετάβασης από το 
ένα μοντέλο στο άλλο πολλάκις οδηγούσαν σε παγκόσμιες κρίσεις και σε 
παγκόσμιες συρράξεις με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών. Η πιθανότητα ενός νέου 
πολέμου στις αρχές του 21ου αιώνα, ενός παγκόσμιου πολέμου, γίνεται αποδεκτή 
από πολλούς αναλυτές των διεθνών σχέσεων. Επί αυτού έκανε λόγο πρόσφατα και 
ο George Friedman στο έργο του «Τα επόμενα εκατό χρόνια». Ο Friedman είναι 
επικεφαλής ενός Αμερικανικού Κέντρου, STRATFOR, που βρίσκεται πολύ κοντά 
στη CIA.  

Η βύθιση του κόσμου σε κατάσταση χάους με την εμφάνιση εμφυλίων 
πολέμων και εμπόλεμων συγκρούσεων, ήδη δοκιμάζεται ως το μοντέλο στον 
αραβικό κόσμο. Υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές εκδοχές αυτού του μοντέλου.  

Η πρώτη εκδοχή είναι η αγγλοσαξονική, με έμφαση στην προτεσταντική 
ιδιοσυγκρασία, που θέλει να αξιοποιεί τις ανθρωπιστικές εισβολές και επεμβάσεις. 
Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή της Άπω Ανατολής, που υπονομεύει τις πολιτισμικές 
αξίες των λαών σε αυτή την περιοχή.  
Η τρίτη εκδοχή είναι η μεσανατολική, η ισλαμική αν θέλετε εκδοχή, δια μέσου 
της δημιουργίας καταστάσεων εμφυλίων πολέμων σε όλο τον μουσουλμανικό 
κόσμο στο όνομα της Τζιχάντ για την καθαρότητα της ισλαμικής πίστης.  
Η τέταρτη εκδοχή είναι η γερμανική, που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνολογιών 
διαχείρισης της συνείδησης.  

Όλες αυτές οι εκδοχές αυτού του μοντέλου λειτουργούν σήμερα σε 
διάφορες περιοχές του πλανήτη, δημιουργώντας έναν ενιαίο μηχανισμό 
αποσταθεροποίησης όλου του κόσμου. Δημιουργείται ένα ενιαίο σχέδιο 
‘διαχειριζόμενου χάους’, είναι η βασική στρατηγική των Αμερικανών για την 
οποία έκανε λόγο ο Steven Mann, ο αναλυτής και διπλωμάτης Steven Mann. Το 
διαχειριζόμενο χάος έχει ως σκοπό τον παγκόσμιο έλεγχο των λαών. Γι’ αυτό και 
επιχειρείται η αλλαγή των συνειδήσεων σε όλες τις περιοχές όπου έχουμε να 
κάνουμε με συγκρούσεις. 

Έτσι, λοιπόν, δια μέσου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του internet, 
των διαφημίσεων, επιχειρείται η αλλαγή της συνείδησης των παραδοσιακών 
κοινωνιών, η υπονόμευση των παραδοσιακών αξιών, η αλλαγή των 
παραδοσιακών αξιών από τις αξίες του αποκαλούμενου ελεύθερου κόσμου, με 
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αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος να μείνει αδύναμος απέναντι στους χειραγωγούς 
του και να γίνει εύκολο θύμα των περιβόητων έγχρωμων, πορτοκαλί και άλλων 
επαναστάσεων.  

Σε κατάσταση χάους δεν υπάρχει ελευθερία. Περί αυτού έκανα λόγο στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν τότε είχαμε ήδη τα πρώτα βήματα αυτού του 
παγκόσμιου προγράμματος στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι ένα 
διαχειριζόμενο χάος με συγκεκριμένους διαχειριστές. Σήμερα έχουν πολύ πιο 
ισχυρές τεχνολογίες δημιουργίας αυτού του χάους. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα 
κρίσιμο σταυροδρόμι: ή θα απωλέσει όλες τις παραδοσιακές αξίες του, θα 
απωλέσει ολοκληρωτικά τις αρχές του Βεστφαλιανού κόσμου και θα υποταχθεί 
στους πολυεθνικούς ολιγαρχικούς ομίλους και στα λόμπι των Η.Π.Α. και των 
άλλων χωρών της Δύσης.  

Αυτοί έχουν την ευθύνη για την παγκόσμια κρίση. Και βεβαίως εδώ θα 
πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι η στρατηγική του διαχειριζόμενου χάους, αυτοί που 
βρίσκονται πίσω από αυτό το σχέδιο, δεν είναι και τόσο παντοδύναμοι. Και δεν 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η μέθοδος να 
αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά με πρόκληση άλλης πυρκαγιάς δεν θα οδηγήσει σε 
επιτυχία, μιας και οι ίδιοι αυτοί, οι στρατηγοί αυτού του σχεδίου δεν 
αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Σήμερα στόχος μας πρέπει να 
είναι η δημιουργία του κόσμου, όχι η καταστροφή, μια θετική θεωρία, μια θετική 
φιλοσοφία δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα 
εναλλακτικό σχέδιο που δεν θα καταστρέφει τον πολιτισμικό πλούτο αλλά θα 
αυξάνει, θα ενισχύει τον πολιτισμικό πλούτο. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα 
στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, στα σύγχρονα 
προβλήματα και δεν θα εγκλωβίζεται σε ψευτοσχέδια όπως είναι αυτό της 
Ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί 
ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης συνειδήσεων, μιας και 
οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. 

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να κατανοούμε πως μόνο μια 
στρατηγική που θα εμφορείται από τις θεμελιώδεις πνευματικές, θρησκευτικές 
αξίες, ο κόσμος μπορεί να οδηγηθεί σε μια εποικοδομητική πορεία ανάπτυξης.  

Ο Χριστιανισμός έχει τέτοιο απόθεμα, έχει τέτοιο πλούτο που επιτρέπει 
στον άνθρωπο να μην καταστρέφει αλλά να διατηρεί τις βασικές αξίες. Το ιερό 
νόημα, το ιερό περιεχόμενο αυτών των αξιών δεν έχει άλλες εναλλακτικές 
εκδοχές, είναι μοναδικό. Αυτές οι αξίες, αυτά τα σύμβολα επιτρέπουν στον 
άνθρωπο να μην παραμείνει μόνο ένα βιολογικό ον. Αυτές οι αξίες κρατούν τον 
άνθρωπο στο δρόμο του Θεού, σε μια θετική ιστορική προοπτική, εμπλουτίζοντας 
την ύπαρξή του με τις ύψιστες αρχές της ύπαρξης. Θα πρέπει πάντα να έχουμε ως 
αφετηρία αυτές τις αρχές, ιδιαίτερα σήμερα σε μια συγκυρία παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
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S. POPOV: Ευχαριστούμε τον Valery Arkadevich για την πολύ ενδιαφέρουσα 
συστημική προσέγγισή του σε ένα πρόβλημα εξαιρετικά σημαντικό. Πράγματι, 
βλέπουμε όλοι μας σήμερα να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που κυμαίνονται από την μη επέμβαση και 
την παθητική αποδοχή των γεγονότων μέχρι την προσπάθεια παγκόσμιας αλλαγής 
των διεθνών σχέσεων. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με τον Valery Arkadevich, 
να μην δεχτεί τις απόψεις του, ωστόσο όμως οι απόψεις που έχει διατυπώσει 
απαιτούν προσεκτική μελέτη και σεβασμό. Και θα έλεγα ότι σε αυτό συνίσταται, 
αν θέλετε, ο ρόλος μας, ο ρόλος της οργάνωσής μας, δηλαδή στην ικανότητα να 
υπερβούμε τις εθνικές οπτικές, τα εθνικά προβλήματα, και να αναμετρηθούμε με 
τα παγκόσμια προβλήματα ούτως ώστε από κοινού να εκπονήσουμε κοινές 
προσεγγίσεις. Να αναστοχαστούμε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, αυτός είναι ο 
ρόλος μας.  

Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για την παρουσίαση της εισηγήσεώς του 
στον δεύτερο Σύμβουλό μας, το Σύμβουλο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας στον Διδάκτορα Θεολογίας κ. Κώστα Μυγδάλη, με θέμα «Οι 
θρησκευτικές αξίες στον κόσμο της οικονομικής κρίσης. Παρατηρήσεις επί του 
θέματος».  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, δεν προτίθεμαι να πω τόσο 
εντυπωσιακά πράγματα και ευφάνταστα όπως ο συνάδελφος Κύριος Alexeev.  
Στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας, ίσως είναι μια από τις λίγες φορές που 
τόσοι πολλοί άνθρωποι αναθεματίζουν με τέτοια μανία ένα φαινόμενο. Την 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου απότοκο των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. 
Ίσως για πρώτη φορά τόσες πολλές κατηγορίες πολιτών να συμφωνούν ότι η 
παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάση θυσία πρέπει να 
εξαφανισθεί από τον πλανήτη για να επανέλθει επί της γης η διασαλευθείσα 
παγκόσμια τάξη των πραγμάτων. Μάλιστα διαπιστώνεται πως όσο περνάει ο 
καιρός, τόσο και πιο έντονο καταγράφεται το φαινόμενο. Παλαιοκομουνιστές, 
εθνικιστές, οικολόγοι, πιστοί, άπιστοι, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, ομνύουν εις το 
όνομα της ομαλότητας του κόσμου, την εξάλειψη από την ζωή μας της έννοιας 
της παγκοσμιοποίησης, με όσα κακά αυτή έχει συσορεύσει στον σύγχρονο κόσμο. 
Αυτό, το φαινόμενο της μαζικής υστερικής αντίθεσης, δεν προέκυψε τώρα, με την 
οικονομική κρίση. Όχι βέβαια. Είναι παλαιότερο. Απλά τώρα στην 
παγκοσμιοποίηση φορτώσαμε και την οικονομική κρίση η οποία ομολογουμένως 
έχει οδηγήσει μεγάλες μερίδες πολιτών στην εξαθλίωση. 
Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης:  
Οι χρηματοδοτικές αγορές δεν είναι κάτι το νέο στο στερέωμα της παγκόσμιας 
οικονομίας. Εδώ και καιρό και κάτω από διάφορες μορφές προσπάθησαν να 
ανταποκριθούν στην απαίτηση χρηματοδότησης παραγωγικών δραστηριοτήτων. 
Είναι βεβαιωμένο άλλωστε από την ιστορική εμπειρία του τομέα, ότι χωρίς τα 
κατάλληλα χρηματοοικονομικά συστήματα και χρηματοπιστωτικά εργαλεία, δεν 



 54

θα είχαμε οικονομική ανάπτυξη, τουλάχιστον στον προσδοκώμενο βαθμό. Οι σε 
ευρεία κλίμακα επενδύσεις, τυπικές άλλωστε της σύγχρονης οικονομίας της 
αγοράς, δεν θα ήταν δυνατές να πραγματοποιηθούν χωρίς τον θεμελιώδη 
ενδιάμεσο ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών. Όμως η εμφάνιση στο 
οικονομικό στερέωμα αυτού που ονομάζεται «παγκόσμια αγορά κεφαλαίων», ενώ 
έδωσε την δυνατότητα στις παραγωγικές δραστηριότητες να βοηθηθούν με 
διαθεσιμότητα πόρων, παραγάγοντας ευεργετικά αποτελέσματα, πολλαπλασίασε 
τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Νέα εργαλεία, νέα χρηματοδοτικά 
σχήματα βασισμένα στην σύγχρονη τεχνολογία, από κοινού με το τεράστιο 
μέγεθος της χρηματοδότησης «περίεργων» οικονομικών δραστηριοτήτων, 
ακολούθησαν μια λογική αυτοαναφορική, δίχως δηλαδή σύνδεση με την 
πραγματική βάση της οικονομίας. Η χρηματοδοτική οικονομία, από μέσον 
μετετράπη σε αυτοσκοπό, ερχόμενη σε αντίθεση με τους σκοπούς της, δηλαδή 
από τον πρωταρχικό και ουσιώδη ρόλο της στην υπηρεσία της πραγματικής 
οικονομίας και εν τέλει της ανάπτυξης. Τώρα, αυτή η διαδικασία βέβαια 
εκσυγχρονισμού όπως ονομάζεται αλλά τελικά απορύθμισης του χρηματοδοτικού 
συστήματος, σε κάποιους αποφέρει τεράστια κέρδη. Που συμβαίνει όμως αυτό; 
Μόνο σε ορισμένα σημεία- χώρες του πλανήτη. Οι χώρες με αστάθεια στα 
οικονομικά τους συστήματα, με εύθραυστη και καθυστερημένη ανάπτυξη δεν 
προφυλάσσονται από τις αρνητικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής αστάθειας 
και έτσι βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. 
Η τεράστια αύξηση της αξίας των χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζονται οι 
χρηματοδοτικές εταιρείες και ο ταχύτατος πολλαπλασιασμός νέων και 
νοθευμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, μας οδηγούν στην ανάγκη εξεύρεσης 
θεσμικών λύσεων οι οποίες θα οδηγήσουν μεν στην σταθερότητα του συστήματος 
χωρίς όμως να μειώνουν την δυναμικότητα και παραγωγικότητά του. 
Σε όλα αυτά συμπληρωματικά έρχεται και η απώλεια της ικανότητας του κράτους 
να κατευθύνει την χρηματοοικονομική δυναμική. Τα παραδοσιακά αμυντικά μέσα 
των κρατών εμφανίζονται καταδικασμένα σε αποτυχία όπως και η έννοια της 
εθνικής αγοράς, απέναντι στις νέες περιοχές ανταγωνισμού. 
Η όποια δράση τους άλλωστε σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, βλέπουμε να 
καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από τις προοπτικές αλλά και από τις 
απαιτήσεις αξιοπιστίας των διεθνών αγορών κεφαλαίου. 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις Ευρώπης και ΗΠΑ δεν 
θέλησαν να παρέμβουν στην χρηματοπιστωτική διαδικασία που περιγράψαμε, για 
λόγους καθαρά συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης περί της οικονομίας της 
αγοράς. Απώλεσαν έτσι την δυνατότητά τους να συνεχίσουν να κυριαρχούν στο 
παιχνίδι των αγορών εκφράζοντας εν τέλει το δημόσιο συμφέρον. 
Δεν γνωρίζω αν είναι αληθές αυτό. Όλοι γνωρίζουμε πως πάντα και σε κάθε 
περίπτωση, οι πολιτικοί υπερασπίζονται τις εξουσίες που τους δίδει ο λαός 
ζητώντας μάλιστα να τις διευρύνουν και όχι να τις εγκαταλείψουν.  
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Που όμως τότε εντοπίζεται το πρόβλημα; 
Νομίζω πως εν τέλει εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα κράτη δεν διαθέτουν ούτε τα 
μέσα, ούτε τους τρόπους να τιθασεύσουν τον καλπασμό των νέων τεχνολογιών 
αλλά ούτε και τους τρόπους ακόμη να επιβάλουν κανόνες στην λειτουργία τους, 
κανόνες οι οποίοι βέβαια δεν θα ανακόπτουν την ελεύθερη έρευνα και τις εν γένει 
κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Δια του λόγου μου το αληθές, σας καλώ 
εσάς, ως έμπειρους πολιτικούς να σκεφτείτε προς στιγμή και να απαντήσετε στην 
ερώτηση αν σας εζητείτο από το κοινοβούλιό σας να συντάξετε ένα ανάλογο 
σχέδιο νόμου, τι θα μπορούσε να περιελάμβανε αυτό, ποιά μέτρα ικανά να 
ελέγξουν την αυθαιρεσία των αγορών, χωρίς να ανακόψετε την τεχνολογική 
πρόοδο, χωρίς όμως να ακουμπήσετε θέματα προσωπικών δεδομένων, χωρίς να 
διακινδυνεύσει η ελεύθερη πρόσβαση του ερευνητή σε επιστημονικά δεδομένα, 
χωρίς τέλος να ανακόπτουν την πρόοδο και τις επενδύσεις.  
Επί πλέον αν καταλήγατε σε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτές θα 
αυτοαναιρούντο λόγω ακριβώς της ταχύτητας με την οποία τρέχουν οι 
τεχνολογικές εξελίξεις. Πριν καν θεσμοθετηθούν θα θεωρούντο ξεπερασμένες. 
Άλλωστε στις δημοκρατίες δύσκολα και βασανιστικά νομοθετούνται μέτρα 
περιορισμού της ελευθερίας της έρευνας, τα οποία τελικά δεν κατορθώνουν να 
προλάβουν τις εξελίξεις. 
Εκτιμώ λοιπόν ότι το φαινόμενο αυτό θα ταλανίζει για πολλά χρόνια την 
ανθρωπότητα. Θα πρέπει απλά να ζήσουμε με τα προβλήματα αυτά και να 
προστατεύσουμε με μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα τις ευπαθείς ομάδες από τέτοια 
ακραία καταστροφικά οικονομικά φαινόμενα τα οποία είναι βέβαιο ότι θα 
ξαναεμφανιστούν . 
Εν τέλει ένα παλαιό πρόβλημα έρχεται πάλι στην επιφάνεια. Η σχέση της 
θρησκείας με την επιστήμη και πως αυτές δύνανται να οριοθετηθούν κατά τρόπο 
ωφέλιμο και λειτουργικό. Μέχρι και κάποιους αιώνες πίσω, όταν ο ρυθμός 
ανάπτυξης της έρευνας ήταν πολύ αργός έως ανύπαρκτος, άλλα προβλήματα 
ταλάνιζαν την ανθρωπότητα και όχι προβλήματα σχέσεων θρησκείας επιστήμης. 
Εν τέλει όμως το θέμα εντοπίζεται ακριβώς εκεί. 
Μπορούν οι ανθρωπιστικές αξίες να έχουν ένα δείκτη ανανέωσης και λήψης 
πρωτοβουλιών τέτοιον που να προλαβαίνει την ταχύτητα των νέων τεχνολογικών 
επιτευγμάτων;  
Ας θυμηθούμε την ταινία «πεφωτισμένοι», όπου ο προσωρινώς αντικαταστάτης 
του Πάπα, ο καμεράριος, διαπιστώνει την ανάγκη η επιστήμη να κάνει λίγο 
κράτει, να ανακόψει την γοργή της πορεία προς το αύριο , ώστε η Εκκλησία να 
μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε νέα ερωτηματικά που τίθενται επ’ ωφελεία της 
ανθρωπότητας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν υπάρχει μέσα στα ζητούμενα της 
επιστημονικής έρευνας.  
Ας έρθουμε τώρα στις θρησκευτικές αξίες και στον ρόλο που μπορεί να έχουν 
στην οικονομική κρίση.  
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Πρωτευόντως ας θυμηθούμε ότι οι αξίες εκφράζουν γενικές και αφηρημένες 
έννοιες οι οποίες σκιαγραφούν ιδεατές καταστάσεις, και αποτελούν τον βασικό 
πυρήνα για τον σχηματισμό των προτύπων, προς τον οποίον θα ήταν επιθυμητό να 
προσανατολίζονται τα μέλη μιας κοινωνίας και η κοινωνία στο σύνολό της. 
Δεν υποδηλώνουν ιδιότητες πραγμάτων, προσώπων ή καταστάσεων, αλλά είναι 
ιστορικές κατηγορίες θεωρητικά διαμορφωμένες, για αυτό και επιβιώνουν στον 
χρόνο και επεκτείνονται πέρα από την γενιά και τον χώρο που τις θέσπισε. 
Αποτελούν συστατικό στοιχείο του πολιτισμού για αυτό και καταβάλλεται 
προσπάθεια να εγχαραχθούν στην προσωπικότητα των μελών κάθε κοινωνίας, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί έτσι η συνοχή και η συνέχειά της. 
Ανάλογα με το περιεχόμενό τους οι αξίες διακρίνονται σε εθνικές, θρησκευτικές, 
πολιτικές, κοινωνικές κ.α 
Όμως επειδή οι ταξινομήσεις αυτές είναι γενικής φύσεως τα όρια τους 
παραμένουν αχνά και συγκεχυμένα. 
Έτσι συχνά μια θρησκευτική αξία εμπεριέχει στοιχεία προσδιοριστικά των ηθικών 
αξιών ή μια κοινωνική αξία υπεισέρχεται στον χώρο των πολιτικών αξιών και 
αντιστρόφως.  
Με την έννοια αυτή ο ενστερνισμός κάθε αξίας επιδρά και σε αξίες άλλου 
θεματικού περιεχομένου και επηρεάζει όχι μόνο μία αλλά πολλές πτυχές της 
προσωπικότητας του ατόμου.  
Μέσα από αυτήν την εσωτερική συγγένεια και την διασύνδεση των διαφόρων 
αξιών, σχηματίζονται τα «συστήματα αξιών» τα οποία απαρτίζονται από αξίες που 
μπορεί μεν να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς, η μία με την άλλη, είναι όμως 
συναφείς μεταξύ τους και αποτελούν ένα όλο με συνοχή και συνάφεια. 
Τώρα εδώ μπορούμε να ξαναθέσουμε ένα άλλο χιλιοειπωμένο ερώτημα: 
Υφίσταται σχέση ανάμεσα στην ηθική και την οικονομία; 
Ο ηθικός νόμος δηλαδή ο οποίος μας παροτρύνει να αναζητούμε  στο σύνολο των 
πράξεών μας τον ανώτατο και ύστατο σκοπό, δύναται σε αυτό το ιδιαίτερο είδος 
δραστηριότητος δηλαδή στην οικονομική, να αναζητήσουμε εκείνους τους 
ειδικούς σκοπούς που την  διατρέχουν και την καθορίζουν και να τους εντάξουμε, 
να τους υποτάξουμε στον ύστατο σκοπό; 
Αντικείμενο της οικονομίας είναι ο σχηματισμός πλούτου και η προοδευτική 
αύξησή του. Αυτά όλα όμως με όρους βασικά ποιοτικούς, που πρέπει να 
στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα ανάπτυξη του ανθρώπου και της 
κοινωνίας, ώστε να είναι ηθικώς ορθά.  
Εν προκειμένω λοιπόν και με βάση τα παραπάνω, οι θρησκευτικές αξίες μόνο 
περιφερειακό ρόλο δύναται να έχουν στην επίλυση της παρούσας, της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης, ή άλλων τέτοιων κρίσεων, και μάλιστα κυρίως ρόλο 
παιδαγωγικό των νέων ανθρώπων.  
Δύνανται για παράδειγμα στον καιρό της παγκοσμιοποίησης και της κρίσης, να 
συμβάλουν και να αναδείξουν της έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. 
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Κάτι που παλαιότερα υπήρχε μέσα στα πλαίσια της οικογένεια και σήμερα 
επιβάλλεται να κυριαρχήσει στα πλαίσια της κοινωνίας, της κοινότητας. 
Με βάση αυτήν ή και με όποιον αναπτυξιακό σχεδιασμό λαμβάνει υπόψη του την 
αλληλεγγύη των γενεών, καλούμαστε να δούμε τα πράγματα σύμφωνα με την 
αρχή του οικουμενικού προορισμού των αγαθών.  
Γίνεται με βάση τα παραπάνω εύκολα κατανοητό, πως πρωτοβουλίες ηθικά 
αθέμιτες που δεν αναλαμβάνουν το κόστος της ζημίας που τις αναλογούν αλλά το 
φορτώνουν στις μέλλουσες γενεές και πρωτοβουλίες οικονομικά 
αντιπαραγωγικές, οι οποίες σε βάθος χρόνου η διόρθωση της ζημίας είναι πιο 
ακριβή από την πρόληψη, δεν θα μπορούν να έχουν μέλλον σε έναν κόσμο 
ευαισθητοποιημένο και από τις θρησκείες. 
Από την άλλη πλευρά είναι υποχρεωμένες να δείξουν τον προσήκοντα σεβασμό 
προ τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες τεχνολογικές κατακτήσεις. Μάλιστα οι 
θρησκευτικοί χώροι καλούνται να ερμηνεύσουν το φαινόμενο ως ευλογία Θεού 
απέναντι στον άνθρωπο και να μην το αντιμετωπίσουν φοβικά. Πρέπει επί πλέον 
να προστατέψουν τους πιστούς τους, από φοβικές καταστάσεις τις οποίες 
δημιουργούν διάφορες ακραίες ομάδες που προανέφερα. 
Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την ανάγκη να εκφράσει ο 
θρησκευτικός χώρος συγκεκριμένες απόψεις και όχι γενικόλογες και γενικής 
αναφοράς στο θέμα. 
Δεν γίνεται να συνεχίσει να ομιλεί περί του  κοινού καλού χωρίς να υπεισέρχεται 
σε επί μέρους ζητήματα. Η κρίση για παράδειγμα πλήττει ανελέητα τις οικονομικά 
ανίσχυρες ομάδες. Αυτό ούτε δυνάμεθα να το προσπερνούμε ούτε να μένουμε 
στην διαπίστωση. Ο κίνδυνος να ταυτισθεί ο θρησκευτικός χώρος με διάφορες 
πολιτικές και κοινωνικές εκφράσεις, δεν πρέπει να του στερεί την δυνατότητα να 
αντιπαρατίθεται για τα ουσιώδη, δεν πρέπει να του στερεί την δυναμική του. Όλες 
οι θρησκείες εν τέλει την βοήθεια προς τους φτωχούς ευαγγελίζονται.  Ο πρώην 
πάπας Βοιτίλα μπορεί να οδεύει προς αγιοποίηση, όμως η στάση που κράτησε 
απέναντι σε ιερείς και πιστούς της Λατινικής Αμερικής που ταυτίσθηκαν με τα 
απελευθερωτικά κινήματα της ηπείρου αυτής, που ταυτίσθηκαν δηλαδή με τους 
ανθρώπους της απόλυτης φτώχειας, μένει η στάση του ανεξίτηλη  στους φτωχούς 
της καθολικής Εκκλησίας. Αποσχηματοποίηση και ποινές ήταν η απάντηση του 
Πάπα Βοιτίλα. Για ανάμιξη τους στην ενεργό πολιτική και για ταύτισή τους με 
πολιτικά μορφώματα. Ουδείς βέβαια επιθυμεί να είναι οι θρησκευτικοί χώροι 
ταυτισμένοι με πολιτικές εκφράσεις ή κόμματα. Όμως όταν τα πράγματα 
οδηγούνται στα άκρα, αυτός ο κίνδυνος περνάει σε δεύτερη μοίρα.  
Προέχει η δυναμική έννομη βέβαια μαζική αντιπαράθεση για την σωτηρία των 
φτωχών της γης. 
Η Τρίτη και τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε 
επίσημη έκφραση των θρησκειών. Κάποια μορφή οργάνωσης έχει η κάθε μία, 
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κάποιο ιερατείο υπάρχει κάποια κεντρική έκφραση η οποία προβάλει τις θέσεις 
της πάνω σε διάφορα σύγχρονα θέματα. Είναι όμως μόνο αυτό; 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι στην ζωή των θρησκευτικών χώρων και στην σύνθεση 
και διατύπωση του λόγου που δημοσίως αυτές εκφέρουν, πολλές φορές 
κυριαρχούν ακραίες ομάδες και εκφράσεις.  
Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε καταστάσεις όπου εμφανίζονται θρησκευτικές 
ομάδες  με έναν ακραίο και επιθετικό αντικοινωνικό λόγο, που μάλιστα ενίοτε 
είναι τόσο ισχυρός που καλύπτει τον λόγο των επισήμων θρησκευτικών 
εκφράσεων. Οι ομάδες αυτές, περιθωριακές των θρησκευτικών χώρων, αρνούνται 
να δούνε τον σύγχρονο κόσμο μέσα από την πολυπλοκότητα του, μέσα από την 
ανάγκη συνεννόησης και καταλλαγής και δρούν επιθετικά και αφοριστικά προς 
κάθε τι νέο και βέβαια απέναντι στις τεχνολογικές κατακτήσεις. Συχνά μάλιστα 
επαγγέλλονται το τέλος του κόσμου και οδηγούν μεγάλες μάζες στην απόγνωση. 
Κυριαρχούν δηλαδή μέσα από την ανάπτυξη φοβικών φαινομένων. Παγκόσμιες 
συνομωσίες, εβραίοι, μασόνοι, προφητείες περί το τέλος και της καταστροφής του 
κόσμου, βρίσκονται πάντα σε πρώτο πλάνο και σε κάθε ζήτηση. 
Η διαπίστωση ότι ζούμε σε μια εποχή με πολλά προβλήματα, μια εποχή που την 
χαρακτηρίζει η κατάρρευση των αξιών, η κρίση ταυτότητας, ο πνευματικός 
αποπροσανατολισμός, η επέλαση της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, συνήθεις 
διαπιστωτικές εκφράσεις των θρησκευτικών χώρων, δεν αρκούν. Ακόμη το 
συμπέρασμα ότι προς υπέρβαση αυτής της κρίσης αρχίζει να συνειδητοποιείται 
από πολλές πλευρές η αξία των θρησκευτικών αξιών για την ολοκλήρωση του 
ανθρώπου και την καλή λειτουργία της κοινωνίας, θεωρείται αναποτελεσματικό 
μια και δεν στρέφεται κατά των εχθρών της θρησκείας και της προόδου.  
Αυτοί λοιπόν τελικά οι ανεπίσημοι χώροι με τις ακραίες απόψεις που 
διατυπώνουν αλλά πολλές φορές και με τις ημιπαράνομες δραστηριότητές τους, 
προσελκύον επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας και έτσι κατορθώνουν να 
επιτύχουν να εμφανίζονται αυτοί ως οι κύριοι εκφραστές του χώρου τους. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μια λάθος εικόνα στους πολίτες σε σχέση 
με τις επίσημες ειρηνικές διαθέτεις των επίσημων θρησκειών . Ενίοτε όμως 
παρασύρουν και τις ίδιες τις επίσημες θρησκευτικές εκφράσεις προς την άποψή 
τους μια και αυτή, η δικιά της άποψη έχει καταστεί πιο γνωστή με τον τρόπο τον 
οποίον προαναφέραμε. 
Κυρίες  και κύριοι βουλευτές 
Οι εποχές που περνούμε λόγω της οικονομικής κρίσης είναι δύσκολες και ο 
δρόμος των ακραίων καταστάσεων εύκολος.  
Η προσωπική τελικά ευθύνη του κάθε κοινοβουλευτικού, είναι δεδομένη. Σας 
ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Μυγδάλη. Άσκησε κριτική στους 
συντηρητικούς θρησκευτικούς κύκλους. Βλέπουμε, λοιπόν, εδώ στις διάφορες 
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ομιλίες να γίνονται εκτιμήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των φαινομένων της 
σύγχρονης ζωής.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, πριν το διάλειμμα, έχουμε ακόμη μια ομιλία γι’ 
αυτό και θα παρακαλούσα αυτούς που θέλουν να λάβουν το λόγο να υποβάλουν 
γραπτώς στο Προεδρείο την επιθυμία τους, ούτως ώστε να κάνουμε έναν 
κατάλογο των επιθυμώντων να ομιλήσουν. Ο επόμενος μετά το διάλειμμα θα είναι 
ο κ. Mirskis.  

Τώρα θα δώσω το λόγο στον κ. Αναστάσιο Νεράντζη, Μέλος του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Κύριε Νεράντζη 
έχετε το λόγο.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, υπήρχε ένας 
κορυφαίος Έλληνας ποιητής βραβευμένος με το Νόμπελ, ο Γιώργος Σεφέρης. 
Γράφει, λοιπόν, κάπου ο Σεφέρης «Θέλω να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η 
χάρη».  

Όταν πρόκειται κανείς να διαπραγματευθεί θέματα τέτοιας σπουδαιότητας 
σε μια διακεκαυμένη στιγμή, η απλότητα, αυτό που σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν 
αυτονόητο, αποτελεί σήμερα ζητούμενο. Επιτρέψτε μου να επιδιώξω αυτό το 
ζητούμενο να το προσεγγίσω.  

Επιτρέψτε μου να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη: τα όσα θα πω ούτε 
είναι, ούτε φιλοδοξούν να είναι εισηγήσεις. Δεν έχουν ούτε την αναγκαία 
προετοιμασία χρονικά, ίσως ούτε και το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο. 
Ευτυχήσαμε να ακούσουμε άρτιες εισηγήσεις από τους Καθηγητές Πέτρου, 
Alexeev αλλά και από τον Σύμβουλό μας τον κ. Μυγδάλη. Αυτά που θα πω είναι 
περισσότερο εμπειρικές προσεγγίσεις, καταθέσεις ψυχής μάλλον θα έλεγα, παρά 
εισηγήσεις με τον αυστηρό δογματικό όρο.  

Η δεύτερη παρατήρηση: το θέμα κάθε άλλο παρά παρθένο είναι. Το έχουν 
διαπραγματευθεί πολλοί και επί πολύ. Και υπάρχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες 
από τις οποίες κανείς το βλέπει αυτό το θέμα, το εξετάζει. Αυτή ακριβώς η 
επανειλημμένη προσέγγιση του θέματος δημιουργεί έξοχες, σοβαρότατες, 
έκτακτες δυσκολίες. Γιατί σε βάζει σε έναν κίνδυνο να κάνεις μια ανούσια 
επανάληψη, η οποία κανέναν δεν θα συγκινήσει και τίποτα θετικό δεν θα 
εισφέρει.  

Και το τρίτο σημείο: είπα προηγουμένως ότι ευτυχήσαμε να έχουμε δύο 
πολύ άρτιες θεωρητικές αναπτύξεις μόλις προ ολίγου από τους δύο Καθηγητές, 
και μια άλλη στυγνή και στεγνή, θα έλεγα, οικονομική, αλλά οπωσδήποτε 
χρήσιμη και χρηστική, προσέγγιση από τον Κώστα Μυγδάλη.  

Εγώ, τώρα, θέλω να προσπαθήσω να βρω τι κενό κατέλειπε αυτή η 
προσέγγιση μέχρι τώρα, τι έχουν αφήσει αυτές οι τρεις αυτές προσεγγίσεις επειδή 
και ο χρόνος δεν τους επέτρεπε. Και αυτό ακριβώς το κενό μήπως μπορέσω να το 
καλύψω στον άξονα Popov: να δούμε τα προβλήματα και να αντιπαρατεθούμε με 
αυτά.  
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Συνηθίζουμε, Κυρίες και Κύριοι, να μιλάμε για κρίση οικονομική, ενώ η 
οικονομία δεν είναι αυτή καθεαυτή ολόκληρη η κρίση. Είναι μόνον ένα κομμάτι 
της κρίσεως. Στην ουσία πρόκειται για μια δοκιμασία πολυεδρική, πολυεπίπεδη, 
πολύχορδη και πολύτονη. Θα έλεγα αείρροο, κυριολεκτικά υδραργυρική. Ας 
εξετάσουμε το γιατί.  

Η αστική κοινωνία ήταν σχεδόν η ευτυχέστερη των ανθρώπων, αφού ήδη 
είχε επιλύσει ή δρομολογήσει τη λύση πολλών από τα προβλήματα που την 
απασχολούσαν πολύ χρόνο και επί πολλούς αιώνες. Ξαφνικά, όμως, στο μέσο 
αυτής της ευτυχισμένης και αμέριμνης συγκυρίας, ανέκυψε οξύ και απειλητικό το 
πρόβλημα της ηθικής κρίσεως. Δεν πρόκειται αναγκαίως περί ανηθικότητας, αλλά 
περί ηθικού αποχρωματισμού, δηλαδή, περί της απουσίας της ηθικής 
συνειδήσεως, δηλαδή περί ελλείψεως, η οποία αίρει οποιουσδήποτε φραγμούς 
στην ίδια την απόλαυση της ζωής. Και ο προβληματισμός συνεχίζεται αμείλικτος, 
θα έλεγα.  

Υπό ποία άραγε κατάσταση τελεί αυτές τις ώρες το πνεύμα μας; Αυτές τις 
ώρες της κρίσεως εντός της οποίας βιούμε και περί της οποίας 
διαπραγματευόμαστε. Η απάντηση εύκολα βρίσκεται, αλλά δύσκολα κατανοείται. 
Πράγματι, λοιπόν, αυτές τις ώρες το πνεύμα μας βρίσκεται σε κατάσταση 
ελλείψεως νοήματος. Μέσα στον ορυμαγδό που επιφέρει η κρίση 
αποκαθηλώνονται τα ιερά και τα όσια, τα άγια της ανθρωπότητας: δοξασίες, 
εμμονές, πίστεις, παραδόσεις, αξίες, μετατρέπονται σε περιουσιακά αγαθά που 
εκποιούνται έναντι αδράς αμοιβής. Η οικονομική κατάρρευση κατέστησε σαφή 
την έλλειψη παγκόσμιων θεσμών για να μετριάσουν τον κλονισμό και να 
αντιστρέψουν την τάση. Αναπόφευκτα, όταν το κοινό, τα συμφέροντα του οποίου 
τρώθηκαν δραστικά και δραματικά, αναζήτησε καταφύγιο στους πολιτικούς 
θεσμούς, αυτοί σύρονταν κυρίως από τις εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις, 
παραγνωρίζοντας την παγκόσμια τάξη, η οποία, όμως, δεν πρόκειται να 
εξαπλωθεί πουθενά, ούτε δηλαδή στην πολιτική ούτε στον οικονομικό χώρο, αν 
δεν προκύψουν γενικοί κανόνες προς τους οποίους μπορούν να 
προσανατολίζονται οι χώρες. Υπαινίχθηκε κάτι γενικότερα ο Κώστας Μυγδάλης 
προηγούμενα από άλλη σκοπιά.  

Η πολιτική -το αντικείμενο- και οι πολιτικοί -το υποκείμενο- 
δυσκολευόμαστε, αν δεν αδυνατούμε κιόλας, να δώσουμε λύση στα προβλήματα 
που συσσώρευσε η παγκόσμια κρίση.  Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι συστημικό, 
και όπου υπάρχει συστημική παθολογία εκεί η αντιμετώπισή της έχει ως αναγκαίο 
στοιχείο, ποιο; Τη θέσπιση γενικής αγωγής θεραπευτικής. Είναι οι γενικοί κανόνες 
περί των οποίων μίλησα και είναι οι κανόνες οι οποίοι σήμερα λείπουν ή λείπουν 
τουλάχιστον στην πλήρη έκπτυξή τους, στην ανάπτυξή τους.  

Το «φαγοπότι», κοινωνικό ή μη -στην Ελλάδα κάποιος πολιτικός άλλου 
κόμματος από μένα χρησιμοποίησε μια φράση που παρεξηγήθηκε παρά το ότι 
ίσως δεν θα έπρεπε να παρεξηγηθεί- το «φαγοπότι», λοιπόν, διεξαγόταν επί 
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μακρόν και τελικά ήρθε η ώρα πληρωμής των λογαριασμών. Χρήματα όμως δεν 
υπάρχουν ούτε και πρόθυμοι συνδρομητές. Επηρεάζονται, λοιπόν, κατ’ αρχήν, κι 
εδώ είναι το πρακτικό κομμάτι του θέματος, αρνητικά οι θρησκευτικές αξίες στον 
κόσμο της οικονομικής κρίσης. Αρνητικά! Ερωτήματα του είδους «Πώς ο Θεός 
επιτρέπει τόσες και τέτοιες συγκρούσεις, τις σφαγές των αθώων, τις γενοκτονίες, 
τον θάνατο των νηπίων, τον αφανισμό των αμάχων, την πείνα, την δίψα, τις 
ανισότητες, την εκμετάλλευση;», στοιχεία τα οποία δεν είναι τα ίδια θρησκευτικές 
αξίες αλλά εμπεριέχονται κατ’ εξοχήν στον θρησκευτικό πυρήνα. Αυτά τα 
ερωτήματα κλονίζουν την υποστατή εκείνη θεώρηση των πραγμάτων και 
αρχίζουν τον κόσμο να τον βάζουν να αμφιβάλλει.  

Τώρα που μιλάω θυμήθηκα. Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει κάπου για το 
«πολυθρύλητον» -έτσι το ονομάζει- θέμα του κακού. Περνάει το Θεό –όπως με 
ακούτε- από δικαστήριο, τον έχει κατηγορούμενο, επειδή επέτρεψε να πεθάνει το 
μονάκριβο παιδί, το 16χρονο μονάκριβο παιδί μιας χήρας και του απαγγέλλει την 
κατηγορία –ο Μέγας Βασίλειος του Θεού- «Πώς το επέτρεψες;» και ο Θεός διά 
του Μεγάλου Βασιλείου απαντά γιατί και πώς. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί όλη αυτή 
η ιστορία στο μυαλό ενός απλού ή και απλοϊκού ανθρώπου, και πολλοί, οι 
περισσότεροι είναι αυτοί που είναι πολύ κοντά στο θρησκευτικό μας ιδεώδες - και 
δεν είναι καθόλου κακό αυτό, είναι σημείο αγνότητος - οι περισσότεροι, λοιπόν, 
κλονίζονται λέγοντας «πού πάμε; Πώς γίνεται; Τί κάνει ο Θεός; Τί κάνουμε 
εμείς;». Ο κατ’ αρχήν, λοιπόν, επηρεασμός είναι ορατός.  

Υπάρχει, όμως, όσο κι αν φαίνεται λίγο περίεργο, και θετική επίδραση της 
οικονομικής κρίσης επί των θρησκευτικών αξιών. Τόσο της θρησκείας, όσο και 
του ιδίου του Θεού. Πώς το διαπιστώσαμε; Από την εντυπωσιακή προσέλευση 
νέων, κυρίως, ανθρώπων τη Μεγάλη Εβδομάδα, στους Ορθόδοξους ναούς. 
Επαναλαμβάνω, άνθρωποι που δεν πήγαιναν, νέοι άνθρωποι, άνθρωποι ήρθαν να 
συναντήσουν τον μεγάλο ηττημένο, γιατί ο Χριστός στον περασμένο αιώνα ήταν ο 
μεγάλος ηττημένος, απουσίαζε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η οικονομική κρίση 
ακριβώς αναζωπύρωσε τις θρησκευτικές αξίες. Οδήγησε νέους, κυρίως, 
ανθρώπους στους ναούς για την τέλεση των διαφόρων λειτουργικών και 
λατρευτικών πράξεων. Οι άνθρωποι, δηλαδή, απογοητευμένοι από τα κυρίαρχα 
κοινωνικά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών, και μετανοημένοι πλήρως από τη 
λησμονιά του Θεού –γιατί περί αυτού πρόκειται, ο Θεός δεν πέθανε. Λένε πολλοί 
ο Θεός πέθανε. Ο Θεός αν δεν υπήρξε δεν πέθανε, γιατί δεν πεθαίνει κάτι που δεν 
υπήρξε. Εάν υπήρξε, επειδή είναι αείδιος, αιώνιος, δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, 
ο άνθρωπος απογοητευμένος από την λησμονιά του Θείου, τι έκανε πια; 
Επέστρεψε στις προγονικές κοίτες. 

Διαφωτισμός, Μαρξισμός, Υλισμός, αν και φιλοδόξησαν να ποδηγετήσουν 
τον άνθρωπο προς την καταξίωσή, του το μόνο που πέτυχαν τελικώς ποιο ήταν; 
Να τον παρασύρουν σε δύσβατες ατραπούς. Μήπως είναι ψέμα πως οι άνθρωποι 
στην Ευρώπη περισσότερο από έναν αιώνα δοκίμαζαν πειραματικά τον Μαρξισμό 
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αλλά και τον Καπιταλισμό; Διαπιστώνοντας τελικά ότι έχασαν ακόμη και το 
όραμα, πολύ δεν περισσότερο την πραγματοποίησή του στη ζωή. Άλλωστε, ο μεν 
Μαρξισμός δεν ήταν εκείνος που εκμηδένισε το πρόσωπο; Ο δε Καπιταλισμός δεν 
ήταν εκείνος που το μετέτρεψε σε έναν απλό αριθμό, σε ένα απλό μέγεθος, 
ανούσιο και αντιπαραγωγικό;  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χειραγωγία της Ορθοδοξίας προς τον σύγχρονο 
άνθρωπο μπορεί και πρέπει και είναι σήμερα ακόμη πιο καθοριστική από κάθε 
άλλη φορά. Γιατί αυτή, δηλαδή η Ορθοδοξία, παρά τις παραλείψεις και τις κατά 
καιρούς αστοχίες κάποιων εκ των επί της γης εκπροσώπων της, μένει ορθή και όχι 
ορθούμενη, εμμένει επί του εδάφους της παραδόσεως. Είναι ο μοναδικός 
κοινωνικός παράγοντας ο οποίος στηρίζεται στην παράδοση, εγγυάται την τήρησή 
της και την διασφαλίζει από πλευράς συνέχειας. Αυτό που μέχρι προ ολίγου 
χαρακτηρίζονταν ως οπισθοδρόμηση και ανελαστικότητα τώρα αποκαλύπτεται ως 
μέγα και διαχρονικό στρατηγικό πλεονέκτημα της Ορθοδοξίας, ικανό και 
πρόσφορο να παρηγορεί, να ενώνει, να θάλπει, να θωρακίζει, να μεταγγίζει 
αισιοδοξία, να μετατρέπεται σε όχημα προς επιβίβαση της ειρήνης, της αγάπης και 
εν τέλει της καταλλαγής, των θρησκευτικών, δηλαδή, αξιών.  

Δεν είναι βέβαια λίγοι εκείνοι που διερωτώνται εν αγωνία «θα τα 
καταφέρει η Ορθοδοξία;», «θα μπορέσει να αναπληρώσει τα ελλείποντα;», «άραγε 
οι θρησκευτικές αξίες θα μπορέσουν να αντέξουν στην πίεση και την συμπίεση 
την οποίαν υφίστανται από τις ποικιλώνυμες κρίσεις ή απλώς θα αποτελέσουν ένα 
διαβατήριο για ένα οριστικό ταξίδι δίχως γυρισμό;».  

Οι θρησκευτικές, λοιπόν, αξίες έχουν την εξής σημασία: ότι η Εκκλησία 
τότε έχει ανακαλύψει την αξία της. Πότε δηλαδή; Όταν υπάρχουν όλα αυτά, όταν 
η Εκκλησία καταφέρει να λειτουργεί ως καταφυγή. Εάν αυτό το καταφέρει, τότε 
και οι αρχές της και η Ορθοδοξία θα έχουν πετύχει το σκοπό τους. Σήμερα, 
βέβαια, η εποχή αναζητεί νέες ηγεσίες που θα μετουσιώσουν τις Ορθόδοξες 
δογματικές δυνατότητες και θα εγγυηθούν την τήρηση της παράδοσης και θα 
εμπνεύσουν το λαό.  

Και επειδή ο χρόνος κυλά, θέλω να κλείσω με μια ακόμη σκέψη που 
θεωρώ ότι ανοίγει έναν άλλο δίαυλο. Νομίζω ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς 
διασώζει το αγωνιώδες σκέλος του ερωτήματος που έθεσε ο Ιησούς στους 
μαθητές του μετά την κατά μόνας ομιλία του: «υμείς –εσείς δηλαδή- τίνα με λέγετε 
είναι;» Εννοώ δηλαδή ο όχλος θεωρούσε τον Χριστό έναν από τους προφήτες του 
παρελθόντος, Εκείνος ρωτούσε τους μαθητές του μετά την επί του όρους ομιλία 
«εσείς τί γνώμη έχετε για μένα;». Πότε το ρωτούσε ο Χριστός αυτό; Στην περίοδο 
της κρίσεως, μιας κρίσεως ανάλογης. Ποια ήταν η κρίση τότε; Ήταν η δυσπιστία 
του Θωμά, ήταν η τριπλή άρνηση του Πέτρου, ήταν η προδοσία του Ιούδα. 
Ενόψει, λοιπόν, αυτής της τριπλής αρνήσεως που συνιστούσε κρίση με τα εδώ 
δεδομένα, ο Χριστός μετά την επί του όρους ομιλία ρωτούσε τους μαθητές του 
«εσείς τι γνώμη έχετε για μένα;» Γιατί; Γιατί ήθελε να παγιωθεί η γνώση των 
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μαθητών του ότι τον θεωρούσαν Υιό Θεού. Για να παγιωθεί, βέβαια, αυτή η 
γνώση των μαθητών του ότι πρόκειται περί Υιού Θεού, συνέβησαν έκτοτε 
συνταρακτικά γεγονότα: η Σταύρωση, η Πεντηκοστή, η Ανάσταση.  

Τέτοια αντίστοιχα συνταρακτικά γεγονότα παγίωσης της γνώσεως 
βιώνουμε και σήμερα. Γι’ αυτό και οι θρησκευτικές αξίες εμμένουν και ασκούν 
καταπραϋντική και ενθαρρυντική επίδραση επί των ανθρώπων μέσω της κρίσεως. 
Αυτών, λοιπόν, των αξιών την ανάδειξη και την εμπέδωση διώκει για το κοινό 
καλό και η Συνέλευσή μας.  

Και κλείνοντας λέω ότι η κρίσις γιγαντώνει την πεποίθηση ότι μπορεί η 
Ορθόδοξες αρχές και οι Χριστιανικές αρχές να λειτουργήσουν ως καταφύγιο, 
διότι αυτού του καταφυγίου την ανάγκη έχουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι 
σκεπτόμενοι άνθρωποι, διοικούντες και διοικούμενοι. Και με βάση αυτούς τους 
προβληματισμούς νομίζω ότι μπορούμε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κι όλα τα άλλα 
βέβαια τα σημαντικά, να προχωρήσουμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι τώρα θα έχουμε διάλειμμα 15 λεπτά για καφέ. 
Πρώτος ομιλητής μετά ο κ. Mirskis από τη Λετονία.  
 
Διάλειμμα για καφέ 
 
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ο Sergejs 
Mirskis από τη Λετονία.  
V. ALEXEEV: Αξιότιμοι φίλοι, ένα λεπτό μέχρι να πάει στο μικρόφωνο ο 
εισηγητής μας.  

Θερμή παράκληση: στην είσοδο υπάρχουν κάποια έντυπα τα οποία είναι 
απαραίτητα για τις εργασίες μας. Σας παρακαλώ λοιπόν να τα προμηθευτείτε αυτά 
τα έντυπα και για τις βιβλιοθήκες των Κοινοβουλίων σας. Παρακαλώ θερμά, τα 
βιβλία αυτά να τα παραλάβετε και να διαβιβάσετε αντίτυπα τόσο των 
ενημερωτικών δελτίων μας όσο και των πρακτικών μας, για τις κοινοβουλευτικές 
βιβλιοθήκες και για άλλες βιβλιοθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ.  
S. MIRSKIS: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συμμετέχοντες της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, Άγιοι Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι.  
 Όταν αναφερόμαστε σε θρησκευτικές αξίες σε συνθήκες οικονομικής 
κρίσης, θα πρέπει να διακρίνουμε αυτές τις δύο έννοιες και να επιχειρήσουμε να 
τους προσδώσουμε λίγο πολύ σαφείς ορισμούς, προσδιορισμούς. Οι θρησκευτικές 
αρχές και αξίες είναι δεδομένες από τις Δέκα Εντολές και από την διδασκαλία των 
Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.  

Όσον αφορά την οικονομική κρίση, εκεί εγείρονται εκατοντάδες 
ερωτήματα. Ας στραφούμε λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίου της 
Εξόδου. Όλος ο λαός έβγαλε όλα τα αργυρά και χρυσά και έφτιαξαν ένα χρυσό 
είδωλο, στο οποίο επιχείρησαν να πιστέψουν. Βλέποντας, λοιπόν, αυτή την 
προχιλιετή ιστορία μπορούμε να μιλήσουμε για έναν συμβολισμό που αφορά στη 
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σημερινή κατάσταση. Αυτό το χρυσό, ο χρυσός μόσχος τον οποίο προσκυνούσαν 
δείχνει την σημερινή κατάσταση των ειδώλων της σημερινής χρηματοπιστωτικής 
οικονομίας. Δεν υπάρχει μια εναλλακτική λύση σήμερα για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, το οποίο εδράζεται στην πλεονεξία. Εάν στην εποχή των μεμονωμένων 
κρατών και των αυτοκρατοριών θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάτι το οποίο 
λειτουργούσε ως εναλλακτική λύση, σήμερα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο η 
εναλλακτική λύση γίνεται πρακτικά σχεδόν ανέφικτη.  

Αξιότιμε Κύριε Μυγδάλη, κοιτάξτε τις εργασίες της Wall Street της Νέας 
Υόρκης. Τεράστιες περιουσίες στη βάση κερδοσκοπικών διαδικασιών καθορίζουν 
σήμερα τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ποιος θα μπορούσε σήμερα να 
σταματήσει την έκδοση, χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα δολαρίων από τη 
διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διευθετεί τις καταστάσεις των 
αποθεματικών των τραπεζών όλου του κόσμου;  

Αυτός, λοιπόν, ο χρυσός μόσχος, το είδωλο, βασίζεται, εδράζεται σήμερα 
στην απώλεια ελέγχου από την ανθρωπότητα, στην απουσία εναλλακτικής 
προοπτικής. Κανείς δεν αμφιβάλλει πλέον. Θα σας παραθέσω ένα χωρίο από το 
Lebedev και τον Timotheev «Το κεντρικό αποθεματικό των Ηνωμένων Πολιτειών 
σήμερα τυπώνει και λειτουργεί σαν να είναι κάποιοι ιερείς ενός μυστικού 
χρηματοπιστωτικού ιερατείου». Λέει, λοιπόν, ο Michael Chazin, αναλυτής: το 
οικονομικό μοντέλο το οποίο βρίσκεται στη βάση του δυτικού μοντέλου 
διαμορφώθηκε στον 18ο αιώνα, τον 19ο – 20ο αιώνα κατέκτησε όλον τον κόσμο. 
Προέκυψε υπό την επίδραση του ονείρου των μεσαιωνικών αλχημιστών να 
κατασκευάσουν χρυσό, ούτως ώστε ο χρυσός να γίνει μέσο ελέγχου. Χρυσό δεν 
κατάφεραν να κατασκευάσουν, κι έτσι άρχισαν να θέτουν το αμερικάνικο δολάριο 
στην θέση του αλχημιστικού αυτού συμβόλου πλούτου.  

Το δολάριο είναι μοναδικό μέτρο αξίας, και η μόνη δυνατότητα 
παρέμβασης σε αυτό είναι η εκδοτική δραστηριότητα της Ομοσπονδιακής 
αντίστοιχης Υπηρεσίας. Ελέγχεται, λοιπόν, από μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
ελίτ, η οποία διαβιεί όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά στο Λονδίνο.  

Ας καταλήξουμε λοιπόν σε μερικά συμπεράσματα. Δεν είμαστε σε θέση να 
αλλάξουμε τη δομή των σύγχρονων οικονομικών συνθηκών, απλώς πρέπει να 
υποτασσόμεθα σε αυτά. Οποιαδήποτε παγκόσμια οικονομική κρίση είναι γέννημα 
του ίδιου του συστήματος, το οποίο μέσω ενός εκτενούς δικτύου τραπεζών κρατά 
σε απόλυτη υπαγωγή, υποταγή, το σύνολο της ανθρωπότητας. Αυτό το σύστημα 
καταφέρνει να κερδοσκοπήσει τα πάντα: στην ακμή των οικονομιών, στην 
καταστροφή των οικονομιών, στην εποχή της σταθερότητας, στην εποχή των 
παγκόσμιων πολέμων και των επαναστάσεων. Η αλληλουχία αυτών των εποχών 
λειτουργεί ως μια ασταμάτητη αντλία από την οποία απαντλούνται πόροι και 
ζωτικές δυνάμεις από όλη την ανθρωπότητα.  

Έθεσα λοιπόν ένα πείραμα στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου. 
Απέκτησα ένα μικρό οικόπεδο και προσπάθησα να καταφύγω εκεί απόμακρος από 
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τον κόσμο. Κατάφερα να παράξω τόσα προϊόντα που μου επέτρεπαν, σε μένα και 
στην οικογένειά μου, να ζούμε. Φορείς, ενεργειακές πηγές και λοιπά έπρεπε να τα 
αγοράζω και να πληρώνω φόρους. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό ένας 
αγρότης οφείλει να ενταχθεί στις εμπορικές και χρηματικές σχέσεις. Βλέπουμε, 
λοιπόν, ότι αναγκάζονται οι αγρότες να ανταγωνίζονται αλλήλους και να 
παράγουν προϊόντα όχι για τον εαυτό τους αλλά για την αγορά. Επομένως είναι 
ανάγκη να έχουν επέκταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, να 
αποκτήσουν τεχνική υποδομή, να έχουν ενεργειακές πηγές –ηλεκτρισμό, καύσιμα. 
Χωρίς χρηματοπιστωτικές ροές δεν γίνεται να προχωρήσει αυτή η αγροτική 
παραγωγή. Συνεπώς, μετατρεπόσαστε απευθείας, ακόμη κι αν αποφασίσετε να 
είστε απόμακρος αγρότης, σε έναν δούλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
που απαιτεί πλήρη υποταγή.  

Εντάχθηκα, λοιπόν, στο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πέρασα στην 
πολιτική, έγινα βουλευτής, έγινα Μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχω βρει μια απάντηση στο ερώτημά μου 
«πού υπάρχει εναλλακτική λύση ούτως ώστε να μην καταστούμε δούλοι του 
χρυσού μόσχου;».  

Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί σε δύο κυρίους, τον έναν θα μισεί και τον 
άλλον θα αγαπά. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον Μαμωνά 
ταυτοχρόνως. Νομίζω ότι η πλειονότητα της ανθρωπότητας δεν επιθυμεί να 
υπηρετεί τον Μαμωνά. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μας αφήνει 
όμως εναλλακτικές διεξόδους. Όχι μόνο σ’ εμάς τους απλούς ανθρώπους, αλλά 
και στον πνευματικό μας κόσμο, στους ιερείς μας, στις Εκκλησίες μας. Δεν είναι 
δυνατόν κάποιος να τα καταφέρει, ακόμη κι ένας ναός, χωρίς χρηματικούς 
πόρους. Κανένας ιερέας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόρους χρηματικούς. Δεν το 
κάνω αυτό για να κατηγορήσω κάποιον. Απλώς όλοι εμείς είμαστε Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί που ήρθαμε από όλες τις άκρες του κόσμου, οφείλουμε, λοιπόν, με 
προσοχή και πίστη να απευθυνθούμε στον Κύριο, ούτως ώστε να μας μάθει να 
ζούμε σε αυτόν τον υλικό κόσμο χωρίς να συνδεόμαστε με αυτό το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Χρηματιστήρια και όλα αυτά 
τα καθιδρύματα.  

Σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ελλάδα, βλέπετε ότι υπάρχει αναταραχή. 
Υπάρχουν αντιρρήσεις, στην Κίνα, στην Ινδία, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου 
πρέπει σήμερα να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το 
οποίο θα εδράζεται όχι στην πλεονεξία και στην κερδοσκοπία, αλλά ως αντίβαρο 
σε αυτό θα είναι μια εναλλακτική λύση που θα επιτρέπει την δίκαια αναδιανομή 
των ανθρώπινων πόρων και της ενέργειας.  

Κατά την άποψή μου, τέτοιο χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλει να 
αρνηθεί το χρυσό ως βάση και αντίστοιχο ισοτιμίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα 
άλλο αντίτιμο. Ένα νέο σύστημα θα πρέπει να ετοιμαστεί, να καταρτιστεί το 
συντομότερο δυνατό και να διαδοθεί ως ενιαίο ευρασιατικό νόμισμα. Θα πρέπει η 
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Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και άλλες χώρες της 
Ευρώπης να ενταχθούν. Χώρες οι οποίες είναι outsiders αυτού του παγκόσμιου 
συστήματος σήμερα.  

Το νέο σύστημα θα πρέπει να εδράζεται, με μέτρο κατανάλωσης, στο 
επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό, στην ηθική συνειδητοποίηση της αξίας 
της ζωής του ανθρώπου ως ύψιστης θείας αξίας του κόσμου. Μόνο τότε οι 
θρησκευτικές αρχές δεν θα αντιφάσκουν των οικονομικών αρχών και θα 
καταστούν εγγύηση της ύπαρξης επί γης. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Mirskis. Το λόγο έχει τώρα ο κ. 
Aleksander Čotrić από τη Σερβία. Να ετοιμάζεται η κα Μαρία Σκραφνάκη.  
A. ČOTRIĆ: Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμοι σύνεδροι.  

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, έπληξε 
σοβαρότατα και τη χώρα μου τη Σερβία, και μάλιστα προκάλεσε την απώλεια 
δεκάδων θέσεων εργασίας, μειώθηκαν τα εισοδήματα, μειώθηκαν οι συντάξεις, 
αυξήθηκαν οι τιμές, αυξήθηκε ο πληθωρισμός και ούτω καθεξής.  

Ο Πρόεδρος της χώρας μας, κ. Boris Tadic, συνέκρινε το κύμα της 
οικονομικής κρίσης με το καταστροφικό τσουνάμι, το οποίο έπληξε την Ιαπωνία 
πρόσφατα. Εντούτοις, παρά τις δυσχερέστατες αυτές συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης για την οικονομία, η Σερβία κατόρθωσε να μείνει όρθια στα πόδια της, και 
τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα της ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας θα 
γίνουν αισθητά στο τέλος του χρόνου. Η δήλωση, μάλιστα, ενός εκπροσώπου του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με τη Σερβία είναι πολύ 
ενθαρρυντική, διότι ανακοίνωσε την έναρξη του τέλους της οικονομικής κρίσης 
στη Σερβία.  

Παρόλα αυτά, εκτός της δύσκολης οικονομικής κρίσης, η Σερβία 
αντιμετωπίζει πολιτικά προβλήματα, μια πολιτική κρίση δηλαδή, και προβλήματα 
ασφάλειας, κυρίως διότι τον Φεβρουάριο του 2008 υπήρξε μια μονομερής 
απόσχιση μέρους της επικράτειάς μας. Περίπου εβδομήντα χώρες αναγνώρισαν τη 
λεγόμενη ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου, και αυτό έγινε μάλιστα από κάποια 
ηγετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.  

Η Σερβία προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση για το Κοσσυφοπέδιο 
χρησιμοποιώντας διπλωματικά και πολιτικά μέσα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η 
περαιτέρω αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου θα δημιουργούσε 
αποτέλεσμα ντόμινο σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και 
θα ενθάρρυνε αποσχιστικά κινήματα, τα οποία θα έθεταν ίσως σε κίνδυνο την 
ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Η Σερβία εκτιμά ιδιαίτερα την συνεπή στάση βάσει αρχών που κρατούν τα 
δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών, που δεν δέχθηκαν να 
διακινδυνεύεται/απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία ενός από τα 
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μέλη των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή της Σερβίας. Απευθύνουμε θερμές 
ευχαριστίες και προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία 
τήρησαν το Διεθνές Δίκαιο και δεν αναγνώρισαν την δημιουργία ενός νέου 
κράτους, όπως αυτό-αποκαλείται ‘κράτος’, του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο δεν 
υπήρχε ποτέ προηγουμένως στην ιστορία στην επικράτεια της Σερβίας, και 
προσπάθησαν να το δημιουργήσουν, να το εγκαθιδρύσουν στην επικράτεια της 
Σερβίας που είναι μια από τις παλαιότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Κίνα αντιτίθενται και μάλιστα με επιτυχία 
στις προθέσεις να νομιμοποιηθεί η φυσική και νομική βία ενάντια στη Σερβία 
μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Σερβία ως ο νόμιμος 
διάδοχος της Γιουγκοσλαβίας, ήταν ένα από τα λίγα ιδρυτικά μέλη του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το 1945. Επίσης, είμαστε ιδιαιτέρως 
ευγνώμονες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, 
η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σλοβακία, τα οποία, επίσης, παρά τις έντονες 
πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που ασκήθηκαν από άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αρνούνται να αναγνωρίσουν το φερόμενο ως 
κράτος του Κοσσυφοπεδίου και την κατάληψη από το Κοσσυφοπέδιο του 15% 
της Σερβικής επικράτειας. Πρέπει να πω ότι ήταν στο Κόσσοβο που 
δημιουργήθηκε το Σερβικό Κράτος κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, και αυτό το 
έδαφος για τη Σερβία είναι εξίσου ιερό, όπως είναι η Ιερουσαλήμ για τους 
Εβραίους, το Τολέδο για την Ισπανία. Υπάρχουν στο Κοσσυφοπέδιο χιλιάδες 
χριστιανικών και ορθόδοξων ναών και η πλειοψηφία των ναών αυτών τα 
τελευταία έντεκα χρόνια κατεδαφίστηκαν ή κάηκαν από τους Ισλαμιστές 
Αλβανούς. 

Ο Χριστιανισμός είναι καθολική αξία, όχι μόνο για τους ανατολικούς 
ορθόδοξους και σλαβικούς λαούς, αλλά αποτελεί το θεμέλιο ολόκληρης της 
Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι το θεμέλιο αυτό αμφισβητήθηκε πολλές φορές, ο 
πολιτισμός μας εξακολουθεί να είναι χριστιανικός πολιτισμός, τουλάχιστον κατ’ 
όνομα. Πολλές καθολικές αξίες όπως η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η 
ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη και η πρόοδος είτε είναι Χριστιανικές στη βάση τους 
είτε προέρχονται από την χριστιανική ηθική. Χωρίς τον Χριστιανισμό ως μάθηση, 
η οποία ερμηνεύει και επεξηγεί πολλά φαινόμενα, είναι αδύνατον να 
κατανοήσουμε την όλη πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία του πολιτισμού 
μας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και την μεταμοντέρνα εποχή.  

Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός συνδέει στενά εμάς τους Σέρβους με όλους 
τους Ορθόδοξους λαούς, και μάλιστα σε βαθμό ώστε να νιώθουμε ότι έχουμε 
σχέση και συνοχή και συνάφεια, σχεδόν να ταυτιζόμαστε με τις κουλτούρες 
άλλων ορθόδοξων λαών. Πριν από δύο ημέρες στη Σερβία δημοσιεύτηκαν τα 
αποτελέσματα μιας πολύ εκτεταμένης έρευνας. Ήταν μια έρευνα σχετικά με το 
ποιους λαούς οι Σέρβοι θεωρούν πιο φίλους και σε ποιους λαούς νιώθουν πιο 
κοντά. Και προέκυψε από την έρευνα ότι οι Σέρβοι, επτά εκατομμύρια Σέρβοι, 
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τρέφουν τα πιο φιλικά αισθήματα προς δύο λαούς: τους Ρώσους και τους 
Έλληνες. Η Ρωσία και η Ελλάδα έχουν στηρίξει και στηρίζουν ενεργά την Σερβία 
σε δύσκολους καιρούς, όπως επί παραδείγματι κατά τη διάρκεια των 
βομβαρδισμών της Σερβίας το 1999 από το ΝΑΤΟ.  Επίσης σύμφωνα με την 
έρευνα αυτή, μεταξύ των φίλων κρατών και λαών για τους Σέρβους είναι επίσης η 
Κίνα και η Ρουμανία. Και είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ορθόδοξων και Σλαβικών λαών που ονομάζεται «Golden 
Knight», «Χρυσός Ιππότης», αποδεικνύει ακριβώς αυτή την πολιτιστική σύνδεση. 
Όπως ακριβώς και το μνημείο του Αγίου Σεργίου Radonjeski το οποίο ανεγέρθη 
στηn πόλη Novi Sad της Σερβίας.  

Η θρησκεία διαδραματίζει το ρόλο της στο γαιοπολιτικό στερέωμα και 
σύμφωνα με κάποιους στοχαστές και φιλοσόφους, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. 
Προκειμένου όμως να κατανοηθεί η θρησκεία ως φαινόμενο κι επομένως να 
κατανοηθεί καλύτερα ο κόσμος γύρω μας, είναι απαραίτητο πρώτα από όλα να 
κατανοήσουμε την θρησκεία μας την ίδια. Η Ορθοδοξία, λοιπόν, αντίθετα από 
άλλες θρησκείες, προσφέρει μια διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα - 
ενότητα της κοινωνίας και της προσωπικότητας.  

Στη σύγχρονη εποχή της αλλοτρίωσης και του μηδενισμού που απειλούν 
να καταστρέψουν την ουσία του ανθρώπου, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα 
είναι κάτι παραπάνω από μια ακαδημαϊκή συζήτηση, είναι το θέμα του νοήματος 
της ζωής και του ακρογωνιαίου λίθου της ύπαρξής μας.  

Το ορθόδοξο σύστημα αξιών θα μπορούσε να διορθώσει πολλές από τις 
κοινωνικές αποκλίσεις, όπως είναι ο εθισμός στα ναρκωτικά, ο αλκοολισμός, η 
κατάθλιψη, η κρίση της οικογένειας, η αλλοτρίωση και ούτω καθεξής. Αλλά η 
Ορθοδοξία, επίσης, μπορεί να εμπνεύσει πολλές κοινωνικές αξίες, οι οποίες μας 
βοηθούν να αναπτύξουμε μια δημιουργική προσωπικότητα.  

Η πίστη είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο σκεπτόμενο ον. Και η 
Ορθοδοξία είναι ο δρόμος προς μια δημιουργική, ώριμη, σκεπτόμενη και 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα η οποία έχει βρει κι έχει πραγματώσει το νόημα 
της ζωής. 

 Ο Σερβικός λαός, ακριβώς όπως άλλοι ορθόδοξοι λαοί, αντιμετωπίζει 
σήμερα διάφορα στοιχεία ‘της κουλτούρας του θανάτου’, όπως εκτρώσεις κι 
άλλες μορφές οικογενειακού προγραμματισμού, εθισμός στα ναρκωτικά και άλλες 
μορφές εθιστικών ασθενειών, σύγχρονη σεξουαλική εκπαίδευση και πορνογραφία, 
αλκοολισμός, ομοφυλοφιλία, ευθανασία, κλωνοποίηση. Όλα αυτά ήδη έχουν 
χτυπήσει την πόρτα του παγκόσμιου χωριού μας.  

Η μάχη ενάντια σε αυτούς τους πειρασμούς δεν έχει να κάνει μόνο με την 
εξάλειψή τους, αλλά με κάτι πολύ πιο σημαντικό: τις προσπάθειες για να 
επανέλθει το χαμένο νόημα και η κουλτούρα της ζωής στο βασικό σύστημα 
αξιών, όπως είναι η αξία του γάμου και της οικογένειας, η μητρότητα, η γέννηση, 
η πατρότητα, η αυτοθυσία και οι υγιείς τρόποι ζωής. Εναγκαλιζόμενοι τις 
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χριστιανικές αρετές και τις Ορθόδοξες απόψεις, αυτές οι διανοητικές και 
σωματικές ασθένειες μπορούν να εκριζωθούν με τον πιο αποτελεσματικό και 
μόνιμο τρόπο. Η νομοθεσία είναι το εργαλείο μέσω του οποίου το κράτος πρέπει 
να περιορίζει ή να προλαμβάνει, να εμποδίζει την επέκταση αυτών των 
ασθενειών, των κακών, και, το πιο σημαντικό, να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει 
την κουλτούρα της ζωής. Είναι σαφές ότι η οικογένεια, η Εκκλησία και το κράτος 
είναι οι τρεις πυλώνες επί των οποίων θεμελιώνονται η προστασία της σωματικής 
και διανοητικής υγείας και στην σερβική κοινωνία αλλά και σε άλλες ορθόδοξες 
κοινωνίες. Και αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι ο δρόμος προς μια υγιή 
προσωπικότητα και μια υγιή οικογένεια, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια υγιή 
κοινωνία.  

Όσα λέγονται για την βιολογική εξαφάνιση του σερβικού και άλλων 
ορθόδοξων λαών - πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο μειώνεται ο πληθυσμός της 
Σερβίας κατά 40% - ότι μεμψιμοιρούμε για αυτήν μας την κατάσταση, ότι 
κουκουλώνουμε τα βαθιά τραύματα, οι οικονομικές και πολιτικές λύσεις δεν μας 
έχουν βοηθήσει έως τώρα και ούτε θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την 
οικογενειακή κρίση και την κοινωνική κρίση την οποίαν ζούμε.  

Να σας πω ποια είναι η σειρά των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, διότι 
είναι πολύ σαφής: πνευματική και διανοητική αποκατάσταση ατομικής και ηθικής 
ανάπτυξης της κοινωνίας, αύξηση του αριθμού των νέων νυμφευμένων 
ζευγαριών, οικονομικές επενδύσεις του κράτους στις πολύτεκνες οικογένειες, 
βιολογική ανακαίνιση της κοινωνίας μας, δηλαδή μια συνολική κοινωνική 
πρόοδος.  

Τέλος, αξιότιμοι κύριοι σύνεδροι, κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της 
Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας και εγώ προσωπικά θα ήθελα να 
εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας για όλη την υποστήριξη την οποία έχει παράσχει στην Σερβία και τον 
Σερβικό λαό, ο οποίος έχει περάσει και ακόμα περνά  δύσκολες στιγμές, όπως π.χ. 
το 1992 όταν επί τρεις μήνες μας βομβάρδιζαν 19 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Σας 
ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ 
Παντούλας, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, και έπεται η κα 
Samoilyk.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι και αγαπητοί συνάδελφοι. Στον 
τίτλο του θέματος που συζητούμε σήμερα υπάρχουν οι εξής λέξεις κλειδιά: αξίες 
και κρίση. Στην ελληνική γλώσσα, πιστεύω και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, 
όταν ομιλούμε για «αξίες» εννοούμε το ιδανικό, την ιδέα που καθορίζει τον τρόπο 
ζωής και σκέψης, την εν γένει συμπεριφορά μας. Με την λέξη «κρίση» ορίζουμε 
τη διατάραξη μιας ομαλής πορείας, μιας διαδικασίας, την κακή λειτουργία ή την 
αμφισβήτηση των καθιερωμένων έως αυτή τη στιγμή.  
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Σήμερα καλούμαστε να μιλήσουμε για τις θρησκευτικές αξίες στον κόσμο 
της οικονομικής κρίσης. Από την αρχή τίθεται ένα καίριο ερώτημα: Αυτό που 
συμβαίνει σήμερα είναι άραγε ένα δυστύχημα, ένα κακό που μας ήλθε από έξω ή 
μήπως αποτελεί την έκφανση της λειτουργίας ενός συμπτώματος που εκ της 
φύσεώς του αποθεώνει το ατομικό κέρδος, θαυμάζει τον πλουτισμό, αντιμετωπίζει 
τον άνθρωπο ως εμπόρευμα και αποδέχεται την αδικία ως δικαιολογημένη 
διαδικασία;  

Ως πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα φέρω στη μνήμη σας μια από τις 
παραγράφους του γραπτού μηνύματος των προκαθημένων των Ορθοδόξων 
Εκκλησιών με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2008. Λέει λοιπόν το κείμενο του 
μηνύματος: «Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και πτωχών διευρύνεται δραματικά 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως, η οποία είναι συνήθως αποτέλεσμα μανιακής 
κερδοσκοπίας εκ μέρους οικονομικών παραγόντων και στρεβλής οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία στερουμένη ανθρωπολογικής διαστάσεως και ευαισθησίας 
δεν εξυπηρετεί τελικώς τις πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητος. Βιώσιμος 
οικονομία –συνεχίζει το κείμενο- είναι εκείνη η οποία συνδυάζει την 
αποτελεσματικότητα με τη δικαιοσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη».  

Αποκωδικοποιώντας κάποιος την ουσία αυτού του μηνύματος, θα 
μπορούσε να ορίσει πως το καθήκον όλων είναι να στρέψουμε και πάλι τα 
βλέμματα των ανθρώπων στο όραμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που θα μας 
επιτρέψει να κρατηθούμε στέρεα από το στήριγμα που μας παρέχει η συναίσθηση 
της αξίας μας, ακόμη κι όταν οι περιστάσεις είναι επώδυνες, όπως στην περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας ταυτοχρόνως το αίσθημα της υποχρέωσής 
μας απέναντι στις ανάγκες των άλλων, των κοντινών μας και εκείνων που μας 
είναι ξένοι, έτσι ώστε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να είναι ή να γίνει ολοφάνερη.  

Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση του αδύναμου ανθρώπου, του 
“ελάχιστου αδελφού” κατά την βιβλική έκφραση, αποτελεί το βασικό πυρήνα, 
όπως γνωρίζουμε όλοι, της Χριστιανικής διδασκαλίας και παράδοσης. Η φροντίδα 
για τον άνθρωπο που υποφέρει είναι συνώνυμη με την ολιγάρκεια και τη λιτότητα 
των άλλων που δεν υποφέρουν, τη μη συσσώρευση πλούτου και την αποφυγή της 
πλεονεξίας.  

Θυμίζω σε όλους σας το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης από το Λευιτικό, 
που προτρέπει το γεωργό, όταν θερίζει το χωράφι του, όταν συγκεντρώνει τις 
ελιές κι όταν τρυγάει το αμπέλι του, να αφήνει ένα τμήμα από τη σοδειά του για 
εκείνους που έχουν ανάγκη.  

Σας θυμίζω, επίσης, ότι ο θάνατος βρήκε τον άσωτο, αυτόν που δεν 
μπορούσε να στεγάσει τον πλούτο του στο αποκορύφωμα της πλεονεξίας του. 
Όπως, επίσης, σας θυμίζω την τιμωρία μερικών Ισραηλιτών που έκρυβαν το 
μάννα και για την άλλη μέρα μη αντιστεκόμενοι στην πλεονεξία και στο σαράκι 
του ατομικισμού: να ζήσουν αυτοί και οι άλλοι ας πεθάνουν.  
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Ο πυρήνας των χριστιανικών αξιών για το θέμα που συζητούμε σήμερα 
νομίζω ότι συμβολοποιείται στο περίφημο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, γραμμένο από 
τον Απόστολο Ματθαίο. Συγκεκριμένα, συμβολοποιείται στο περιεχόμενο της 
απάντησης του Χριστού, στην απορία των δικαίων πώς γίνεται να κληρονομήσουν 
τη Βασιλεία του Θεού, αφού ποτέ δεν τον συνάντησαν για να του προσφέρουν 
φαγητό και νερό, να τον φιλοξενήσουν, να του δώσουν ρούχα, ούτε ποτέ τον 
επισκέφθηκαν όντα στις φυλακές ή ασθενούντα. Η απάντηση του Ιησού είναι 
συγκλονιστική: «εφ’όσον [λέει] εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των 
ελαχίστων, εμοί εποιήσατε», δηλαδή εφόσον αυτό το πράξατε σε έναν από τους 
αδελφούς μου που βρέθηκαν σε ανάγκη, τότε το πράξατε και σε μένα. Πρόκειται 
για την οντολογική ταύτιση του Θεού με τον ‘ελάχιστο αδελφό’. Συνδυάζεται έτσι 
η σωτηρία του ανθρώπου όχι με τη δογματική καθαρότητα του προσώπου, του 
υποκειμένου, αλλά από τη στάση του απέναντι στον ελάχιστο άνθρωπο, στον 
ελάχιστο αδελφό, στον αδύναμο άνθρωπο.  

Είναι προφανώς αυτονόητο ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες, εν προκειμένω οι 
χριστιανοί ηγέτες, θα πείσουν τους λαούς και τις κυβερνήσεις τους, όταν ο λόγος 
συνδυάζεται με την πράξη, όταν η πολυτέλεια του βίου τους και η εκκοσμίκευσή 
τους δεν προκαλεί το κοινό αίσθημα. Όταν δηλαδή υπάρχει ταύτιση λόγων και 
πράξεων.  

Κλείνοντας την παρέμβασή μου, θα ήθελα να καταθέσω ελάχιστες σκέψεις 
για τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης και την απάντηση που πρέπει να 
δώσει ο πολιτικός κόσμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Της οικονομικής κρίσης 
προηγήθηκε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, όπως ειπώθηκε ήδη, η κρίση αρχών 
και αξιών που μετακυλίσθηκε στην κοινωνία, στους θεσμούς, στο δημοκρατικό 
μας σύστημα, ακόμα και στις προσωπικές μας συμπεριφορές, στην 
ελαστικοποίηση της συνείδησης, στην ηθική και στο ήθος της εξουσίας, στην 
πρόταξη του προσωπικού έναντι του δημοσίου συμφέροντος, στην ευκολία να 
καλύπτουμε όσους απομυζούν τον πλούτο των χωρών. Η κρίση γι’ αυτόν τον λόγο 
δεν είναι μόνο οικονομική, είναι συστημική, είναι πολιτισμική. Όταν οι πολίτες 
διαπιστώνουν αυτή την περίοδο ότι εμείς οι πολιτικοί αφήνουμε ατιμώρητους 
όσους έχουν κατασπαράξει το δημόσιο πλούτο, τότε μιλούνε για ατιμωρησία των 
οικονομικά και πολιτικά ισχυρών, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, πολιτικής και πολιτικών.  

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την απάντηση των κοινοβουλευτικών στα θέματα της 
υπέρβασης της οικονομικής κρίσης, αυτή η απάντηση δεν μπορεί να είναι 
λογιστική ή μόνο λογιστική. Η απάντηση πρέπει να είναι πρωτίστως πολιτική. 
Πολιτική απάντηση σημαίνει πρώτα και πάνω από όλα αυτογνωσία που οδηγεί σε 
ωριμότητα κυβερνήσεις, λαούς και πρόσωπα, μέσα σε συνθήκες ωριμότητας, 
μέσα από την επαναπροσέγγιση του κώδικα των αρχών και αξιών που 
εγκαταλείψαμε για να χάσουμε εν τέλει και την ψυχή μας. Στην κατεύθυνση αυτή 
η ανάδειξη της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης των αδύναμων ανθρώπων, ο 
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σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η αποκατάσταση του περί δικαίου 
αισθήματος στην κατανομή των βαρών για την υπέρβαση της κρίσης, καθώς 
επίσης η καταδίκη των φαινομένων της αλόγιστης και άδικης συσσώρευσης 
πλούτου, που αποτελεί ύβρη, πρέπει να συνέχουν και την ψυχή μας και τη λογική 
μας ως φυσικά όντα και ως πολιτικές οντότητες.  

Η ορθόδοξη θεώρηση μπορεί να ενισχύσει αυτόν τον προβληματισμό και 
να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά μας για την αποκατάσταση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και την αλληλεγγύη στον σύγχρονο κόσμο που ζει 
ασώτως και ασυλλόγιστα. Η οικονομία δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αφορά 
πρωτίστως και κυρίως τους ανθρώπους. Το δικό μας καθήκον είναι να 
υπερασπιστούμε τον άνθρωπο· πρωτίστως τον αδύναμο άνθρωπο. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Και τώρα τον λόγο έχει η κα 
Katerina Samoilyk, Βουλευτής από την Ουκρανία, και να ετοιμάζεται ο κ. Nikolai 
Turetsky από το Καζακστάν.  
K. SAMOILYK: Νομίζω ότι δεν τρέφουμε αυταπάτες εδώ οι παρόντες, όλοι 
κατανοούμε και παραδεχόμαστε ότι η παγκοσμιοποίηση σήμερα είναι μια 
πραγματικότητα. Δε νομίζω, όμως, ότι σε αυτή την αίθουσα και εκτός αυτής της 
αιθούσης θα βρεθούν πολίτες ή μέλη εθνικών κοινοβουλίων που θα επιθυμούσαν 
οι διαδικασία της παγκοσμιοποίησης να καταστρέφει τις χώρες τους, τις 
παραδόσεις, την ιστορία, την πνευματικότητα και τον πολιτισμό μας. Και αυτό 
είναι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να μας ενοποιεί.  
 Η χρηματοπιστωτική κρίση, αρχής γενομένης από το 2008, η οποία έπληξε 
το σύνολο της οικονομίας του κόσμου, μαρτυρά την ελαττωματικότητα της 
υπάρχουσας παγκόσμιας διευθετήσεως των οικονομικών. Οι κερδοσκόποι της 
Αμερικής, μαζί με τους Ευρωπαίους, δημιούργησαν μια τεράστια φούσκα, η οποία 
δεν μπορούσε να έχει δυνατότητα ανταπόκρισης στις χρηματοπιστωτικές 
υποχρεώσεις. Κατέστρεψε δεκάδες κρατών, χιλιάδες οικονομιών, εταιρειών, 
δημιουργώντας έναν τεράστιο στρατό ανέργων, εξαθλιωμένων, πενήτων, 
πεινόντων. Τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν απολεσθεί για την άρση των 
συνεπειών της κρίσης. Είναι τεράστιοι οι πόροι που θα έπρεπε να προορίζονται 
για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την βελτίωση της ζωής των λαών, των 
χωρών που έχει διαλάβει η κρίση. Τα κράτη έχουν περικόψει τη βοήθεια στους 
φτωχούς ανθρώπους στην παγκόσμια κοινότητα των φτωχών. Οι μονίμως 
πεινόντες στον πλανήτη έγιναν παραπάνω κατά τριακόσια εκατομμύρια, και 
ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο. Είναι εκπληκτικό ότι κανείς δεν φέρει την 
ευθύνη γι’ αυτό το έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας, κανείς δεν παραδέχεται 
την ενοχή του για τα όσα συμβαίνουν, πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι 
οποίες δημιούργησαν το σύγχρονο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
εκείνες τις πυραμίδες χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, οι οποίες προκάλυψαν τα 
οικονομικά συστήματα και τις οικονομίες της πλειονότητας των χωρών. 
Τουναντίον, εδώ μας διαβεβαιώνουν ότι η νυν εν εξελίξει ανάπτυξη του 
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συστήματος με τις πυραμίδες, με τις κρίσεις, με τη ληστρική πολιτική, με τις 
χρεοκοπίες, είναι αναπόφευκτα φαινόμενα όπως είναι η ανατολή και η δύση του 
ήλιου, δήθεν ότι οικονομική ανάπτυξη χωρίς κρίση είναι ανέφικτη.  

Στην ομιλία μου θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για την 
χρηματοοικονομική κρίση υπό το πρίσμα των ορθοδόξων αξιών, όπως τίθεται στο 
θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Οι αξίες αυτές, πνευματικές αξίες, δεν είναι 
άλλες από τις ηθικές, θα έλεγα, προδιαγραφές, οι οποίες διέπουν τη ζωή των 
χριστιανών στην οικονομική τους δραστηριότητα, στη σχέση προς συνεργασία και 
στους καρπούς της, προσδιορίζοντας το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει 
διαμορφώσει την αντίληψή της επί των οικονομικών ζητημάτων που 
διαμορφώνονται στην κοινωνία, στην οικονομική σφαίρα, στα οικονομικά 
προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Η ορθόδοξη σκέψη δεν μπορούσε να διαλάβει 
αυτά τα προβλήματα εν συνόλω, αλλά επί σειρά ζητημάτων η Ορθόδοξη 
Εκκλησία έχει διάφορες απευθύνσεις που θέτουν αρκετά αυστηρούς ορισμούς 
όσον αφορά διάφορα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα. Φερ’ ειπείν στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90, όταν το χρέος στην Ουκρανία για τους μισθούς των 
ανθρώπων δημιουργούσε προβλήματα επί σειρά μηνών, η Ιερά Σύνοδος της 
Ουκρανίας προέτρεπε να θεωρείται ότι είναι θανάσιμο αμάρτημα η καθυστέρηση 
καταβολής μισθών.  

Είναι γνωστές, επίσης, οι απευθύνσεις της Συνόδου που αφορούν τα 
ατυχήματα στους χώρους εργασίας, την εργασιακή ασφάλεια. Το 2000 
διαμορφώθηκαν οι σχέσεις της Εκκλησίας όσον αφορά τις παραγωγικές σχέσεις, 
που εντάχθηκαν στις βάσεις της κοινωνικής αντιλήψεως της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας.  

Το 2004, η 8η Παγκόσμια Σύνοδος του Ρωσικού λαού έθεσε έναν κώδικα, 
έναν δεκάλογο της Ορθοδόξου οικονομίας. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε μερικές 
από αυτές τις ηθικές αρχές που κατά τη γνώμη της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα 
πρέπει να τίθενται στη βάση της οικονομίας και όλων των οικονομικών σχέσεων. 
Ακρογωνιαίος λίθος είναι ο ηθικός νόμος, ο οποίος πληροί με χριστιανικό νόημα 
και την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Η ίδια η εργασία, φυσική ή 
διανοητική, είναι φυσικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής για τον άρτον τον 
επιούσιον. Παρέχει στον άνθρωπο τους πόρους για την ύπαρξη, δεδομένου ότι, 
βάσει του λόγου του Χριστού Σωτήρος, ο εργαζόμενος «εσθιέτω». Ωστόσο, η 
κάθε εργασία και κάθε οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να περικλείουν και 
μια ηθική διάσταση, να σχετίζονται με το νόημα και το σκοπό της ανθρώπινης 
υπάρξεως, καθώς επίσης και με το κοινωνικό αγαθό. Γι’ αυτό, πρώτη αρχή είναι, 
χωρίς να λησμονούμε τον άρτον τον επιούσιον, θα πρέπει να ενθυμούμεθα και την 
πνευματική νοηματοδότηση της ζωής, θα πρέπει να σκεπτόμεθα και το εγγύς, το 
καλό της πατρίδος. Η ιδιωτική και η κοινή ωφέλεια θα πρέπει να συνδυάζονται, 
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δεν θα πρέπει να υποτιμώνται τα πνευματικά ιδεώδη, δεν θα πρέπει να τίθεται στο 
προσκήνιο η υλική απολαβή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σύγχρονη οικονομική 
χρηματοπιστωτική κρίση από ηθικής απόψεως, στην ηθική της διάσταση, στην 
ηθική διάσταση των διευθετήσεων, των λύσεων που προτείνονται, θα πρέπει να 
έχει μακροπρόθεσμη στέρεη προοπτική. Η ανηθικότητα, η δίψα για κερδοσκοπία, 
μία άψυχη μηχανή αναπαραγωγής του κέρδους είναι η αχίλλειος πτέρνα του 
σημερινού οικονομικού συστήματος. Ακόμα και η ορολογία είναι στενά τεχνική: 
υπερθέρμανση, στασιμότης και ούτω καθεξής. Πού είναι, λοιπόν, η συνείδηση; 
Πότε αυτή η οικονομία θα είναι μια κρίση η οποία θα απαλλάξει την 
ανθρωπότητα και τον άνθρωπο από τη φτώχεια; Χρειάζεται να εξυπηρετηθούν 
αρμονικά εξίσου οι πνευματικές αναζητήσεις και οι υλικές ανάγκες της 
προσωπικότητας και της κοινωνίας.  

 Δεύτερη αρχή. Αφορά ‘τα άγια των αγίων’ των προσδιορισμών της 
έννοιας του πλούτου. Πλούσιος άνθρωπος είναι ο επιτυχής, αυτός που έχει 
πραγματώσει, αυτός που έχει επιτύχει τον προορισμό του στην κοινωνία επί της 
γης. Είναι λίγοι αυτοί, είναι όμως τόσο πολύτιμοι! Όπως ο χρυσός. Για την 
προπαγάνδα της ανταγωνιστικότητας γίνεται δημοσιοποίηση καταστάσεων με 
τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, των πιο πλούσιων χωρών, περιοχών και 
λοιπά. Υπάρχει λοιπόν μια λατρεία του πλούτου. Η ηθικότητα απαλείφεται, 
γίνεται είδωλο ο πλούτος. Ο πλούτος από μόνος του δεν είναι ευλογία, και δεν 
είναι τιμωρία, είναι πρωτίστως μια δοκιμασία, δοκιμασία για την υπευθυνότητα. Η 
Εκκλησία υποχρεώνει τον πλούσιο άνθρωπο να πράττει το καλό, να μην απαιτεί 
κοινωνική αναγνώριση και διάφορες δημοσιοποιήσεις της ισχύος του. Είναι 
σημαντικός ηθικός κανόνας που είναι αλλότριος ως προς τις κυρίαρχες 
οικονομικές σχέσεις. Δεν παραδέχεται και την αρχή της δίκαιης κατανομής των 
αποτελεσμάτων της εργασίας. Ο πλούτος των μεν συνήθως συνοδεύεται με την 
φτώχεια και την εξαθλίωση των δε. Τεράστιες δυσαναλογίες μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών πρωτίστως στις μετα–σοβιετικές χώρες έγιναν παροιμιώδεις, κανείς όμως 
δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για όλα αυτά.  

Μια αρχή αυτοπεριορισμού από τον άνθρωπο των υλικών αναγκών εν 
ονόματι της διατήρησης των φυσικών πόρων εκφράζεται στην όγδοη αρχή αυτού 
του δεκαλόγου, όπου αναφέρεται ότι η παραγωγή και όλες οι άλλες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να καταφέρουν δυσαναπλήρωτο 
πλήγμα στη φύση, η οποία είναι κληροδότημα όχι μόνο των ανθρώπων που ζουν 
σήμερα επί γης, αλλά και των μελλοντικών γενεών.  

Η Εκκλησία είναι εναντίον της κοινωνίας της κατανάλωσης, όπου η 
κατανάλωση είναι βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Κανείς δεν σκέφτεται τις 
άνευ νοήματος δαπάνες, καταστροφές των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Θα 
μπορούσαμε να αναλύσουμε όλες αυτές τις αρχές του δεκαλόγου και να βρούμε 
πληθώρα αντιφάσεων. Η Εκκλησία όμως, η Ορθόδοξη, μας πείθει ότι το σύστημα 
αυτό είναι επικίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα. Στερεί ηθικότητας την 
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επιχειρηματική δραστηριότητα, επιφέρει την εξαθλίωση, επιφέρει 
δυσαναπλήρωτα κενά στην οικολογία. Και είμαστε μάρτυρες όλων αυτών. Κανείς 
δεν θέλει να τα ακούσει αυτά.  

Όταν λοιπόν ξέσπασε η κρίση, η Ορθόδοξη Εκκλησία είδε σε αυτήν όχι 
μόνο μια συμφορά αλλά και τις θετικές προοπτικές που διάνοιγε ως κρίση. Ήρθε 
να μας υπομνήσει ότι η λέξη «κρίσις», σε μετάφραση από την αρχαία ελληνική, 
σημαίνει και μια εκδίκαση, και μια ετυμηγορία για κάποιες αμαρτίες. Όλα 
επιστρέφουν λοιπόν στους δικούς τους κύκλους. Οι τεράστιες χρηματοπιστωτικές 
επιρροές απεδείχθησαν μαύρες τρύπες αυτού του αμαρτωλού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Κανείς δεν συνήγαγε διδάγματα από αυτή την κρίση. Το σύστημα 
αυτό θυμίζει κάποια τρελή ατμομηχανή που δεν μπορεί ούτε να στρίψει ούτε να 
φρενάρει εάν δεν κάψει όλα τα καύσιμά της. Σαν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας 
εκτός ελέγχου. Πολλές οικονομίες, λαοί έχουν προσδεθεί σε αυτή την 
ατμομηχανή. Η φωνή των Ορθοδόξων δεν έχει εισακουστεί, αλλά πρέπει να 
είμαστε μάρτυρες των αξιών μας, υπομνείοντας πως θα πρέπει κάποτε να 
εισακουστούμε. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Το λόγο έχει ο κ. Νikolai Τuretsky, βουλευτής από τη Δημοκρατία 
του Καζακστάν, και να ετοιμάζεται ο κ. Aleksić Budimir, από το Μαυροβούνιο.  
N. TURETSKY: Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να 
επισημάνω ότι το θέμα που επελέγη για τη συνεδρίασή μας είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρο και αντίστοιχο της σύγχρονης ανάπτυξης της κοινωνίας, και οι ομιλίες 
που έχουν ήδη εκφωνηθεί είναι ελκυστικές όσον αφορά τη ζωτικότητα και την 
επικαιρότητα των προβληματισμών που εγείρονται στο προσκήνιο.  
Στην εισήγηση του Κυρίου Alexeev, όσον αφορά τα μοντέλα συρράξεων, και του 
Κυρίου Popov, μας επισημάνθηκαν σειρά ερευνών, που έχουν διεξαχθεί από 
εγκληματολόγους επιστήμονες, όπως ο Sneyder στην ‘κοινωνία των δειλών’, είναι 
Αμερικανός ερευνητής. Η ‘κοινότητα των δειλών’ είναι μια κοινότητα η οποία δεν 
θέλει να ανταποκριθεί, αδιαφορεί για τα προβλήματα. Ο Erich Fromm αναφέρεται 
επίσης σε αυτή την συμπεριφορά, γιατί οι άνθρωποι επί σειρά ετών εκδηλώνουν 
μια τέτοια επιθετικότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι προσεγγίσεις.  

Ως εγκληματολόγος, προσκρούω σε αυτό το πρόβλημα το οποίο διαρκώς 
τίθεται στις Ολομέλειές μας της Ορθοδοξίας. Προσπάθησα, λοιπόν να συνενώσω 
την εγκληματολογία με την θρησκεία και να δω αυτές τις γραφές, τις πέντε από τις 
δέκα εντολές που είναι καθαρά εγκληματολογικής υφής. ‘Ου φονεύσεις’ ας 
πούμε. ‘Ου κλέψεις’. Και μια σειρά άλλες εντολές. ‘Ου μοιχεύσεις’, ‘Ου 
ψευδομαρτυρήσεις’. Όλα αυτά τα οποία βρίσκονται στη βάση του Ποινικού 
Κώδικα και τώρα τηρούνται από τους πολίτες, όταν προηγουμένως σε μια περίοδο 
ήταν απλώς μια παράδοση, μια συνήθεια, ένας άγραφος νόμος, στη Βίβλο ίσως 
γραπτά. Σήμερα βρίσκεται στη βάση του Ποινικού Κώδικα, τον οποίον 
προσπαθούμε να τηρήσουμε. Το θέμα λοιπόν της ομιλίας μου αφορά την 
επίδραση της θρησκείας στην πρόβλεψη των οικονομικών κρίσεων.  
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Οπωσδήποτε η κρίση αφορά όχι μόνο τα κράτη, αλλά και πολλές 
οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν στα μέλη τους 
στοιχειώδεις πόρους. Ως αποτέλεσμα, εξετάζοντας τα στατιστικά δεδομένα του 
Καζακστάν, έφτασα σε ένα συμπέρασμα: παρατηρείται ανάπτυξη των 
οικονομικών εγκλημάτων την περίοδο της κρίσης, και το κράτος θα πρέπει να τα 
καταπολεμήσει όλα αυτά.  

Ελήφθησαν, λοιπόν, μέτρα τα οποία επέτρεψαν στις Τράπεζες να μην 
καταρρεύσουν, εδόθησαν χρηματικοί πόροι από τα αποθεματικά του κράτους στις 
τράπεζες οι οποίες υπέφεραν περισσότερο, παρεσχέθη βοήθεια εκ μέρους του 
κράτους. Όλοι οι οικονομολόγοι από το Καζακστάν και από την αλλοδαπή που 
διερεύνησαν την οικονομική κατάσταση στο Καζακστάν, οδηγήθηκαν στο 
συμπέρασμα ότι η κρίση αυτή έχει ξεπεραστεί λόγω της ενεργού κρατικής 
παρέμβασης. Ο βασικός πληθυσμός του Καζακστάν δεν εθίγη από αυτή την 
κρίση, ωστόσο έχει αναπτυχθεί η εγκληματικότητα, το κράτος έλαβε μέτρα και η 
θρησκεία έχει μια σχέση με όλα αυτά.  

Υπάρχει ένα Συμβούλιο Παρατηρητών από εκπροσώπους του Ισλάμ και 
της Ορθοδοξίας. Σε αυτές, λοιπόν, τις συσκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
προσεκλήθησαν εκπρόσωποι των θρησκειών, οι οποίοι εξέφρασαν τη στάση τους 
και βοήθησαν τα αντίστοιχα όργανα να προσεγγίσουν, να μελετήσουν την 
κατάσταση εγκληματολογικώς. Τι γίνεται στον κόσμο; Στον κόσμο είναι γνωστό, 
είναι γνωστές εκείνες οι επιστημονικές έρευνες οι οποίες βλέπουν τη συσχέτιση 
διαφόρων μερών της κοινωνίας. Η προτροπή της ζωής με μέτρο λειτουργεί 
αποτρεπτικά. Αν κάποιος άνθρωπος λειτουργεί με μέτρο, τότε δεν θα εκτρέπεται 
σε παραβατική συμπεριφορά.  

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο προληπτικός 
ο ρόλος της θρησκείας ως προς την εγκληματικότητα. Η θρησκεία αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και στο σωφρονιστικό σύστημα του Καζακστάν. Στα 
εγκαθιδρύματα εκείνα, στις φυλακές, υπάρχουν πέντε τζαμιά και δώδεκα 
εκκλησίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο σωφρονιστικό 
ίδρυμα να έχουν την δυνατότητα να προσεύχονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους 
και με το Θεό, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν τον πραγματικό δρόμο 
του σωφρονισμού.  

Ο ρόλος της θρησκείας στην πρόληψη και αποφυγή της εγκληματικότητας 
δεν έχει διερευνηθεί επισταμένως. Γίνονται κάποια πρώτα βήματα. Οι 
επιστήμονες θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε αυτό το ζήτημα ούτως 
ώστε ορθώς να αξιοποιηθούν οι βασικές αρχές, οι βασικές εντολές της θρησκείας, 
της Βίβλου, προς αποτροπή των εγκληματικών ενεργειών. Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Δίνουμε τώρα τον λόγο στον κ. Aleksić Budimir, 
Βουλευτή από το Μαυροβούνιο, και επόμενη ομιλήτρια θα είναι η κα Μαρία 
Σκραφνάκη.  
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A. BUDIMIR: Σύμφωνα με την αρχική Ελληνική έννοια της λέξης «κρίση», η 
κρίση είναι μια ανατροπή, μια αλλαγή, και σύμφωνα με κάποιους άλλους μπορεί 
να σημαίνει και κρίση με την έννοια του «κρίνω». Εν συντομία, η κρίση είναι ένα 
σημαντικό γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου από το οποίο εξαρτάται η μετέπειτα 
ζωή του. Για παράδειγμα ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να είναι ο θάνατος ενός 
μέλους της οικογένειας ή κάποιου από το στενό περιβάλλον του ανθρώπου, μια 
σοβαρή σωματική ή διανοητική ασθένεια, μια μεγάλη απώλεια ιδιοκτησίας λόγω 
πλημμύρας, σεισμού, πολέμου και ούτω καθεξής.  
Εκτός από αυτά τα μείζονα και συνήθως τραγικά έξωθεν προερχόμενα γεγονότα 
τα οποία είναι πιθανόν, αν και όχι απαραιτήτως, να γεννήσουν στον άνθρωπο μία 
έντονη ανάγκη ριζικής αλλαγής – αυτά τα γεγονότα είναι οι λεγόμενες μεγάλες ή 
υπαρξιακές κρίσεις - υπάρχει και μια σειρά μικρότερων ή φυσιολογικών κρίσεων 
στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, και κάθε μία από τις κρίσεις αυτές μπορεί 
να προκαλέσει αλλαγή του ανθρώπου προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.  

Πώς αντιδρούν συνήθως οι άνθρωποι σε αυτές τις κρίσεις στη διάρκεια της 
ζωής τους; Εάν η ζωή μιας οικογένειας, για παράδειγμα, μιας φυσιολογικής 
χριστιανικής οικογένειας, είναι σχετικά ειρηνική και αρμονική, αυτές οι κρίσεις 
περνάνε σχετικά ειρηνικά. Φυσικά γίνεται αισθητός ο πόνος και η οδύνη, αλλά με 
την ηρεμία και με την ελπίδα του ανθρώπου του οποίου το βλέμμα και η ψυχή 
είναι προσανατολισμένα προς την αιωνιότητα, οι κρίσεις αυτές ξεπερνιούνται πιο 
εύκολα.  

Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, που είναι και οι περισσότερες, όπου οι 
άνθρωποι δεν έχουν ανατραφεί με τις χριστιανικές αξίες, κάθε ένα από τα 
προαναφερθέντα γεγονότα θα είναι πολύ πιο επώδυνα, δύσκολα, και με 
απρόβλεπτες συνέπειες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε αρνητικές.  

Εν πάση περιπτώσει, τα παραπάνω γεγονότα μπορεί να επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές σε έναν άνθρωπο. Ανοίγουν την πόρτα προς έναν άγνωστο 
κόσμο που δεν είναι οικείος. Μια πόρτα, όμως, η οποία παρέχει και ευκαιρίες για 
περαιτέρω εσωτερική και εξωτερική ανάπτυξη, την οποία δεν είχε καν ονειρευτεί 
ο άνθρωπος.  

Ας δούμε τώρα την ευρύτερη περιοχή των κοινωνικών κρίσεων. Μια από 
τις μορφές κρίσης της εποχής μας είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση. Και όπως 
και οποιαδήποτε άλλη κρίση, και αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία αλλά και μια 
προειδοποίηση για το άτομο και για την κοινωνία και την ανθρωπότητα εν 
συνόλω, ότι δεν ζουν με τον τρόπο που θα έπρεπε, ότι άλλο μονοπάτι ζωής τους 
είχε προοριστεί και ότι η ψυχή τους απαιτεί διαφορετικού είδους τροφή. Εάν ο 
σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει το ιδεώδες του Χριστού ενώπιόν του, το ιδεώδες 
δηλαδή που προσπαθεί να επιτύχει η βασανισμένη ανθρώπινη ψυχή, τότε αυτό το 
ιδεώδες αντικαθίσταται από ένα πλαστό ιδεώδες, τις περισσότερες φορές ένα 
ιδεώδες δύναμης, ισχύος.  
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Δεν είναι αληθές άλλωστε ότι η κρίση είναι η μόνη προειδοποίηση, η μόνη 
θεραπεία που μπορεί να μας σώσει, αν και πικρή θεραπεία, μία προειδοποίηση η 
οποία στέκεται εμπόδιο στη μέση του δρόμου του νοσηρού ανθρώπου της 
σύγχρονης εποχής ο οποίος με υπερηφάνεια μιλάει για την «αυτο-ολοκλήρωσή» 
του; Ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι, μπήκε στα έγκατα της γης, κατέβηκε στον 
πυθμένα του ωκεανού, αλλά ακόμα δεν μπορεί να προσθέσει ούτε μια τρίχα στα 
μαλλιά του, ούτε είναι βέβαιος ότι θα ζήσει για να δει το αύριο. Επομένως, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι κρίσεις, οι πόνοι, και τα δεινά που επιφέρουν 
μπορούν να μας διδάξουν κάτι, διότι χωρίς αυτά τα δεινά ο άνθρωπος θα ήταν 
αφόρητα υπερήφανος, αλαζόνας και ίδιος με τον Σατανά.  

Κάθε πρόβλημα, ακόμα και η παγκόσμια οικονομική κρίση, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή των Ευαγγελικών κριτηρίων. Η χριστιανική 
προσέγγιση στην επίλυση όλων των προβλημάτων πρέπει να είναι ως εξής: πώς θα 
έλυνε ο Χριστός το συγκεκριμένο πρόβλημα; Πώς θα απαντούσε ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός, αν ζούσε στον 21ο αιώνα, στα ερωτήματα των σύγχρονων ανθρώπων; 
Επομένως, είναι απαραίτητο να δούμε πώς ο Χριστός θα έλυνε τα σύγχρονα 
κοινωνικά ζητήματα, ακόμα και το ζήτημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  

Σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος αντιμετώπισε τα 
προβλήματα του λαού της εποχής του. Του ζητήθηκε να δώσει απαντήσεις σε 
συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά ερωτήματα. Ο τρόπος με τον οποίο 
απάντησε ο Κύριος θα πρέπει να είναι και ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία έχει 
απαντήσει στην πάροδο των αιώνων και ακόμα και σήμερα απαντά και θα πρέπει 
να απαντά αυτού του είδους τα ερωτήματα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιλύει όλα 
τα κοινωνικά προβλήματα του λαού της εποχής του με τον ακόλουθο τρόπο: κατ’ 
αρχήν απαντά αναπροσδιορίζοντας, αναδιατυπώνοντας το ερώτημα που του έχει 
γίνει. Στη συνέχεια, μεταφέρει το θέμα από την κοινωνική ή οικονομική σφαίρα 
στην σφαίρα της ηθικής, και μόνον τότε δίνει την τελική απάντηση.  

Ο Χριστός δεν καταδικάζει κανένα πολιτικό ή οικονομικό σύστημα, δεν 
καταδικάζει καμία κοινωνική έννοια. Δεν προσφέρει μια ιδεώδη κοινωνία, 
προσφέρει μια εναλλακτική σε αυτόν τον κόσμο, την Βασιλεία του Θεού. Δεν 
υπάρχει ιδανικό κράτος, υπάρχει ιδανικός άνθρωπος, και όπως είναι αναμενόμενο, 
αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Επομένως, όταν οι Φαρισαίοι 
ρώτησαν τον Χριστό πότε θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, Εκείνος απάντησε 
ότι η έλευση της Βασιλείας των Ουρανών δεν θα είναι ορατή, ούτε θα μπορεί 
κανείς να πει ότι είναι εδώ ή εκεί, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι εντός του κάθε 
ανθρώπου.  

Επομένως, τα προβλήματα μιας κοινωνίας θα πρέπει να επιλυθούν έσωθεν: 
επιλύοντας το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης ενός ανθρώπου, μπορείς να βρεις τη 
λύση για κάθε κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει, λοιπόν, το επίκεντρο 
της προσοχής να είναι ο κάθε επιμέρους άνθρωπος στο εδώ και στο τώρα και θα 
πρέπει ο άνθρωπος να είναι ηθικά υπεύθυνος και να τρέφει αγάπη προς τον Κύριο 
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και προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη πραγματώνεται εντός της 
Εκκλησίας την οποία ίδρυσε ο Χριστός, και η ζωή εντός της Εκκλησίας σημαίνει 
πραγμάτωση, πραγματοποίηση ενός τέλειου τρόπου ύπαρξης, στο βαθμό που αυτό 
είναι δυνατόν στο χώρο και στο χρόνο.  

Εμείς οι Χριστιανοί σε αυτόν τον κόσμο είμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με 
προβλήματα. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό στην ιστορία του ανθρώπου. Όσοι 
ακολουθούν τον Χριστό όμως σώζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.  

Αυτή είναι και η κατάσταση στο Μαυροβούνιο από το οποίο προέρχομαι. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται επιθέσεις από την Κυβέρνηση και από τα στελέχη 
που προσπαθούν να προωθήσουν άλλες αξίες. Υπάρχει συστηματική διάκριση 
κατά των Ορθόδοξων Χριστιανών. Εισαγγελείς της Κυβέρνησης του 
Μαυροβουνίου διώκουν ποινικά τον Μητροπολίτη Αμφιλόχιο για λεκτικά 
εγκλήματα και αμφισβητούνται τα δικαιώματα των μοναχών και των ιερέων, και 
δεν τους επιτρέπεται, μάλλον τους απαγορεύεται να ζήσουν στο Μαυροβούνιο. Η 
Κυβέρνηση δεν έχει επιστρέψει την περιουσία της Εκκλησίας την οποία δήμευσαν 
οι Κομμουνιστές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μητρική γλώσσα, η οποία 
ομιλείται από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στο Μαυροβούνιο είναι η Σερβική 
γλώσσα, το οποίο επίσης αποτελεί θέμα διάκρισης, ενώ πάνω από το ήμισυ του 
πληθυσμού του Μαυροβουνίου ομιλεί τη Σερβική γλώσσα. Εντούτοις, οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν, πιστεύουν ότι τελικώς το καλό θα πρυτανεύσει 
και η δικαιοσύνη πάντοτε θα υπερισχύει έναντι της αδικίας, γιατί αυτή είναι η 
ουσία της Χριστιανικής μας πίστης και θρησκείας.  

Εκ μέρους, λοιπόν, του Μητροπολίτη Αμφιλοχίου και εκ μέρους του 35% 
του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, θα ήθελα να σας απευθύνω αυτόν τον 
χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσω για την αδιάλειπτη υποστήριξη που έχετε 
παράσχει στον Ορθόδοξο Σερβικό λαό. Ευχαριστούμε πολύ.  
S. POPOV: Ευχαριστούμε τον κ. Aleksić. Και τώρα δίνουμε τον λόγο στην κα 
Μαρία Σκραφνάκη, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων. Να ετοιμάζεται ο κ. Zverev.  
Μ. ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι 
σύνεδροι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, διότι ως νέα βουλευτής του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, συμμετέχω για πρώτη φορά στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, όπου σήμερα συζητούμε τη 
συμβολή των θρησκευτικών αξιών στον κόσμο της οικονομικής κρίσης και μας 
δίνεται έτσι μια δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

Φίλες και φίλοι, βιώνουμε σήμερα μια παγκόσμια οικονομική κρίση, μια 
κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής με την κατάρρευση αρχικά των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, 
την κατάρρευση της LEHMAN BROTHERS, και επεκτάθηκε στη συνέχεια στην 
πραγματική οικονομία στην Ευρώπη και στη χώρα μας.  
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Το πρόβλημα της Ελλάδος εντάθηκε βέβαια εξαιτίας της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης, αλλά δεν οφείλεται μόνο σε αυτήν. Έχουμε τεράστιο 
πρόβλημα χρέους, υπέρογκων ελλειμμάτων, χαμηλής παραγωγικότητας και 
μειωμένης ανταγωνιστικότητας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική 
Κυβέρνηση κάνει τεράστιες προσπάθειες με την βοήθεια και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να αντιμετωπίσει τα οικονομικά μας προβλήματα, με τις θυσίες, βέβαια, 
και του Ελληνικού λαού.  

Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε συνειδητοποιήσει τα 
λάθη μας, έχουμε πίστη στο Θεό και θέληση να βγούμε από την κρίση και να 
επανεκκινήσουμε την οικονομία μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράστασή σας για τα θέματα τα οικονομικά, όπως 
όλοι σήμερα εδώ που πήρατε το λόγο μας είπατε.  

Φίλες και φίλοι, ζούμε σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, μιας 
παγκοσμιοποίησης η οποία έχει και τα καλά της αλλά και τα αρνητικά της. Και 
αυτό γιατί; Γιατί από την μια προάγεται η επιστήμη και η τεχνολογία, από την 
άλλη, όμως, δημιουργούνται ανισότητες προσπορίζοντας πλούτο σε λίγους και 
βάζοντας στο περιθώριο τη συντριπτική πλειοψηφία των άλλων ανθρώπων. Έτσι, 
το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 83% του παγκόσμιου πλούτου. 
Ένα άλλο 20% κατέχει αντίστοιχα το 11% και το υπόλοιπο 60%του παγκόσμιου 
πληθυσμού κατέχει μόνο το 6% του παγκόσμιου πλούτου.  

Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και το πιο 
σημαντικό από όλα είναι ότι αυτό το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και 
η ελίτ που κρύβεται πίσω από αυτό είναι πάνω από όλους, πάνω από τις 
κυβερνήσεις, πάνω από όλον τον κόσμο, και λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Και μέχρι 
τώρα σε αυτό το θέμα δεν έχει βρεθεί λύση, ούτε από τους μεγάλους κυβερνήτες 
του κόσμου. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί και να διαιωνίζεται.  

Σήμερα έχουμε νέα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία. Η Αμερικανική 
οικονομία περνάει κι αυτή τεράστια κρίση, έχει τεράστια χρέη. Η Ευρώπη, οι λαοί 
του Νότου έχουν προβλήματα. Η Ελλάδα μπορεί να τους συμπαρασύρει κι 
αυτούς. Έχουμε μια Ευρώπη που δεν έχει ενιαία γραμμή, που δεν έχει σοβαρούς 
ηγέτες, που δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να στηρίξει ακόμα το ευρώ. Η Ρωσία 
επανακάμπτει, για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Από τότε που 
κατέρρευσε η Ρωσία άρχισαν τα δεινά. Η Κίνα και η Ινδία είναι αναδυόμενες 
οικονομίες. Έτσι, λοιπόν, σήμερα, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να προβλέψει κανείς τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον στις οικονομίες. 

 Όμως, φίλες και φίλοι, κατά την προσωπική μου άποψη, η οικονομική 
κρίση που αντιμετωπίζουμε πιστεύω ότι είναι πρωτίστως, όπως είπαν και άλλοι 
συνάδελφοι, πνευματική κρίση, κοινωνική, θεσμική και πολιτική. Είναι κρίση 
θεσμών, αρχών και αξιών. Είναι κρίση ηθικής, διότι το οικονομικό ζήτημα δεν 
είναι η αρχή των πάντων. Η οικονομική κρίση προέκυψε από μια άλλη βαθύτερη 
κρίση: την πνευματική και την ηθική. Ο άνθρωπος έμαθε να εξαρτά την ευτυχία 
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του από την ευμάρεια και τον άκρατο υλισμό. Έχασε το μέτρο κι έγινε ιδιοτελής, 
ατομικιστής, αδίστακτος και εκμεταλλευτής των πάντων, αδιαφορώντας για τη 
δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια και την αγάπη.  

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη Βιομηχανική 
Επανάσταση στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. μετατοπίστηκε το βάρος από τον 
άνθρωπο στο χρήμα. Η Δύση είχε ταυτιστεί με το υψηλό βιοτικό επίπεδο και την 
υλική ευδαιμονία των λαών της. Η απόκτηση, όμως, αυτής της ευδαιμονίας ήρθε 
σε κάθετη ρήξη με τον πνευματικό βίο, τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, την 
Χριστιανική Παράδοση. Η θρησκεία τέθηκε στο περιθώριο, το ίδιο και οι 
πνευματικές αξίες, η οικογένεια διαλύεται σιγά-σιγά, η εθνική παράδοση δίνει τη 
θέση της στο γενικό, οι κοινωνικές σχέσεις υποτάχθηκαν στο χρήμα και 
ερμηνεύτηκαν με τους όρους της αγοράς.  

Όλα αυτά προηγήθηκαν και επακολούθησε η οικονομική κρίση. Αν 
θέλουμε πραγματικά να θεραπεύσουμε την κρίση που είναι το σύμπτωμα, τότε θα 
πρέπει να θεραπεύσουμε την αρρώστια, που είναι η ηθική κρίση.  

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι ζουν στα όρια της φτώχειας. Είναι άνεργοι, είναι 
απογοητευμένοι, είναι απελπισμένοι, είναι φοβισμένοι. Έχουν γυρίσει την πλάτη 
στους πολιτικούς, φαίνεται ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να δώσουν λύσεις στα 
προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να πιαστούν 
από κάπου αλλού. Μόνο η θρησκεία, η προσευχή, η πίστη αποτελούν το 
καταφύγιο και τη σανίδα σωτηρίας γι’ αυτούς αυτή τη στιγμή. Γι’ αυτό και ο 
κόσμος ξαναγυρνά στην Εκκλησία, ξαναγυρνά στην πίστη. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
ξαναφέρουμε στο επίκεντρο του πολιτισμού μας τον ίδιο τον άνθρωπο, την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την αγάπη, τη 
φιλανθρωπία, την καταλλαγή, την ταπείνωση. Να ξαναφέρουμε την χριστιανική 
πίστη, την Ορθοδοξία.  

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, 
οφείλει να συμπαρασταθεί στον δοκιμαζόμενο, από την οικονομική κρίση 
άνθρωπο με έργα φιλανθρωπίας και αγάπης. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι 
αναντικατάστατος, διότι έχει πνευματική αποστολή και μπορεί να εμψυχώσει και 
να ενδυναμώσει τον σημερινό χειμαζόμενο άνθρωπο και μπορεί, επίσης, να τον 
χειραγωγήσει. Επίσης, μπορεί να διαμορφώσει τον σωστό, τον άρτιο και τον 
δίκαιο άνθρωπο που θα επινοεί αλλά και θα εφαρμόζει σωστά και δίκαια 
οικονομικά συστήματα. Αλλιώς, και με τα ιδανικότερα συστήματα, εάν ο 
άνθρωπος δεν έχει πνευματικό υπόβαθρο, θα βρίσκει τον τρόπο να αδικεί και να 
εκμεταλλεύεται.  

Οι θρησκείες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα της 
ζωής μας. Γι’ αυτό και στις 30 Μαΐου 2011 οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
κάλεσαν τους θρησκευτικούς ηγέτες για να συζητήσουν τα δημοκρατικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες, με σκοπό να οικοδομηθεί μια εταιρική σχέση για 
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τη Δημοκρατία και την κοινή ευημερία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και των 
γειτονικών χωρών. Και κατά τη συνάντηση αυτή, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αναγνώρισε ότι οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν ύψιστη σημασία 
για τον κοινωνικό ιστό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι οι σημερινές προκλήσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με τη συμβολή των θρησκευτικών κοινοτήτων.  

Φίλες και φίλοι, τούτη τη δύσκολη ώρα για όλους μας πρέπει να έχουμε 
αγάπη και πίστη στο Θεό, υπομονή, ψυχραιμία, να πορευθούμε με τις χριστιανικές 
αξίες, να διορθώσουμε πρώτα από όλα τους εαυτούς μας, να συμπαρασταθούμε 
στον συνάνθρωπό μας, για να ξεπεράσουμε και την παγκόσμια οικονομική και 
πνευματική κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. 
Δίνουμε το λόγο στον κ. Peter Zverev, από τη Ρωσία.  
P. ZVEREV: Γεια σας αξιότιμοι συνάδελφοι. Οι περισσότεροι ομιλητές εστίασαν 
την προσοχή τους στα προβλήματα. Εγώ θα αναφερθώ σε αυτά που κάνουμε στον 
μετα–σοβιετικό χώρο ούτως ώστε να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση.  

Έγινε λόγος περί οικονομικής κρίσεως. Υπάρχουν πάντα κάποιοι 
συγκεκριμένοι δείκτες της κρίσεως, όπως είναι η πτώση του επιπέδου της 
παραγωγής. Η κρίση συνδέεται πρωτίστως με την επιθυμία ορισμένων κύκλων να 
μην επιτρέψουν στο δικό τους χώρο την είσοδο των προϊόντων άλλων χωρών.  

Τι έκανε λοιπόν η Κίνα; Μετέφερε τον προσανατολισμό της από τις 
εξωτερικές αγορές στην εσωτερική αγορά. Τι είναι αυτή η ευρασιατική κίνηση; 
Είναι μια ομάδα πέντε χωρών, στο παρελθόν ήταν έξι, το Ουζμπεκιστάν έπαψε 
την συμμετοχή σε αυτή την κίνηση της ευρασιατικής συνεργασίας. Απομένουν 
τώρα πέντε χώρες, οι οποίες αποφάσισαν όχι μόνο να συνεργαστούν για να 
αποτρέψουν, για να ξεπεράσουν τις αρνητικές συνέπειες από τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και να εκπονήσουν και μια σειρά κανόνων που θα 
επιτρέψουν στις χώρες αυτές να ζήσουν στο μέλλον.  

Είναι μια ιδέα του Προέδρου του Καζακστάν, του Κυρίου Nazarbayev, η 
οποία εκκινεί από μια πολύ απλή αρχή. Πρότεινε να γίνουν δέκα βήματα προς 
όφελος των απλών ανθρώπων -αυτό θα το θυμούνται οι Κοινοβουλευτικοί από το 
Καζακστάν- συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού χώρου, 
τη δημιουργία ενιαίας αγοράς και λοιπά και λοιπά, ό,τι είχαμε επί σοβιετικής 
εποχής. Θέλω να διευκρινίσω: δεν πρόκειται περί δημιουργίας μιας νέας 
Σοβιετικής Ένωσης.  

Ξεκινήσαμε από τη δημιουργία μιας πρότυπης νομοθεσίας, η οποία 
ενεκρίθη από επτά χώρες. Είχαμε κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες και 
τροποποιήσεις στις εθνικές νομοθεσίες, ούτως ώστε να υπάρξουν κοινοί κανόνες 
συνεργασίας. Ως εκ τούτου, σήμερα έχουμε ένα νέο μόρφωμα, την Τελωνειακή 
Ένωση, στην οποία προς το παρόν συμμετέχουν τρεις χώρες: η Λευκορωσία, η 
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Ρωσία και το Καζακστάν. Γιατί τρεις χώρες συμμετέχουν στην Τελωνειακή 
Ένωση κι όχι πέντε; Η οικονομία του Τατζικιστάν και της Κιργισίας έχουν 
καθυστερήσει λίγο. Δεν μπορούμε οι υπόλοιπες οικονομίες να μείνουμε στον ίδιο 
τόπο και να περιμένουμε να γίνουν αλλαγές σε αυτές τις άλλες δύο χώρες. Έτσι 
λοιπόν τον Μάιο η Κιργισία υπέβαλε το αίτημά της να γίνει Μέλος της 
Τελωνειακής Ένωσης, και θα το εξετάσουμε στο προσεχές μέλλον το αίτημα 
αυτό, συμμετοχής της Κιργισίας στην Τελωνειακή Ένωση.  

Τι εστί Τελωνειακή Ένωση; Είναι ένα πραγματιστικό μόρφωμα που αφορά 
στη δημιουργία ενιαίου χώρου που θα εξελιχθεί σε ενιαίο οικονομικό χώρο. Ποια 
ήταν τα θετικά αποτελέσματα της Τελωνειακής Ένωσης; Δεν είναι απλό το 
ζήτημα αυτό, αλλά στο χώρο μας, στο έδαφός μας, στο έδαφος αυτών των χωρών 
υπάρχουν πλέον κοινοί κανόνες αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων, για 
παράδειγμα, κάτι που διευκολύνει την μετακίνηση του εργασιακού δυναμικού από 
τη μια χώρα στην άλλη.  

Δεύτερον, έχουμε πλησιάσει πολύ το σημείο ούτως ώστε από την 1η 
Ιουλίου, μετά από μερικές ημέρες δηλαδή, από την 1η Ιουλίου θα καταργηθούν τα 
σημεία τελωνειακού ελέγχου που υπάρχουν στα εσωτερικά μας σύνορα και θα 
μετατραπούν σε σημεία τελωνειακού ελέγχου μόνο στα εξωτερικά σύνορα με τις 
άλλες χώρες. Αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του όγκου των 
εμπορευματικών συναλλαγών. Αυτό το ίδιο το παρατηρούμε στη Λευκορωσία. Ο 
όγκος του χρήματος, των χρηματικών ανταλλαγών, ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ. 
Κατά 12% αυξήθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές της Λευκορωσίας με τις άλλες 
δύο χώρες. Υπάρχουν και άλλοι παρόμοιοι δείκτες, δεν θα τους αναφέρω τώρα, 
αλλά θεωρώ ότι αυτή η εξέλιξη είναι επωφελής για όλους.  

Τι θα συμβεί τώρα την 1η Ιουλίου; Θα έχουμε ενιαίους κανόνες εισαγωγής 
και εξαγωγής προϊόντων προς τις άλλες χώρες. Η ίδια διαδικασία τεκμηρίωσης διά 
των απαραίτητων εμπορικών εγγράφων, που θα ισχύουν τα έγγραφα αυτά τόσο 
για την πόλη Αλμάτυ όσο και για την Λευκορωσία.  

Εκτός αυτού, έχουμε και το ζήτημα του συντονισμού των 
χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων. Έχουμε δημιουργήσει μια ενιαία τράπεζα 
ανάπτυξης, με ιδρυτικό κεφάλαιο περίπου 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η 
τράπεζα αυτή είναι επενδυτική τράπεζα, η οποία εξετάζει επενδυτικά σχέδια των 
Κυβερνήσεων και τα χρηματοδοτεί οπωσδήποτε. Σήμερα έχουμε επενδυτικά 
σχέδια περίπου 200 δισεκατομμυρίων και οι Πρόεδροι των χωρών μας θα κάνουν 
τις απαραίτητες αξιολογήσεις και επιλογές των σχεδίων που θα αποτελέσουν 
σχέδια προτεραιότητας. Έχουμε δημιουργήσει ένα αποθεματικό ταμείο. Αυτό θα 
είναι εκείνο το μαξιλάρι ασφαλείας, αυτή η δικλείδα ασφαλείας που θα επιτρέψει 
στις χώρες μας να απαλύνουν την κατάσταση που προκύπτει πολλές φορές σε ό,τι 
αφορά την αγορά πρώτων υλών. Η Ρωσία και το Καζακστάν είναι κυρίως χώρες 
εξαγωγής πρώτων υλών. Είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός αυτό το 
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αποθεματικό ταμείο, που σήμερα μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες 
της κρίσης.  

Τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον; Στο μέλλον σχεδιάζουμε μετά από ένα 
έτος να έχουμε ίδιους δασμούς σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες 
και ποτάμιες μεταφορές. Επίσης, ασχολούμαστε με αυτό που αποκαλούμε εμείς 
«θεμελιώδη νομοθεσία», αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε «θεμελιώδης νομοθεσία». 
Να διαμορφώσουμε τη νομοθετική βάση –αναφέρομαι στις πέντε χώρες της 
Ευρασιατικής συνεργασίας- η οποία θα είναι ενιαία, η νομοθεσία. Τα 
Κοινοβούλια θα εγκρίνουν αυτές τις νομοθετικές αλλαγές, ούτως ώστε να έχουμε 
στις πέντε αυτές χώρες κοινούς κανόνες δραστηριότητας και συνεργασίας.  

Τώρα, ποιες προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον μας; 
Θεωρούμε ότι στο προσεχές μέλλον θα κάνουμε πλέον λόγο όχι για Ευρασιατική 
Συνεργασία, αλλά για Ευρασιατική Ένωση, πλέον. Βεβαίως, δεν είμαστε ανοιχτοί 
προς όλους. Κάποτε εξετάσαμε το ζήτημα της ένταξης της Μογγολίας στη 
συνεργασία αυτή. Καθεστώς Παρατηρητή έχει η Ουκρανία, η Μολδαβία και η 
Αρμενία - υπάρχουν κάποια προβλήματα στη συνεργασία με αυτές τις χώρες. Στο 
προσεχές μέλλον, στο Κίεβο θα έχουμε τη συζήτηση του ζητήματος αναφορικά με 
την ένταξη ή τη μη ένταξη της Ουκρανίας στην Τελωνειακή αυτή Ένωση. 
Υπάρχουν δυνάμεις στην Ουκρανία, που θέλουν την ένταξη αυτή, υπάρχουν και 
κάποιες άλλες που δεν θέλουν την ένταξη στην Τελωνειακή Ένωση της 
Ουκρανίας.  

Γιατί αναφέρομαι σε όλα αυτά τα φαινόμενα; Δεν αναφέρθηκα προς το 
παρόν στη θρησκεία. Υπάρχει μια περίπλοκη κατάσταση αναφορικά με το 
θρησκευτικό ζήτημα: έχουμε και Μουσουλμάνους και Ορθοδόξους στις χώρες 
μας. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι την πρωτοβουλία αυτή, την κίνησή μας αυτή, 
τη διαδικασία αυτή την υποστηρίζουν τόσο οι Ορθόδοξοι όσο και οι 
Μουσουλμάνοι. Γιατί αυτές οι διαδικασίες σύγκλισης και ολοκλήρωσης γίνονται 
προς όφελος των λαών, τόσο των Ορθόδοξων πολιτών όσο και των 
Μουσουλμάνων.  

Εν κατακλείδι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρώην Σέρβους φίλους μας. 
Όταν επισκέπτεσαι τη γη αυτή της Σερβίας, βλέπεις ότι οι παλαιότερες γενιές 
πολύ συχνά δεν καταλαβαίνουν ποιοι είμαστε, αν είμαστε από το Ουζμπεκιστάν ή 
από άλλη χώρα. Μας θεωρούν σοβιετικούς πολίτες, μας θεωρούν αδελφούς τους. 
Σας ευχαριστώ. 
S. POPOV: Να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο για την αναφορά του στον τρόπο με 
τον οποίο εργάζεται η Ευρασιατική Συνεργασία. Αν θα θυμάστε προ έτους στο 
Ερεβάν κάναμε λόγο για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δεσμών μας με την 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών, με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ένωσης Ρωσίας–Λευκορωσίας και 
με την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής Συνεργασίας.  
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Θα ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Αναφορικά με την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ρωσίας–Λευκορωσίας, έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνία συνεργασίας. 
Δυστυχώς, δεν παρευρίσκονται σήμερα εδώ οι εκπρόσωποί τους. Αναφορικά με 
την Κοινοβουλευτική Συνέλευση κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας 
Ανεξαρτήτων Κρατών, είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή. Αναφορικά με την 
Κ.Σ. ΟΣΕΠ και την Ευρασιατική Συνεργασία έχουμε εκπονήσει τα σχετικά 
κείμενα συνεργασίας. Υπάρχει ένα ανοιχτό ακόμη θέμα. Δεν είναι ζήτημα αρχής, 
αλλά υπάρχουν κάποια σημεία διαφωνίας αναφορικά με το εξής - θα το εξηγήσω. 
Με όλους αυτούς τους θεσμούς δημιουργούμε συγκεκριμένες επιτροπές, 
υπεύθυνες για τη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, υπήρξε η 
άποψη το συντονιστικό έργο να το υλοποιήσουν οι αντίστοιχες Γραμματείες της 
Δ.Σ.Ο. και της Οργάνωσης αυτής. Συμφωνούμε; Υπάρχει ζήτημα αρχής για 
κάποιον; Υπάρχει κάποιο ερώτημα να αναλάβουν αυτό το συντονιστικό έργο οι 
Γραμματείες;  

Ο Πέτρος αύριο αναχωρεί, σήμερα να μονογράψουμε αυτή τη συμφωνία και 
αύριο να το κάνει αυτό ο Γραμματέας της Δ.Σ.Ο., ούτως ώστε να διευρύνουμε τον 
χώρο συνεργασίας, ούτως ώστε αυτά τα ζητήματα επί των οποίων θα 
συμφωνήσουμε να υλοποιηθούν.  
Ας ευχαριστήσουμε τον Πέτρο γι’ αυτή την εποικοδομητική του συνεργασία με 
μας.  
V. ALEXEEV: Σας ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, έχουμε μια σταθερή 
πορεία συνεργασίας. Θα θυμάστε ότι προσφάτως ολοκληρώσαμε ένα πολύ 
σημαντικό έργο που κατέληξε σε μια πάρα πολύ σοβαρή συμφωνία συνεργασίας 
με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την Οργάνωσή μας εδώ. Ήταν πολύ 
σημαντικός ο ρόλος του Κυρίου Νεράντζη, ο οποίος εργάστηκε. Και τον κ. 
Παντούλα να ευχαριστήσουμε για την πολύ ενεργή συμμετοχή του, και βεβαίως 
να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, τον κ. Μυγδάλη, για τη συμβολή του.  

Θεωρώ ότι θα ήταν ορθό να αναθέσει η Οργάνωσή μας, η Γενική μας 
Συνέλευση στον επόμενο Γενικό Γραμματέα τον οποίον θα εκλέξουμε αύριο, και 
ελπίζω ομοφώνως, να τον εξουσιοδοτήσουμε αύριο να μονογράψει αυτή τη 
συμφωνία, και το Φθινόπωρο όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες των 
Διακοινοβουλευτικών θεσμών αυτών των Οργανώσεων, κάπου τον Οκτώβριο, ο 
Πρόεδρος της Δ.Σ.Ο. και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ευρασιατικής Συνεργασίας, οπωσδήποτε με την παρουσία των Γενικών 
Γραμματέων, να υπογράψουν στην έδρα αυτής της οργάνωσης, στην Αγία 
Πετρούπολη, το σύμφωνο συνεργασίας. Ας εξουσιοδοτήσουμε σήμερα λοιπόν 
τους θεσμούς αυτούς να εργαστούν κατά αυτό τον τρόπο. Ευχαριστώ για την 
υποστήριξή σας. Ευχαριστώ.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ο Γραμματέας υπογράφει για λογαριασμό της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας τις διακρατικές συμφωνίες. Θα 
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υπογράψει αύριο ο κ. Παντούλας, θα λήξει το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι θα 
ξανακάνουν οι Πρόεδροι; Δηλαδή πώς το βλέπετε να εξελίσσεται;  
S. POPOV: Μια διευκρίνιση. Οι Σύμβουλοι έχουν την άποψή τους, αλλά ας 
έχουμε υπ’ όψιν τα κείμενα. Εγώ ρώτησα τον Κώστα: έχεις δει το κείμενο αυτό; 
Εδώ σε αυτό το κείμενο υπάρχουν οι υπογραφές δύο Προέδρων.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν με ρώτησε κανείς αν υπάρχει υπογραφή, 
αν έχω δει αυτό το κείμενο, μου το ρωτάτε τώρα. Παρακαλώ, ας το φέρουν το 
κείμενο στα ελληνικά να το δω. Τα σύμφωνα τα υπογράφει ο Γραμματέας. Τώρα 
εάν θέλετε να κάνουμε κάτι το οποίον είναι για να τονίσουμε παραπάνω τη 
σπουδαιότητα του εγγράφου, μπορούμε κάλλιστα να το κάνουμε. Δεν μπορεί 
εκτιμώ να γίνει αυτό σε δύο διαφορετικές φάσεις. Δεν μπορεί δηλαδή ο 
κοινοβουλευτικός Γραμματέας να εξισωθεί με έναν υπηρεσιακό παράγοντα και να 
κάνει μια πρώτη υπογραφή αύριο, και μετά να έρθουν ποιοι να υπερβούν το 
Γραμματέα, ώστε να υπογράψουν για δεύτερη φορά;  

Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι σαφές και να το καταλάβουμε. Ότι 
αυτές οι Οργανώσεις έχουν υποστηρικτική γραμματεία που δεν είναι βουλευτές, 
είναι διαχειριστές, είναι, κατά βάσιν δηλαδή όπως είμαστε ο Alexeev κι εγώ, και 
από την άλλη μεριά υπάρχει Γραμματέας δικός μας ο οποίος είναι επικεφαλής της 
Γραμματείας, βουλευτής, και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν υπήρχε 
κάποια αντίρρηση για το θέμα του αν θα πρέπει να γίνει Επιτροπή ή όχι, ήταν 
ακριβώς για να μην διολισθήσουμε σε μια κατάσταση σωρηδόν υπογραφών με 
Διακοινοβουλευτικές Συνελεύσεις, οι οποίες στο κομμάτι το διακοινοβουλευτικό 
δεν είναι τόσο ισχυρές αλλά έχουν στόχο την οικονομική ας πούμε συνεργασία 
των κρατών τους, και αυτά όλα καταλήξουν σε μια υπογραφή που αύριο δεν θα 
κάνει τίποτα, θα την βάλουμε και θα την ξεχάσουμε. Ευχαριστώ πολύ.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Τι προτείνεις δηλαδή; Δεν κατάλαβα. 
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Προτείνω ότι αύριο τελειώνει, υπογράφει ο κ. Παντούλας το 
Σύμφωνο και τελείωσε εδώ. Αν θέλουν να το υπογράψουν και οι Πρόεδροι, ας το 
υπογράψουν και οι Πρόεδροι αύριο. Δεν γίνεται όμως, κατά την γνώμη μου, 
υπερβαίνει την τάξη μας, το να υπογράψει αύριο ο κ. Παντούλας με έναν 
υπηρεσιακό παράγοντα και να έρθουν αύριο οι Πρόεδροι να υπογράψουν ξανά.  
Ο Κανονισμός λέει ότι υπογράφουν οι Γραμματείς τις διακρατικές συμφωνίες. 
Σέβομαι τον Πρόεδρο, και μπορεί να υπογράψει και ο Πρόεδρος, κατά την άποψή 
μου. Δεν γίνεται, όμως, ξαναλέω, στο βαθμό που εσείς είστε κοινοβουλευτικός, να 
υπογράψετε αύριο με έναν υπηρεσιακό παράγοντα και να ξαναρθεί το θέμα για 
ακόμη μια φορά να υπογράψουν οι δύο Πρόεδροι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ποιός ο λόγος να μην υπογραφεί μια και καλή από τον 
Πρόεδρο της άλλης Οργανώσεως όταν αυτή είναι έτοιμη;  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ας υπογράψουν έτσι, ας το κάνουν έτσι. Ας υπογράψουν από 
κοινού.  
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Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να δημιουργεί κανένα 
πρόβλημα.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Ακριβώς. Να μην πιέζουμε λοιπόν να υπογραφεί σήμερα, αυτό 
θέλω να πω.  
S. POPOV: Θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακαλέσουμε τον κ. Μυγδάλη να 
ηρεμήσει λίγο. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι έχει καταργήσει το ρόλο του 
Προέδρου με την παρέμβασή του. Προ δύο ετών ο Popov είχε μονογράψει μια 
συμφωνία και ο Κώστας με παρακάλεσε να το κάνω δημοσίως, επισήμως. 
Αναφέρομαι στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Συνέβη αυτό στο παρελθόν, να 
λέγεται εδώ ότι μόνο οι Γενικοί Γραμματείς υπογράφουν, δεν είναι ορθό. Ας 
διασφαλίσουμε την ιστορική αλήθεια. Σε κάθε συγκεκριμένο γεγονός έχουμε μια 
ad hoc προσέγγιση. Την απόφαση την λαμβάνουν όχι οι Σύμβουλοι αλλά οι 
Κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη Γραμματεία. Αν ο Κώστας 
προτείνει να λάβει απόφαση επί αυτού η Διεθνής Γραμματεία, η Γραμματεία 
έλαβε απόφαση. Ας αναθέσουμε στη Γραμματεία να συνεδριάσει και να εξετάσει 
τι θα κάνει επί αυτού του θέματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, έχουμε ήδη 
αποφασίσει. Γιατί να συνεδριάσει εκ νέου η Γραμματεία; Απευθύνομαι στην 
Ολομέλεια. Υποστηρίζετε την ανάπτυξη των σχέσεών μας με αυτόν το θεσμό; Η 
Γενική Συνέλευση συμφωνεί. Κώστα, ποιές είναι οι δικές σου ενστάσεις; Είτε σου 
αρέσει είτε δεν σου αρέσει είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ποια είναι η 
ένστασή σου;  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Μα για όνομα του Θεού! Τι ένσταση; Σας λέω απλά και μόνον 
ότι μετά την ομιλία ο αγαπητός καθ’ όλα Βαλέριος έβαλε ένα ζήτημα 
τελειώνοντας αυτή την συζήτηση. Είπε, λοιπόν, ο Βαλέριος, θα υπογράψει αύριο 
ο κ. Παντούλας με τον Γραμματέα και θα έρθουν μετά στην Αγία Πετρούπολη να 
υπογράψουν οι Πρόεδροι. Απαντώ, λοιπόν, και λέω ότι αυτό υπερβαίνει το 
καταστατικό και τα εσκαμμένα. Ο κ. Παντούλας που είναι Γραμματέας δεν μπορεί 
να εξομοιωθεί με έναν υπηρεσιακό παράγοντα και να προκύψει μετά μια 
υπογραφή των Προέδρων καθ’ υπερβολή. Ας υπογράψουν και ο Πρόεδρος και ο 
Γραμματέας σε μια τελετή από κοινού. Αυτό!  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Εγώ νομίζω το εξής. Παντού σε όλα τα κείμενα υπάρχει η 
αρχή της αναλογίας. Όποιος εκπροσωπεί τον έναν Οργανισμό εκ των 
συμβαλλομένων, αντίστοιχη κλίμακα εκπροσωπεί και ο άλλος. Ο Μυγδάλης, 
λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, εννοεί: αν είναι Γενικός Γραμματέας από τη 
Δ.Σ.Ο. που θα υπογράψει, δεν μπορεί παρά να είναι Γενικός Γραμματέας και από 
την άλλη πλευρά. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον δικό μας Πρόεδρο τον οποίο τον 
αγαπούμε και τον σεβόμαστε. Αυτό έχει να κάνει με την εκπροσώπηση της άλλης 
πλευράς. Καταλαβαίνω, λοιπόν, εγώ τώρα ότι ο Μυγδάλης εννοεί ότι ωραία, ο 
Παντούλας θα εκπροσωπήσει εμάς –πολύ ωραία!- αλλά από την άλλη πλευρά να 
εκπροσωπήσει το ανώτατο όργανό του. Ποιό είναι το ανώτατο όργανό του; Είναι 
ο Κύριος που πέρασε εδώ και μίλησε; Αν είναι αυτός, τότε αυτός να υπογράψει. 
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Αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι. Άρα, λοιπόν, να μην βάζουμε άλλες παραμέτρους 
μέσα, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Ζητούμε να έρθει να υπογραφεί αυτό το χαρτί 
από την άλλη πλευρά από τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο του Παντούλα, τον Γενικό 
Γραμματέα. Υπάρχει; Καμία αντίρρηση, αύριο υπογράφουμε. Δεν υπάρχει; 
Ώσπου να έρθει θα περιμένουμε έτσι. Εγώ αυτό νομίζω. Σωστό;  
S. POPOV: Επιτρέψτε μου. Έχουμε δύο προβλήματα. Ο Μυγδάλης, πρώτα από 
όλα έθεσε υπό αμφισβήτηση το αν ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να υπογράφει 
τέτοια κείμενα. Αυτό είπε ο Μυγδάλης. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι στο 
παρελθόν είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις, είχαμε ποικίλες προσεγγίσεις. Αυτό 
δεν θέλει να το καταλάβει ο κ. Μυγδάλης. Είπαμε στο παρελθόν ότι θα έχουμε μια 
τελετή επίσημης υπογραφής το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Έχει κανείς 
αντίρρηση επί αυτού; Κώστα έχεις κάποια αντίρρηση επί αυτού;  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Όχι. Απολύτως καμία.  
S. POPOV: Δεν έχεις λοιπόν αντίρρηση επί αυτού. Πάμε παρακάτω. Έχεις 
κάποια αντίρρηση αναφορικά με τη συνεργασία μας με αυτή την Διεθνή 
Οργάνωση; Έχεις κάποια αντίρρηση επί της ιδέας υπογραφής συμφωνίας 
συνεργασίας με αυτούς;  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Καμία. 
S. POPOV: Τώρα, λοιπόν, υπάρχει ένα κείμενο. Ποιος από τη δική μας 
Οργάνωση μπορεί να μονογράψει. Ας αναθέσουμε στον Μυγδάλη να το 
μονογράψει. Δεν έχει δικαίωμα ο Μυγδάλης; Τότε θα πρέπει να παρακαλέσουμε 
τον κ. Zverev, μιας και ετέθη αυτό το θέμα. Πέτρο, παρακαλώ.  
V. ALEXEEV: Μέχρι να ομιλήσει ο Πέτρος, θα ήθελα να διευκρινίσω. Αυτό που 
είπε ο Μυγδάλης μας έχει μπερδέψει. Δεν ξέρω σκοπίμως το έκανε αυτό ή άθελά 
του; Νομίζω σκοπίμως το έκανε αυτό, μας έχει μπερδέψει δηλαδή. Θα πρέπει να 
συνεργαστούμε με αυτούς τους θεσμούς που εκπροσωπούν την άλλη Οργάνωση. 
Δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε σε αυτή την Οργάνωση ποιον θα έχει ως 
Εκτελεστικό Γραμματέα. Έχουν εκλέξει αυτόν τον άνθρωπο ως Εκτελεστικό 
Γραμματέα. Τώρα, το ότι δεν είναι κοινοβουλευτικός αυτό είναι προσβλητικό. Οι 
παρατηρήσεις ότι δεν είναι κοινοβουλευτικός είναι προσβλητικές. Θα πρέπει να 
ζητήσουμε τη συγγνώμη του Κυρίου Zverev γι’ αυτή την προσβλητική μας στάση.  
P. ZVEREV: Δεν είμαι Εκτελεστικός Γραμματέας, αλλά Υπεύθυνος Γραμματέας. 
Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Με εκλέγουν, εκλέγομαι από δεκατρείς επικεφαλής 
Κοινοβουλίων, από 108 βουλευτές, που απαρτίζεται η Ολομέλεια.  

Ως προς το status που πρεσβεύω, είμαι υπεύθυνος για την κατανομή των 
πιστώσεων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν πολλά πρόσωπα να υπογράφουν 
τραπεζικά επενδυτικά προγράμματα αυτού του τύπου. Τεχνικά το λέω.  

Το τρίτο: Υπεύθυνος Γραμματέας από το Καταστατικό μας δεν έχει το 
δικαίωμα να είναι Βουλευτής. Δεν υπάρχει το δικαίωμα να είναι Υπεύθυνος 
Γραμματέας βουλευτής.  
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Και το τέταρτο: σας παρακαλώ, αν προσβληθώ από κάτι, θα προσβληθώ 
από κάτι άλλο, μην ανησυχείτε. Εξηγήσεις δίνω. Δεν είμαι κακεντρεχής. Όλοι 
έχουμε αλληλοκατανόηση. Ξέρω ότι δεν γνωρίζετε την εσωτερική μας οργάνωση. 
Κατά κανόνα υπογράφω συμφωνίες χωρίς τον Πρόεδρο, έχω αυτή την 
εξουσιοδότηση.  

Το εν λόγω έγγραφο αποφασίσαμε να σας το προτείνουμε προς υπογραφή. 
Το υπογράφω εγώ και ο Πρόεδρος. Γιατί; Διότι υπήρξε μια περίοδος κατά την 
οποία δεν είχαμε Πρόεδρο, συνδεόταν με τα γεγονότα στη Λευκορωσία. Από 15ης 
Μαΐου έχουμε Πρόεδρο Κοινοβουλίου να είναι Πρόεδρος. Πρόεδρος 
Κοινοβουλίου είναι ο Πρόεδρος της Οργάνωσής μας. Βάσει, λοιπόν, του 
Καταστατικού της Οργανώσεώς μας, έχω αυτά τα καθήκοντα και δικαιώματα. Δεν 
υπερβαίνω τα δικαιώματά μου. Αυτό είναι το status της Οργάνωσής μας. Σας 
ευχαριστώ.  
Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Ευχαριστώ το Προεδρείο για τις άοκνες προσπάθειες που 
καταβάλλει και διευρύνει τη φήμη και τη συνεργασία της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας με άλλες μεγάλες Οργανώσεις, με αποτέλεσμα να 
αποκτούμε κύρος, εμβέλεια και αποτελεσματικότητα. Για μας η ουσία είναι να 
υπογράφονται τέτοιες συμφωνίες. Εμάς ποσώς μας ενδιαφέρει ποιανού η 
υπογραφή θα είναι κάτω από αυτές τις συμφωνίες. Για μας η ουσία είναι ότι 
κατορθώνουμε και διευρυνόμαστε. Και επ’ ευκαιρία εκφράζω και τα 
συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου για το έργο που επιτελεί η Γραμματεία 
και το Προεδρείο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Ειλικρινά 
δεν μας απασχολεί ποιανού η υπογραφή θα βρίσκεται κάτω από αυτή. Στους 
Διεθνείς Οργανισμούς, φυσικά, η ανώτατη υπογραφή θεωρείται πάντοτε αυτή του 
Προέδρου. Ευχαριστώ.   
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 
S. POPOV: Επί του παρόντος όχι. Ποιος ακόμα από τους βουλευτές θα ήθελε να 
μιλήσει; Από τους βουλευτές. Επ’ αυτού του ζητήματος. Παρακαλώ.  
E. MIZULINA: Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα συνάδελφο που 
συνεχάρη την Γραμματεία για την εποικοδομητική δραστηριότητά της. Τα 
τέσσερα χρόνια που παρήλθαν είναι προφανές πόσο αναβαθμίστηκε το επίπεδο 
λειτουργίας του Οργανισμού μας, όλων των εκδηλώσεων, της συνεργασίας μας. 
Εμφανίζονται νέοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι άλλων έγκυρων, έγκριτων 
Διεθνών Οργανισμών, και αυτό είναι εξαιρετικό.  

Τώρα, αυτή η συζήτηση η οποία διεξήχθη - ευελπιστώ ότι δεν θα υπάρξει 
αντίστοιχη συζήτηση - αποκάλυψε μια πλευρά που θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο 
όμορφη. Πρακτικά, τώρα λαμβάνουμε το ρόλο μιας Επιτροπής εξουσιοδοτήσεων, 
που προσδιορίζει ποιος έχει τι εξουσιοδοτήσεις να υπογράφει σε ποιους διεθνείς 
Οργανισμούς, και ποιος άλλος θα έπρεπε να υπογράψει αν επιθυμούμε στο μέλλον 
να έχουμε παρόμοιες συμφωνίες. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Αν έλθει εδώ 
ένας αντιπρόσωπος της PABSEC, έχει το δικό του Καταστατικό, έχει το δικό του 
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status. Εξουσιοδοτείται συγκεκριμένα να υπογράψει βάσει του εσωτερικού 
Καταστατικού του εν λόγω Οργανισμού, αυτό που προβλέπεται. Θα ήταν 
ορθότερο ο Κώστας και η Γραμματεία εάν προκύπτουν τέτοια ζητήματα να τα 
διευθετούν πριν την Ολομέλεια.  

Σήμερα στα πλαίσια της Ολομέλειας της Συνεδρίασής μας, οφείλουμε να 
εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι από την Κ.Σ. 
ΟΣΕΠ και από την Συνέλευση της Ευρασιατικής Οικονομικής Κοινότητος 
γίνονται συνεργάτες μας, εταίροι μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Peter 
Zverev, διότι από κοινού μαζί μας είναι έτοιμος να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, 
έχει αυτές τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες, εγώ ουδόλως αμφιβάλλω ως προς 
την εξουσιοδότηση που διαθέτει, και δεν είναι της παρούσης η συζήτηση αυτού 
του ζητήματος, των εξουσιοδοτήσεων.  

Γενικώς ως θέμα αρχής, τέτοιου τύπου συνεργασίες με διεθνείς 
Οργανισμούς, όσο πιο πολλές έχουμε κι όσο πιο υψηλό είναι το status των 
υπογραφόντων, τόσο πιο καλό θα είναι για τον Οργανισμό μας.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι όσοι γνωρίζετε πώς συνεργάζονται οι 
Διακοινοβουλευτικές Οργανώσεις θα έχετε προσέξει πόσο δύσκολη διαδικασία 
είναι η συνεργασία, η μόνιμη συνεργασία σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. 
Ακόμα και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, στο 
Ευρωκοινοβούλιο, πόσα χρόνια παίρνουν αυτές οι συνεργασίες, αυτές οι 
διαδικασίες συνάψεως συμφωνιών, καταρτίσεως του κειμένου, προσδιορισμού 
των προσκεκλημένων εκπροσώπων εκατέρωθεν σε αυτούς τους Διεθνείς 
Οργανισμούς. Γι’ αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε τη συζήτηση σε 
ένα επίπεδο του ποιος, τι εξουσιοδοτήσεις έχει. Αυτό προσδιορίζεται από το αν 
είναι επίσημος εκπρόσωπος, είναι ή δεν είναι βουλευτής, από το εσωτερικό status 
του Διεθνούς Οργανισμού προσδιορίζεται το τι είναι αυτός και τι αρμοδιότητες 
έχει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να υπάρχουν τέτοιες παρεξηγήσεις που 
θα εμποδίζουν τη διεύρυνση των συνεργασιών μας με άλλους Οργανισμούς. Για 
άλλη μια φορά εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη Γραμματεία.  
S. POPOV: Ευχαριστώ πολύ. Ποιός άλλος; Η κα Samoilyk.  
K. SAMOILYK: Θα ήθελα να υπομνήσω ότι ο κ. Zverev δεν εκφράζει ένα 
Κοινοβούλιο, αλλά έναν Διεθνή Οργανισμό. Θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι 
άβολα, ντρέπομαι κατά κάποιο τρόπο. Οι Σύμβουλοι αντί να δουν τη σύνθεση, το 
Καταστατικό αυτού του Οργανισμού με τον οποίο προσυπογράφουμε μια τέτοια 
συμφωνία, μας οδηγούν σε αυτή την άνευ λόγου και αιτίας, νομίζω, συζήτηση. 
Είμαστε μέλη Κοινοβουλίων. Εσείς δεν εκπληρώσατε λοιπόν τις λειτουργίες σας, 
δεν μελετήσατε ενδελεχώς το καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού με τον 
οποίον εμείς καλούμεθα να υπογράψουμε μια συμφωνία.  

Με το δικό μας Καταστατικό, και βάσει του δικού μας Καταστατικού να 
κρίνουμε άλλους Οργανισμούς δεν έχουμε το δικαίωμα. Είμαστε, λοιπόν, όλοι 
μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση, την απόφαση που 
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ακούστηκε, και να μην προσβάλλουμε ούτε τον Γενικό Γραμματέα, ούτε τον 
Πρόεδρο. Έχουμε εξουσιοδοτήσει τους ηγέτες μας εκατό τοις εκατό.  
V. ALEXEEV: Αναφερθήκατε σε δύο Συμβούλους, εγώ εκφράζω αντιρρήσεις.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι τι άλλες αντιρρήσεις υπάρχουν; Τι άλλες 
απόψεις υπάρχουν;  

Συνεπώς, έχουμε το δικαίωμα, είμεθα το ανώτατο όργανο. Ο Κώστας ας 
κάτσει να ξαναμελετήσει το καταστατικό, αν δεν το ξέρει. Είμεθα η Ολομέλεια, το 
ανώτατο όργανο. Στη Γενική μας Συνέλευση έχουμε το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτήσουμε οποιονδήποτε αξιωματούχο, το Γραμματέα μας, τη 
Γραμματεία μας, να διεκπεραιώσει. Κώστα δες τα αντίστοιχα άρθρα, σε 
παρακαλώ. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο, έχει το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτήσει. Είναι ακριβώς αυτά που είπα και στα οποία έγειρες ένσταση. 
Δηλαδή ουσιαστικά μίλησες κατά του Καταστατικού της Δ.Σ.Ο. Επ’ αυτού, 
λοιπόν, εγείρεται ένα μεγάλο ζήτημα.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχει καμία αντίρρηση γι’ αυτό; Όχι. Οπότε 
αύριο που θα εκλέξουμε το νέο μας Γενικό Γραμματέα θα του αναθέσουμε να 
ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Σωστά κατάλαβα; Αυτό είναι το δικαίωμά μας, 
έχουμε το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσουμε τον Κύριο Γενικό Γραμματέα μας.  

Οι Σύμβουλοι μπορούν να έχουν την άποψή τους, σεβαστή η άποψή τους, 
αλλά αποφάσεις παίρνουμε εμείς, οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άλλη 
μια ομιλία, ο κ. Άγγελος Βότσης.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, 
αντιλαμβανόμενος το χρόνο που έχουμε σπαταλήσει για να συζητούμε κάποια 
διαδικαστικά θέματα.  
 Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας έχει και στο παρελθόν 
ασχοληθεί με το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης σε συνάρτηση με την 
Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, σημειώνοντας ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ της 
κρίσης του παγκόσμιου αξιακού συστήματος και της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης.  
 Οι σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από την απληστία και τις 
συνεχείς προσπάθειες συσσώρευσης πλούτου ως αποτέλεσμα της απομάκρυνσης 
των ανθρώπων από αξίες υψηλότερες, όπως η αγάπη για τον συνάνθρωπο, η 
αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία. Αξίες τις οποίες πρεσβεύει η Ορθόδοξη Χριστιανική 
Πίστη και οι οποίες θέτουν το πλαίσιο για την δημιουργία υγιούς και δίκαιης 
κοινωνίας. Τις αξίες αυτές έχει αντικαταστήσει η προσήλωση στα υλικά αγαθά 
και στο χρήμα.  

Η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι προϊόν αυτής της ασύδοτης 
φιλαργυρίας των πλουτοκρατών που οδήγησε στο φαινόμενο των λεγόμενων 
«Golden Boys», των ακριβοπληρωμένων μάνατζερ των αμερικανικών τραπεζών, 
οι οποίοι καταχράστηκαν την ευελιξία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
αναλαμβάνοντας επενδύσεις υψηλού κινδύνου χωρίς να επιδεικνύουν τη δέουσα 
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προσοχή για τη στάθμιση των κινδύνων, επωφελούμενοι και οι ίδιοι από 
φαινομενικά τεράστιες αποδόσεις και το γρήγορο πλουτισμό.  

Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, από όπου κι αν πηγάζει, έχει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία πλήττουν κυρίως τις αδύναμες ομάδες του 
πληθυσμού σε πολλές χώρες, αλλά και τις λιγότερες ευνοημένες χώρες ανά τον 
πλανήτη. Η ανεργία, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών 
εργαζομένων, η αβεβαιότητα στην εργασία αλλά και στην οικονομική 
αποκατάσταση, καθώς και η αδυναμία δανεισμού υπό τη σκιά της δεινής 
κατάστασης που βρίσκεται η οικονομία, βαθαίνει ακόμη περισσότερο το χάσμα 
μεταξύ πλουσίων και φτωχών της γης.  

Το αίσθημα απελπισίας που δικαιολογημένα καταβάλλει τους 
συνανθρώπους μας οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο 
από τους κραδασμούς της παγκόσμιας οικονομίας, μπορεί να βρει απαντήσεις 
στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Αξίες όπως η φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη 
έχουν τη δύναμη να αμβλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες χώρες και περιοχές και να βοηθήσουν 
στην διασφάλιση πιο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους δυσπραγούντες.  

Οι θρησκευτικές αξίες που προωθούνται μέσω της Ορθοδοξίας, βασίζονται 
στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, στον σεβασμό και στη δικαιοσύνη, και γι’ αυτό 
αποτελούν και πανανθρώπινες ηθικές αξίες κάθε δίκαιης κοινωνίας. Μόνο 
διαφυλάσσοντας αυτές τις αξίες και εφαρμόζοντάς τες στην άσκηση μιας υγιούς 
διακυβέρνησης μπορούν οι κοινωνίες να ευημερούν και να προοδεύουν στο 
σύνολό τους.  

Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι σε αυτό το σημείο σημαντικός, 
τόσο μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο το οποίο θα ανακουφίσει τις ευάλωτες 
ομάδες, λειτουργώντας ως θεραπευτική κοινότητα, όσο και μέσα από την 
καθημερινή επαφή κληρικών και ποιμνίου, προκειμένου να προωθηθεί η 
διδασκαλία των αξιών μας και να επιτευχθεί ο επαναπροσδιορισμός των αξιών 
στις κοινωνίες, παρέχοντας πνευματική τροφή στους ανθρώπους, την εσωτερική 
ειρήνη και την απόκτηση νοήματος για τη ζωή.  

Η επαναφορά αυτών των αξιών στην κοινωνική ζωή του σήμερα, στους 
κανόνες που διέπουν τις οικονομίες και κοινωνικές σχέσεις της εποχής μας, 
αποτελεί την συνταγή για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ 
μετριάζει τον αρνητικό αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης σε 
κοινωνικό επίπεδο.  

Η προσφορά της Εκκλησίας, όμως, όπως και η όποια φιλανθρωπία των 
πολιτών γενικότερα, δεν πρέπει να συγχέεται με τις υποχρεώσεις του κράτους, των 
κρατών ευρύτερα, που οφείλουν να επιδεικνύουν ορθή διαχείριση, να παρέχουν 
στους πολίτες κοινωνικά ωφελήματα και να ενδιαφέρονται για τις οικονομικές 
ανάγκες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν θέλουν ελεημοσύνη αλλά δικαιοσύνη, 
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θέλουν δουλειές για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπώς την καθημερινή διαβίωσή τους, 
αγαθά των οποίων την ευθύνη έχει το κράτος.  

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας μπορεί να συνεισφέρει στις 
συντονισμένες προσπάθειες Κράτους και Εκκλησίας για βελτίωση των δύσκολων 
κοινωνικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν με το ξέσπασμα της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης. Η Συνέλευση θα πρέπει, αξιοποιώντας τον κοινοβουλευτικό 
της χαρακτήρα, να ενισχύσει τις προσπάθειες των κυβερνήσεων των κρατών 
μελών της για διεύρυνση του κοινωνικού κράτους και πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης.  

Οι αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για την εδραίωση μιας δίκαιης κοινωνίας με ευαισθησία για 
δυσκολίες και ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας το μπορεί αν γίνει μέσον για την προώθηση αυτών των 
αρχών στο κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, όλοι όσοι ζήτησαν προ του γεύματος το λόγο 
ομίλησαν. Τώρα έχουμε ένα διάλειμμα για το γεύμα.  
Μετά το γεύμα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στις 15:30 εδώ στην ίδια 
αίθουσα.  
 
Διάλειμμα για γεύμα 
 
S. POPOV: Δίνω τώρα το λόγο στον Καθηγητή Ηθικής του Ινστιτούτου Αγίου 
Σεργίου με θέμα «Η παγκοσμιοποίηση από την τρομοκρατία προς την 
πνευματικότητα», κ. Vergely Bertrand.  
V. BERTRAND: Κυρίες και Κύριοι, σας χαιρετίζω όλους, και είναι μεγάλη τιμή 
για μένα που έλαβα αυτήν την πρόσκληση από εσάς προκειμένου να σας μιλήσω 
για ένα ουσιώδες θέμα, το οποίο απασχολεί όλους στην εποχή μας, ήτοι την σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στην κρίση, την οποία βιώνουμε όλοι σήμερα, και από την 
άλλη πλευρά τις πνευματικές αξίες.  
 Όταν λοιπόν σήμερα συζητούμε γι’ αυτή τη σοβαρή κρίση την οποία 
βιώνει ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη ιδιαίτερα, υπάρχουν τρεις τρόποι για να 
προσεγγίσει κανείς αυτό το θέμα.  

Ο πρώτος τρόπος, η πρώτη προσέγγιση αν θέλετε, μας οδηγεί στο να 
σκεφτούμε ότι η κρίση την οποία διάγουμε είναι κρίση της οικονομικής 
συγκυρίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Καπιταλισμός δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, 
θεωρείται ως ένα σύστημα καλό, και αν υπάρχει κρίση αυτή η κρίση σχετίζεται με 
τις συγκυρίες, με τις συνθήκες και με την εσφαλμένη χρήση ή θέση σε χρήση του 
συστήματος.  

Η δεύτερη προσέγγιση σε σχέση με την κρίση, έχει να κάνει με το ότι η 
κρίση αυτή δεν είναι συγκυριακή αλλά δομική, συστημική, αν θέλετε. Άρα, 
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λοιπόν, εδώ ο ίδιος ο Καπιταλισμός και η οικονομία της αγοράς τίθενται σε 
αμφισβήτηση, επιθυμώντας ένα άλλο σύστημα.  

Ποιος ο λόγος να μιλάμε, όμως, για πνευματικές αξίες; Υπάρχει 
ενδιαφέρον σε αυτό, με την έννοια ότι υπάρχει μια τρίτη προσέγγιση της κρίσης η 
οποία είναι αυτή καθεαυτή πνευματική. Και ο τρόπος αυτός της προσέγγισης της 
κρίσης, ο πνευματικός αν θέλετε, τον οποίο και θα αναπτύξω ενώπιόν σας, έχει να 
κάνει με μια βαθύτερη κατανόηση της αιτιολογίας της κρίσης.  

Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να επανέλθουμε στα γεγονότα, δηλαδή στο 
τι έχει συμβεί. Τι βρίσκεται στη βάση αυτής της κρίσης; Υπάρχουν υλικά 
στοιχεία, πίσω από αυτά όμως υπάρχουν και πνευματικά στοιχεία. Τα υλικά 
στοιχεία κατά την άποψή μου είναι τα ακόλουθα: εάν δεν κάνω λάθος, και αν 
ενθυμούμαι καλώς, η κρίση την οποία όλοι βιώνουμε σχετίζεται με ένα σύστημα 
το οποίο μας ωθεί προς την κατανάλωση. Το σύστημα λοιπόν αυτό, εφ’ όσον είναι 
τέτοιο και ρέπει προς την κατανάλωση, οδηγεί στην υπερχρέωση των νοικοκυριών 
κατά τρόπον ώστε πέραν ενός χρέους ή μιας πίστωσης, αν θέλετε, έχουμε φτάσει 
στην υπερχρέωση. Αντί, λοιπόν, να φρενάρουμε αυτή την υπερχρέωση των 
νοικοκυριών, ένας αριθμός τραπεζών έχουν ανοίξει περαιτέρω πιστώσεις σε αυτά 
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ούτως ώστε να συνεχίσουν να καταναλώνουν.  

Στις Η.Π.Α. αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις, αφού ένας αριθμός τραπεζών 
δεν δίστασε να δανείζει υπέρογκα ποσά σε νοικοκυριά προκειμένου τα νοικοκυριά 
αυτά να μπορούν να αγοράσουν για την οικογένειά τους σπίτια. Τι συνέβη λοιπόν; 
Κάποια μέρα τα νοικοκυριά αυτά εκλήθησαν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Τα 
υπερχρεωμένα όμως νοικοκυριά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους 
αυτά, και κατ’ επέκταση οι πιστώτριες τράπεζες καταστράφηκαν. Δεν μπόρεσαν, 
λοιπόν, εξαιτίας αυτού, να δανείσουν χρήματα στις βιομηχανίες οι οποίες είχαν 
ανάγκη δανείων με τη σειρά τους. Και ως αποτέλεσμα υπήρξε μια σειρά 
πτωχεύσεων τραπεζών, και αυτή η πτώχευση των τραπεζών υποχρέωσε τα κράτη 
τα ίδια να χρεωθούν αυτά καθαυτά προκειμένου να δανείσουν τις τράπεζες με τη 
σειρά τους, ούτως ώστε το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί. Το αποτέλεσμα, 
λοιπόν, ως απότοκο αυτής της κατάστασης, ζούμε αυτόν τον φαύλο κύκλο.  

Όταν, λοιπόν, έχουμε αυτή την υπερχρέωση των νοικοκυριών, και όταν τα 
ίδια τα κράτη δανείζονται και χρεώνονται, γινόμαστε μάρτυρες ενός γενικού 
πανικού. Αυτός ο γενικός πανικός έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιες 
βιομηχανίες, κάποιες επιχειρήσεις απολύουν. Γιατί; Για να μειώσουν τα κόστη 
τους. Ή μεταφέρουν την έδρα τους και τις κατασκευαστικές τους μονάδες αλλού 
προκειμένου να παράγουν με φθηνότερο κόστος. Άρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την 
επιδείνωση και την παρακμή του κοινωνικού ιστού.  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανεργίας, οι νέοι δεν μπορούν να βρουν τη θέση 
τους, το ρόλο τους, και χάνουν τον προσανατολισμό τους. Πέφτουν στα 
ναρκωτικά, στον αλκοολισμό ή ακόμα και στη βία, όταν δεν έχουν την τάση να 
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γίνονται μέλη ριζοσπαστικών κινημάτων, τρομοκρατικών, θρησκευτικών σεχτών 
ή άλλων. Άρα, λοιπόν, το ίδιο το σύστημα νοσεί.  

Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην πηγή της κρίσης. Η 
πηγή, λοιπόν της κρίσης έγκειται σε μια σύγχυση, μια σύγχυση μέσα στην οποία 
ζούμε εδώ και πολύ καιρό. Και κατά την άποψή μου αυτή η σύγχυση βρίσκεται 
στη βάση της κρίσης που ζούμε. Αυτή η σύγχυση, λοιπόν, έχει να κάνει με τον 
άνθρωπο και με τον οικονομικό άνθρωπο από την άλλη πλευρά, ‘Economic 
Human Being’.  

Εδώ και χρόνια έχει δημοσιευτεί ένα έργο το οποίο ονομάζεται ‘Homo 
Economicus’. Στο κείμενο, λοιπόν, αυτό αναδεικνύεται πως κάποια δεδομένη 
στιγμή στη Δύση επήλθε ένας νέος ορισμός του ανθρώπου, ο οποίος και 
επιβλήθηκε, και αυτό ακριβώς πραγματεύεται το Homo Economicus. Αυτός ο 
‘οικονομικός άνθρωπος’ λοιπόν τι σημαίνει; Ότι πιστεύουμε και σκεπτόμαστε επί 
τη βάση των οικονομικών δεδομένων. Η μόνη πραγματικότητα, λοιπόν, του 
ανθρώπου είναι η οικονομική και η υλική. Και πίσω από αυτή την οικονομική 
πραγματικότητα του ανθρώπου, η μόνη λύση έναντι των προβλημάτων της 
ανθρωπότητας είναι η οικονομική λύση και πάλι.  

Κατά την άποψή μου, λοιπόν, εκεί ακριβώς είναι που κάνουμε λάθος. Εκεί, 
λοιπόν, πρέπει να επανέλθουμε και να μιλήσουμε ξανά για την κρίση και πίσω 
από αυτή την κρίση να εξετάσουμε ξανά τα ζητήματα του ανθρώπου, της 
πνευματικότητας και της οικονομίας.  

Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να επανέλθουμε στην 
έννοια της κρίσης. Τι είναι μια κρίση; Μια κρίση απαρτίζεται από δύο πλευρές, 
μια θετική και μια αρνητική.  

Η αρνητική κρίση είναι αυτό το οποίο παράγεται, επισυμβαίνει όταν τα 
ανθρώπινα όντα δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, και έτσι 
καταλήγουν σε μια ρήξη, σε διαμάχες. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με 
μια έκρηξη βίας.  

Όμως, μια κρίση είναι και κάτι το θετικό. Η λέξη ‘crise’ προέρχεται από 
την ελληνική λέξη «κρίσις» που σημαίνει διαίρεση, διάκριση, διαχωρισμός. Αυτό 
ακριβώς δηλαδή είναι που λαμβάνει χώρα στη σκέψη μας, στην κρίση μας, όταν η 
σκέψη μας είναι δημιουργική. Διαχωρίζουμε το καλό από το κακό, εισάγουμε 
αυτή τη διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού. Η κρίση λοιπόν είναι αυτό 
που λαμβάνει χώρα όταν ξυπνάει ο άνθρωπος.  

Και πότε τον ξυπνάμε τον άνθρωπο; Τον ξυπνάμε τον άνθρωπο όταν 
διακρίνουμε το ανθρώπινο ον από την κατάσταση του ύπνου στην κατάσταση της 
αφύπνισης. Κοιμόμαστε, λοιπόν, όταν πιστεύουμε ότι η οικονομική 
πραγματικότητα είναι η μόνη πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να 
αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο ον, και μπαίνουμε στη φάση της αφύπνισης, 
ξυπνάμε με άλλα λόγια, όταν μπορούμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα του 
ανθρώπου από τις εκφάνσεις, από τα φαινόμενα του ανθρώπου, appearances.  
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Άρα, λοιπόν, εδώ θέλω να υποστηρίξω ότι η κρίση είναι πνευματική κρίση, 
με την έννοια ότι πρόκειται για μια κρίση διάκρισης, είναι μια κρίση της σκέψης, 
δεν ξέρουμε δηλαδή πια τι είναι ο άνθρωπος. Και όταν δεν ξέρουμε τι είναι πια ο 
άνθρωπος, δεν ξέρουμε και πώς όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν τη θέση τους 
μέσα στη σκέψη του ανθρώπου.  

Θα ήθελα, λοιπόν, να αναφερθώ πρώτον στη σηματοδότηση του 
ανθρώπου, στο τι σημαίνει δηλαδή να είσαι άνθρωπος, δεύτερον στην 
πνευματικότητα του ανθρώπου, και τρίτον στην οικονομία εντός του ανθρώπου.  

Πιστεύω, λοιπόν, ότι πίσω από την κρίση την οποία βιώνουμε έχουμε να 
κάνουμε με μια κρίση του ανθρώπου. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια κρίση του 
ανθρώπου; Διότι έχουμε χάσει το νόημα του ανθρώπου. Όταν δίνω τον ορισμό του 
ανθρώπου μόνο ως οικονομικού ανθρώπου (homo economicus), χάνεται ο 
βαθύτερος δυναμισμός.  

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, οφείλουμε να προσδίδουμε στον 
άνθρωπο όλες του τις διαστάσεις. Σύμφωνα με την παράδοση των Πατέρων της 
Εκκλησίας, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ορίζεται ως ένας δημιουργικός δυναμισμός. 
Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένας δημιουργικός δυναμισμός; Αυτό σημαίνει 
ότι ο άνθρωπος έρχεται από μακριά, είναι φορέας βαθύτερων πραγμάτων, και 
καλείται ως εκ τούτου να πάει μακριά, να προχωρήσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να 
δώσουμε τον ορισμό του ανθρώπου διαφορετικά. Με την έννοια ότι οι ρίζες του 
είναι βαθιές, και το μέλλον του είναι ευρύ. Το να συσκέπτεται κανείς περί της 
ανθρώπινης ύπαρξης σημαίνει ότι πρέπει να σκέπτεται επί τη βάση αυτού του 
βαθύτερου δυναμισμού του ανθρώπου: στην ενσάρκωσή του και στην 
πνευματικότητά του. 

Ο άνθρωπος είναι ένα ον περιπεπλεγμένο και δύσκολο να καθοριστεί, γιατί 
πάντα ενυπάρχουν μέσα του η ύλη και το πνεύμα. Είμαστε άνθρωποι γιατί; Γιατί 
μέσα στο εσωτερικό, αν θέλετε, της συγκεκριμένης σαρκικής πραγματικότητας, 
υλικής πραγματικότητας και άρα οικονομικής πραγματικότητας, ενυπάρχουν και 
άλλα πράγματα. Μπορούμε, δηλαδή, ως άνθρωποι να υπερβούμε την 
πραγματικότητα αυτή, να εξαχθούμε από αυτή την υλική πραγματικότητα και να 
φτάσουμε στην πνευματικότητα και στην εσωτερική ζωή. Με άλλα λόγια, ο 
άνθρωπος διαπνέεται, διακατέχεται από αυτήν τη δυναμική αντίφαση ανάμεσα 
στην ύλη και στο πνεύμα, ως εκ τούτου ως ον είναι ένα βαθύτατα ανοικτό ον. Να 
θυμάστε επίσης ότι αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τι εννοούμε με την 
έννοια της πνευματικότητας. Αυτό, λοιπόν, που κατά την άποψή μου χαρακτηρίζει 
την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο σεβασμός του ανθρώπου 
και ο σεβασμός ως προς όλες του τις διαστάσεις, και ιδιαίτερα ως προς τις 
διαστάσεις του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Εξ’ αυτού μπορούμε να 
πούμε ότι οφείλουμε να έχουμε μια πνευματικότητα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο 
όπως το σκεπτόμαστε σήμερα στην Δύση, με έναν εξατομικευμένο τρόπο, αλλά 
θα πρέπει να επανέλθουμε στην έννοια του spiritus. Τί είναι το spiritus; Είναι η 
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πνοή, η ανάσα, και πίσω από αυτό μπορούμε να ανοιχθούμε στη διάσταση της 
αναπνοής. Όταν μιλάμε για πνευματικότητα, πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν ακριβώς 
την κίνηση, την εισπνοή, την εκπνοή, και μέσα από αυτό το δίπολο μπαίνουμε 
στην αναπνοή. Τί είναι λοιπόν ένας πνευματικός άνθρωπος; Είναι ένας άνθρωπος 
της πνοής, ένας άνθρωπος ο οποίος αναπνέει μέσα στο σώμα του και διά του 
σώματός του, μπαίνει μέσα στη σάρκα των πραγμάτων, την υλική 
πραγματικότητα, στο συγκεκριμένο χαρακτήρα, στο ζωντανό  χαρακτήρα των 
πραγμάτων, και ξαφνικά με την αναπνοή του τα πάντα αναπνέουν γύρω του, 
αναπνέει το ίδιο το Σύμπαν.  

Η εμπειρία, λοιπόν, της πνευματικότητας είναι επίσης αυτή η εμπειρία της 
ανθρώπινης συνάντησης: όταν εγώ υπάρχω, όταν ο άλλος υπάρχει κι όταν 
υπάρχουμε από κοινού.  

Τέλος, η εμπειρία της πνευματικότητας είναι η εμπειρία της βαθύτερης 
σκέψης. Η βαθύτερη σκέψη είναι αυτό το οποίο συμβαίνει όταν υπάρχει μια 
αντήχηση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, ανάμεσα στη σαρκική, υλική πλευρά 
της ύπαρξης και την υπερβατική, πνευματική πλευρά της ύπαρξης. Όταν δηλαδή 
κάποια στιγμή η υλική πλευρά μπορεί να αντηχήσει με πνευματικό τρόπο, και 
όταν το πνευματικό ενσαρκώνεται. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία της 
πνευματικότητας ολοκληρώνεται δια μέσου του συμβόλου του Σταυρού, με την 
έννοια ότι πρόκειται για μια ζεύξη, μια διασταύρωση ανάμεσα στον ουρανό και 
στη γη. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Χριστός  είναι η εικόνα, η εκπλήρωση αυτής 
της πνευματικής ζωής.  

Αυτό μου φαίνεται εξόχως σημαντικό. Γιατί; Γιατί αν κατανοήσουμε την 
πνευματικότητα, θα μπορέσουμε να προσδώσουμε και στην οικονομία τη σωστή 
της θέση. Θεωρώ ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομία, κι όταν 
εξετάζουμε τον οικονομικό παράγοντα, δύο λάθη μπορεί να συμβούν.  

Το πρώτο είναι να απορρίψουμε την οικονομία μιλώντας για αυτήν την 
οικονομική φρίκη, όπως μίλησε πριν από λίγα χρόνια μία δημοσιογράφος για το 
θέμα της οικονομίας, καταγγέλλοντας την οικονομική πραγματικότητα  

Το άλλο σφάλμα έχει να κάνει με αυτή την θέλξη της οικονομίας. Μου 
φαίνεται, λοιπόν, ότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε στην οικονομία της σωστή της 
θέση, να την τοποθετήσουμε στη σωστή της θέση. Και για να το κάνουμε αυτό, θα 
πρέπει να θυμηθούμε τον βαθύτερο δυναμισμό, τον πνευματικό βαθύτερο 
δυναμισμό που μπορεί να υπάρχει στην έννοια της οικονομίας. Οικονομία 
βεβαίως είναι αυτό το οποίο συμβαίνει όταν μια ανθρωπότητα αναγκάζεται να 
διάγει τον βίο της σε υλικό επίπεδο, στην υλική σφαίρα. Άρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει 
η παραγωγή, η ανταλλαγή των υλικών αγαθών.  

Όμως, η οικονομία είναι και μια επιστήμη, η οποία μας επιτρέπει με τα 
λίγα να καταφέρουμε πολλά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να λάβουμε πολύ 
σοβαρά τον όρο economiser, εξοικονομώ, save. Έτσι, ο όρος «οικονομία» μας 
κάνει να σκεφτούμε μια τέχνη διαφοροποίησης του πλούτου. Είναι, λοιπόν, πολύ 
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σημαντικό πρώτα–πρώτα να συμφιλιωθούμε με τον όρο «οικονομία», 
αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει εδώ ένας δημιουργικός δυναμισμός ο οποίος 
βρίσκεται μέσα στην ίδια την οικονομία, και είναι εγγενής της οικονομίας. 
Σκεπτόμενοι, λοιπόν, κι εξετάζοντας την κρίση και τις οικονομικές αξίες, θα 
πρέπει να επανέλθουμε στην παράδοση της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία μας 
μιλά για την οικονομία του πνεύματος και το πνεύμα της οικονομίας. Πιστεύω, 
λοιπόν, ότι η σχέση ανάμεσα στο πνεύμα και στην οικονομία μεταφράζει αυτή την 
σχέση, την συνάντηση, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό.  

Ας πάρουμε αυτό που εγώ ονομάζω την «οικονομία του πνεύματος». 
Υπάρχει οικονομία του πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της οικονομίας 
εγγράφεται στην καρδιά, στον πυρήνα αυτού του πνευματικού δυναμισμού. Υπό 
ποία μορφή τώρα αυτή η έννοια της οικονομίας εγγράφεται στον κορμό, στην 
καρδιά αυτού του δυναμισμού; Παίρνει την μορφή κάποιου πράγματος εξαιρετικά 
πρωτότυπου, το οποίο διδάσκεται από την παράδοση της Εκκλησίας, και είναι 
αυτό το οποίο ονομάζουμε γαλλιστί kenose.  

Πώς μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε στο πλαίσιο της ορθόδοξης 
παράδοσης; Ο Θεός μας θεωρεί ως μια πηγή ζωής, και ο Θεός δεν θέλει να 
επιβληθεί ως εξουσία, αντίθετα ο Θεός θέλει και προσπαθεί να αποτραβηχτεί, να 
αποσυρθεί. Κι εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό σε επίπεδο αξιών. Είναι δηλαδή 
η εμπειρία της ένδειας, της φτώχειας. Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή γίνεται όλο και πιο 
πένητας, αποσκελετώνεται, και ακριβώς αυτό είναι που κάνει τον δημιουργικό 
πλούτο του κόσμου.  

Αυτή, λοιπόν, η εμπειρία της ένδειας του Θεού είναι κάτι το οποίο 
απαντάται σε όλη τη δημιουργική έκφραση, είτε πρόκειται για την τέχνη, είτε 
πρόκειται για τον μυστικισμό. Τι είναι λοιπόν αυτή η δημιουργική εμπειρία του 
ανθρώπου; Ο άνθρωπος εδώ γίνεται όλο και πιο πένητας, όλο και πιο ταπεινός, 
όλο και πιο απλός και δημιουργός ή δημιουργικός.  

Πιστεύω, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας εμπειρίας δημιουργίας 
έχουμε να κάνουμε με αυτό που οι επιστήμονες έχουν ονομάσει «το πράγμα αυτό 
καθαυτό». Η πραγματικότητα αυτή καθαυτή. Η ζωή σε όλη της την απλότητα και 
στην απόλυτη γύμνια της. Εδώ λοιπόν έχουμε μια απάντηση σε αυτό το άγχος του 
ανθρώπου. Ο Homo Economicus επιζητά τα πλούτη, θέλει να συσσωρεύσει 
πλούτη. Έχει ως στόχο να έχει στην κατοχή του όλο και περισσότερο πλούτο. 
Γιατί; Γιατί δεν έχει βιώσει αυτήν τη δημιουργική εμπειρία που θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε πνευματική ένδεια. Εξ’ ου και το παράδοξο: όταν είμαστε 
πνευματικά πένητες και φτωχοί, γινόμαστε εξαιρετικά πλούσιοι στο επίπεδο της 
δημιουργίας, προφανώς της υλικής δημιουργίας.  

Πιστεύω, λοιπόν, ότι βιώνουμε αυτή την βαθειά κρίση γιατί την εμπειρία 
αυτή της πνευματικής ένδειας δεν την ενσωματώνουμε πλέον στη ζωή μας, δεν 
ζούμε πια μια ζωή ταπεινή, απλή, έτσι όπως το έκαναν οι πνευματικοί άνθρωποι 
και οι μεγάλοι δημιουργοί, και ψάχνουμε να βρούμε στο υλικό και στην οικονομία 
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αυτό που δεν μπορούν να μας δώσουν ούτε ο κόσμος της οικονομίας ούτε η υλική 
πραγματικότητα.  

Το δεύτερο σημείο που μου φαίνεται πολύ σημαντικό, και θα κλείσω με 
αυτό, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε το εξής: εάν είναι κεφαλαιώδες να 
περάσουμε από αυτήν την οικονομία της πνευματικότητας, είναι επίσης 
κεφαλαιώδες να περάσουμε και από μια πνευματικότητα της οικονομίας. 
Πιστεύω, λοιπόν, ότι υποφέρουμε σε αυτόν τον οικονομικό βίο γιατί δεν 
μπορούμε πια να βρούμε την ομορφιά της οικονομίας. Στην οικονομία δεν 
βλέπουμε παρά μια ασχήμια, παρά τη βία, και θέλουμε να την καταστρέψουμε, 
και βρισκόμαστε σε αυτό το μηχανισμό του άγχους.  

Πολλοί μιλούν για την οικονομία, και πραγματικά έχω εκπλαγεί. Οι ίδιοι 
που απολογούνται για την οικονομία είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας λένε ότι 
πρόκειται περί μιας φρίκης. Οι ίδιοι που διάγουν έναν τραγικό υλισμό είναι οι 
ίδιοι που παραπονιούνται γι’ αυτή την τραγική τους κατάσταση. Αυτό, λοιπόν, 
που πραγματικά εμένα με έχει σοκάρει, είναι ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
παράδοσης, έχουμε ξεχάσει αυτήν την παράδοση της Εκκλησίας, αυτής της 
πνευματικής ένδειας. Και επίσης θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια της 
ολοκλήρωσης να βρούμε ταυτόχρονα και τις σαρκικές πλευρές της ύπαρξής μας.  

Είναι πολύ καλό το να κατασκευάζουμε σε επίπεδο οικονομίας, είναι καλό 
να παράγουμε, να ανταλλάσσουμε, να είμαστε υπέρ του πολλαπλασιασμού. Το 
μήνυμα της Βίβλου δεν μας λέει να είμαστε δυστυχείς σε υλικό επίπεδο, αλλά 
αντίθετα να ζούμε και σε υλικό επίπεδο σε ευμάρεια. Όμως για να το πετύχουμε 
αυτό θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε ένα όραμα χωρίς άγχος σε ό,τι αφορά 
τον οικονομικό κόσμο, θα πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε στην ίδια τη ζωή. Τι είναι 
αυτό που με κάνει να ζω μέσα σε αυτόν το μηχανισμό του άγχους; Έχει να κάνει 
με το ότι το πρόβλημα της κοινωνίας μας, του κόσμου μας, και χωρίς να θέλω να 
κάνω λογοπαίγνιο, έχει να κάνει με μια κρίση πίστης.  

Ο κόσμος μας έχει πρόβλημα, όχι μόνο επειδή υπάρχει έλλειψη πίστης, 
αλλά επίσης έχει δυσκολία και στο να πιστέψει. Θα πρέπει λοιπόν να 
επανεξετάσουμε την κοινωνία των ανθρώπων, αλλά και το μυστήριο των 
ανθρώπων, την επικοινωνία δηλαδή μεταξύ της γης και του ουρανού. Υπό αυτήν 
την έννοια πιστεύω ότι με την παρουσία μας εδώ καταβάλλουμε προσπάθειες 
προκειμένου να μπορέσουμε να συσκεφθούμε, να ενσκήψουμε μέσα μας, να 
δούμε ότι βεβαίως ότι ο Θεός είναι σημαντικός και ότι υπάρχουν θησαυροί μέσα 
στην χριστιανική παράδοση οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν απαντήσεις 
απέναντι σε αυτή την κρίση που ζούμε όλοι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
S. POPOV: Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξιότιμε Κύριε Καθηγητά. Αξιότιμοι 
συνάδελφοι, εφιστώ την προσοχή σας κατά πόσο οι σκέψεις αυτές που ακούσαμε 
σήμερα συνάδουν με τις θέσεις του Κυρίου Καθηγητού του Ινστιτούτου 
Θεολογίας του Αγίου Σεργίου. Γίνεται λόγος εδώ περί της ενότητας των 
ορθοδόξων προσεγγίσεών μας. Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, 
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αλλά εν συνόλω αυτή η ενιαία προσέγγιση νομίζω ότι έχει εκφραστεί επακριβώς 
σήμερα.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουμε ακόμη τρεις ομιλίες συναδέλφων οι οποίοι 
έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ομιλήσουν. Η κα Mizulina έχει ζητήσει το 
λόγο. Ισχύει; Ναι. Ο κ. Cristian Dumitrescu; Καλώς. Ο κ. Moukheiber; Και ο π. 
Andrey Aliseev επίσης. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που επιθυμούν να 
ομιλήσουν; Σκεφτείτε.  

Δίνω το λόγο λοιπόν στην κα Elena Mizulina, βουλευτή της Ρωσικής 
Κρατικής Δούμα.  
E. MIZULINA: Αξιότιμοι συνάδελφοι, το θέμα που συζητάμε είναι εξαιρετικά 
σημαντικό. Θα επιθυμούσα να μοιραστώ μερικές σκέψεις, ιδέες, όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο πίσω από τις ηθικές ορθόδοξες αξίες υπάρχει ένας αγώνας, σε 
μας τουλάχιστον στη Ρωσία.  

Στη Ρωσία σήμερα επίκεινται αρκούντως περίπλοκες καταστάσεις, 
εκλογές, εκλογές όχι μόνο κοινοβουλευτικές αλλά και προεδρικές για τον 
Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και δυστυχώς σήμερα η κατάσταση στη 
Ρωσία είναι τέτοια που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εκλογές αυτές θα είναι 
πιο ήπιες, πιο προβλέψιμες, και ότι δεν θα επέλθουν κάποιοι επαναστατικοί 
μετασχηματισμοί για τη Ρωσία. Διότι δυστυχώς η Ρωσία σήμερα βρίσκεται σε ένα 
τέτοιο στάδιο κατά το οποίο είναι πολύ ισχυρές οι διαθέσεις διαμαρτυρίας, και 
αντιστοίχως είναι αύξουσα η επιρροή, το κύρος και του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, 
κομμάτων τα οποία, αν συμμερίζονται τρόπον τινά τις ορθόδοξες αξίες, αυτό το 
κάνουν τυπικώς.  

Δεδομένων, λοιπόν, των εξελίξεων, των τεκταινομένων, και της επιρροής 
που ακούμε εμείς οι εκφραστές της ορθοδόξου κοινότητος, κατά πόσο μπορούμε 
εμείς ούτως ώστε η ηθική συνιστώσα της ζωής μας, τουλάχιστον στο επίπεδο των 
νόμων, να αποκτήσει διαφορετική σημασία. Δυστυχώς, η πολιτική είναι μια 
διαδικασία η οποία συνδέεται πάντοτε με αλλαγές, με μεταβολές. Αυτό είναι μια 
ειδοποιός διαφορά της πολιτικής από άλλες σφαίρες της δραστηριότητας. Είναι 
μια μεταβατική κατάσταση από μια κατάσταση προ προς μια κατάσταση μετά. 
Εάν δεν υφίσταται αλλαγή, τότε δεν υφίσταται πολιτική, είναι κάτι άλλο.  

Σε ποια κατεύθυνση, λοιπόν, μεταβάλλεται η ζωή μας; Ποιες είναι οι 
αλλαγές που προτείνουν οι πολιτικοί; Αυτό είναι ιδεολογία πλέον, είναι οι δικές 
τους απόψεις. Εάν δεν είναι η ιδεολογία, τότε τι είναι αυτό που αφορά τις 
ορθόδοξες αξίες;  

Στην πραγματικότητα οι ορθόδοξες αξίες είναι λίγες, πραγματικά όμως 
είναι τόσο ισχυρές, προκαλούν τόσο ερεθισμό σε αυτούς οι οποίοι δεν 
συμμερίζονται τις ορθόδοξες πεποιθήσεις, τις ορθόδοξες παραδόσεις, ώστε η 
διατήρηση αυτών των αξιών και η προώθησή τους είναι κάτι πολύ περίπλοκο.  
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Σήμερα και η Ρωσία και η Ευρώπη προσκρούουν σε μια συγκυρία, σε μια 
κατάσταση στην οποία οι πιστοί, η οικογένεια, οι επιταγές των Αγίων, τίθενται σε 
καθεστώς επίθεσης. Αντιπαρατίθενται ο αθεϊσμός, η ελευθερία συνειδήσεως, ο 
διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος. Πρακτικά κάθε ζήτημα το οποίο 
προσπαθούμε να διευθετήσουμε σήμερα στη Ρωσία που συνδέεται με την 
Ορθοδοξία, προσκρούει σε πολύ επιθετικές αντιδράσεις.  

Προσφάτως, επεξεργάστηκα δύο σχέδια νόμου που αφορούν την 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ένα αφορά έναν Ομοσπονδιακό Νόμο για την Θεολογική 
Σχολή της Μόσχας και το άλλο για την Σχολή της Πετρουπόλεως. Υπάρχει Σχολή 
στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, στο Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης, και 
χρηματοδοτούνται, επίσης, και κάποιοι Μεντρεσέδες, ιερατικές σχολές του Ισλάμ. 
Αυτό αφορά και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, και της Πετρούπολης. 
Τέτοιου είδους ενίσχυση δεν υπάρχει από το Κράτος. Είναι γνωστό πια ποια θα 
είναι η κατάσταση. Μπορώ από σήμερα να πω ότι όταν γινόταν λόγος για 
Μεντερές, πάλι έχει διακριθεί από το Κράτος, αλλά υπάρχει χρηματοδότηση από 
τον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, και η συνταγματική αξίωση της διάκρισης 
των λειτουργιών Εκκλησίας και Κράτους δεν τίθεται σε λειτουργία.  

Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, ποια θα είναι η προσέγγιση από την άποψη της 
κρατούσας ιδεολογίας, της κρατούσας πολιτικής αναφορικά με το γεγονός ότι οι 
δύο από τις αρχαιότερες Ακαδημίες, της Μόσχας και της Πετρούπολης, 
Πνευματικές Ακαδημίες, Θεολογικές Σχολές, να τεθούν υπό τη στήριξη, υπό την 
αρωγή του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού.  

Η οικογένεια. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πασιφανές. Όλοι επιθυμούν η 
οικογένεια να είναι ισχυρή, γνωρίζουμε όμως ότι οι Μπολσεβίκοι ξεκίνησαν τον 
αγώνα εναντίον της οικογένειας, διότι θεωρούσαν ότι σε αυτήν εδράζεται η 
Ορθοδοξία, είναι η παραδοσιακή οικογένεια που εδράζεται στο γάμο, η πολύτεκνη 
οικογένεια είναι ένας συντηρητικός θεσμός, θεωρούσαν οι Μπολσεβίκοι. Τι 
γίνεται, λοιπόν, σήμερα;  

Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρέπει να προστατέψουμε το 
παιδί; Φυσικά και πρέπει να προστατέψουμε το παιδί. Γνωστό, όμως, ότι μεταξύ 
των διεθνών αρχών προστασίας του παιδιού αναφέρεται σαφώς ότι η ευημερία 
του παιδιού εξαρτάται από την ευημερία της οικογένειας. Κανείς εκτός της 
οικογένειας δεν μπορεί να προασπιστεί το παιδί καλύτερα. Γιατί, λοιπόν, να μην 
αναπτύξουμε, να μην ενισχύσουμε την οικογένεια; Σε όλη την Ευρώπη θέτουμε 
ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Επιπλέον, υπάρχει μια 
κυβερνητική απόφαση, και επί δεκαετία έδρασε ένα ειδικό πρόγραμμα για τη 
βελτίωση της θέσης των παιδιών. Και - ω του παραδόξου! - δεν υφίσταται καν η 
οικογένεια σε αυτή την προβληματική. Προστασία λοιπόν του παιδιού, αλλά 
εκτός οικογένειας χωρίς οικογένεια! Αποσπάται λοιπόν το παιδί από την 
οικογένεια, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα προστασίας του παιδιού 
παραπλεύρως της οικογένειας, χωρίς ενίσχυση της οικογένειας και ως εκ των 
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πραγμάτων οδηγεί σε καταστάσεις στις οποίες το παιδί και οι γονείς 
αντιπαρατίθενται. Και τι σημαίνει αυτή η αντιπαράθεση τέκνων και γονέων; Είναι 
μια παραβίαση αυτού του θεσμού. Υπάρχουν τηλέφωνα εμπιστοσύνης, στα 
σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, που έστω και υποσυνείδητα επιχειρούν να 
θέσουν το παιδί την αξίωση ότι μπορεί να είναι ανυπάκουο προς τους γονείς, να 
τους καρφώσει τους γονείς, να στραφεί εναντίον των γονέων. Όπως στη μορφή 
του Παύλεκ Μαρόζοφ σε ένα λογοτεχνικό έργο.  

Στην οικογένεια αυτή τη στιγμή αντιπαρατίθεται η ανευθυνότητα και η 
απουσία επαγγελματισμού των γονέων, δήθεν. Οι γονείς δεν μπορούν να τα 
καταφέρουν με τα σύγχρονα παιδιά, τα παιδιά είναι αρκούντος προωθημένα και 
εφόσον δεν τα καταφέρνουν οι γονείς, κρατικοί θεσμοί πρέπει να αναλάβουν τη 
φροντίδα αυτών των παιδιών. Μεταβάλλονται, λοιπόν, αυτοί οι θεσμοί, 
μετασχηματίζονται. Είναι όμως μερικές χιλιάδες, και σε αυτούς τίθενται 
εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πόρων. Τριάντα πέντε δισεκατομμύρια ρούβλια 
κατευθύνονται εκεί, και όσον αφορά την υποστήριξη των ευημερουσών 
οικογενειών, δεν υπάρχει τίποτε. Η οικογενειακή ευημερία δεν εντάσσεται, δεν 
εγγράφεται στην ιδεολογία της κυρίαρχης σημερινής ελίτ.  

Αντιπαρατίθενται, λοιπόν, τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θα ήθελα να πω 
ότι όλοι οι ευσυνείδητοι νομικοί, ακόμη και οι μη ορθόδοξοι, και οι μη ανήκοντες 
στην ορθόδοξη κοινότητα, όλοι μονοσήμαντα υποστηρίζουν ότι στην 
πραγματικότητα - είχαμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πριν από λίγα 
χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, όπου νομικοί διαφόρων δοξασιών 
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή θεωρία περί 
δικαιωμάτων του ανθρώπου εκπορεύεται από τις επιταγές, τις εντολές της 
Εκκλησίας.  

Ωστόσο, σήμερα στη Ρωσία αναπτύσσεται μεγάλη συζήτηση αναφορικά με 
μια από τις εντολές της Βίβλου, το «Ου φονεύσεις». Είναι το δικαίωμα του 
ανθρώπου στη ζωή. Εδώ γίνεται λόγος περί των εκτρώσεων και περί της σχέσεως 
των κυβερνουσών ελίτ προς τις εκτρώσεις. Η θρησκεία, λοιπόν, και ό,τι πρεσβεύει 
η εξουσία, μας λέει συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάριν: σχέση προς 
το θέμα των εκτρώσεων. Είναι πασιφανές. Εάν είναι ορθόδοξοι και ο Πρόεδρος 
και ο Πρωθυπουργός, πάντοτε σε όλες τις θρησκευτικές γιορτές, στο ναό του 
Σωτήρος Χριστού, σε άλλους ναούς, εμφανίζονται. Όσον αφορά όμως τα θέματα 
που συζητάμε εδώ και τα οποία συζητούν στην κοινωνία, ξεκίνησαν 
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, διότι επί ενάμιση έτος η ομάδα εργασίας που 
απαρτίζεται από βουλευτές και από πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, από άλλες Εκκλησίες (δεν έχουν όμως αυτοί τόσο 
ισχυρό πρόβλημα με τις εκτρώσεις).  

Προετοιμάσαμε λοιπόν ένα περίπλοκο νομοθέτημα, σχέδιο νόμου. 
Εκφράζω τις ευχαριστίες μου σε συναδέλφους από την Πολωνία, από την 
Λιθουανία, από τη Λετονία. Είναι ένα περίπλοκο νομοθέτημα το οποίο συνδέεται 
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με τη διαδικασία των εκτρώσεων. Θα αναφέρω μερικές πτυχές. Η ίδια η έκτρωση, 
φερ’ ειπείν. Γνωρίζετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει τέτοια 
νομοθεσία. Δεν αφορά εδώ μόνο τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και τις μέσω 
αντλίας κενού εκτρώσεις που πραγματώνονται σήμερα, καθώς επίσης και τις 
φαρμακευτικές εκτρώσεις. Στη Ρωσική Ομοσπονδία αυτά τα χάπια, η 
φαρμακευτική αγωγή για έκτρωση, έχουν μια παραπλανητική, θα έλεγα, 
ονομασία: «Baby caput» αποκαλούνται στους ιατρικούς κύκλους. Από χίλια 1.000 
μέχρι 1.500 ρούβλια μπορείς να το αποκτήσεις χωρίς συνταγή γιατρού. Συνιστούν 
βέβαια να λαμβάνονται αυτά τα χάπια παρουσία ιατρού, κανείς όμως δεν 
ασχολείται με αυτό. Γι’ αυτό στη Ρωσία σήμερα κάθε λεπτό γίνονται 10 
εκτρώσεις. Όσο είμαι εδώ λοιπόν, όσο μιλάω, σκεφτείτε πόσες εκτρώσεις! Στη 
διάρκεια της ημέρας έχουμε 15.000 εκτρώσεις, περίπου πέντε εκατομμύρια το 
χρόνο. Στην πραγματικότητα σκεφτείτε πόσες αφαιρέσεις ζωών παιδιών 
πραγματοποιούνται. Είναι αφαίρεση μιας νέας ζωής. Κάθε μάνα λέει έχω μια νέα 
ζωή στο εσωτερικό μου. Πόσα βιβλία έχουν γραφτεί γι’ αυτό; Αυτή λοιπόν η 
διακοπή, η βίαιη διακοπή της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στη Ρωσική 
Ομοσπονδία σε ετήσια βάση, είτε οι ίδιες οι μητέρες το κάνουν αυτό, είτε οι 
συγγενείς, οι φίλοι, οι συνάδελφοι που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την άσκηση 
βίας, πρόκειται για φόνο, πραγματικά. Όταν η χώρα συμμετέχει σε τόσο μαζική 
κλίμακα στη δικαίωση της αφαίρεσης μιας ζωής, μιας ζωής που δεν αφορά μόνο 
την ενδομήτρια ανάπτυξη, και μάλιστα δεν λαμβάνει την απόφαση μόνη της η 
μάνα.   

Όταν επιθυμούν, δεν υπάρχει κυοφορία, και όταν υπάρχει κυοφορία δεν το 
επιθυμούν. Παράδοξο! Κάτι που δεν αφορά μόνο τη βούληση της μητέρας είτε τη 
βούληση και των δύο γονέων, του πατρός και της μητρός. Δυστυχώς, η διακοπή 
της ζωής εναπόκειται πλήρως στη βούληση της μητρός.  

Προτείνουμε, λοιπόν, μερικές πτυχές εκτός των μέτρων αρωγής προς την 
οικογένεια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί γίνονται δωρεάν αυτές οι εκτρώσεις. 
Αποδεικνύεται ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
ασφαλιστικών εισφορών. Όσοι εργάζονται, λοιπόν, έχουν κρατήσεις από το μισθό 
τους και περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ρούβλια, περίπου εκατό εκατομμύρια 
ευρώ πηγαίνουν για αυτές τις φονικές παραβιάσεις της αγίας εντολής.  

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο πλευρές που προκαλούν μεγάλη αναταραχή στην 
κοινωνία. Η μια αφορά το γεγονός ότι πρέπει να γίνουν με πληρωμή, επ’ αμοιβή 
οι εκτρώσεις, ιδιαίτερα όταν αφορά προϊόν βιασμού, να ξεχωρίσουμε, τότε ναι. 
Αυτό έχει μια στήριξη περίπου 18% των γυναικών και 25% των ανδρών. Τα δύο 
τρίτα όμως είναι κατά του να γίνουν οι εκτρώσεις μετ’ αμοιβής. Εις βάρος, 
λοιπόν, των εργαζομένων γίνονται και οι εκτρώσεις.  

Υπάρχει, επίσης, μια μη αποδοχή. Προτείνουμε, αν είναι μικρό κορίτσι, να 
υπάρχει συμφωνία και των γονέων. Μια κοπέλα δεκαπέντε ετών ας πούμε μπορεί 
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να κάνει έκτρωση χωρίς να ενημερώσει τους γονείς, και οι ιατροί δεν θα 
ενημερώσουν τους γονείς.  

Το δεύτερο, εάν είναι έγγαμος η κοπέλα, να συμφωνήσει ο σύζυγος. Οι 
γυναίκες ρωτούν, «πώς γίνεται αυτό; θα με εκβιάζει ο σύζυγος, θα απαιτεί από 
εμένα χρήματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο». Ξέρετε ότι τότε εγείρεται ευθύς 
πρόβλημα όσον αφορά τους γάμους, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης. 
Υπάρχουν ποικίλες, λοιπόν, πλευρές που συνδέονται με την ηθική κατάσταση της 
κοινωνίας.  

Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση για την 
εξυγίανση της κοινωνίας τουλάχιστον σε ένα τέτοιο παράδειγμα. Μπορούμε 
άραγε σε κάθε περίπτωση όπου η γυναίκα βρέθηκε σε μια δύσκολη απόφαση, 
στην πρώτη απόφαση που λαμβάνει, να αφορά αυτό την αφαίρεση μιας ζωής που 
γεννιέται εντός της; Ή μήπως αυτή η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σε τελευταία 
μόνο θέση ως εναλλακτική λύση; Πολλά εξαρτώνται λοιπόν από την πολιτική 
άρχουσα ελίτ.  

Δυστυχώς, η κατάσταση είναι τέτοια που η προώθηση αυτού του θέματος 
σήμερα μόνο από την ορθόδοξη κοινότητα είτε μόνο από τους ανθρώπους των 
οποίων οι ηθικές αξίες είναι παρόμοιες με τις δικές μας, είναι αρκετά δύσκολη. 
Επικεφαλής είναι ο Πατριάρχης της Μόσχας και πάσης Ρωσίας, μια σειρά 
βουλευτών που συμμερίζονται αυτές τις αξίες. Δεν υπάρχει, όμως, κανείς 
εκπρόσωπος της κυβερνώσας ελίτ της χώρας μας.  

Ως εκ τούτου, μπορούμε να είμαστε σε όλες τις τελετές με κεράκια, σε 
πολύ σημαντικές θρησκευτικές τελετές να συμμετέχουμε, αλλά όταν εγείρεται ένα 
ζήτημα υπέρ της ορθόδοξης παραδόσεως και των αξιών, τότε είμαστε, 
τουλάχιστον, αδιάφοροι. Αυτό, νομίζω, είναι η καλύτερη απόδειξη του γεγονότος 
ότι στην πραγματικότητα η κυβερνώσα ελίτ δεν συναρτά ακόμα και την 
οικογένεια με τα προβλήματα των δικαιωμάτων. Την ενίσχυση της οικογένειας ως 
θεσμού, επί του παρόντος, δεν την συναρτούν με το πλέον ιερό, με το πλέον 
σημαντικό στην ιδεολογία οποιουδήποτε κυβερνώντος πολιτικού. Εξ’ ου και η 
κρίση.  

Για άλλη μια φορά, από ό,τι άκουσα σήμερα, και πολλά από αυτά που 
συζητούμε εδώ και στους διαδρόμους, ναι, είμαστε ομοϊδεάτες. Δυστυχώς, όμως, 
εκεί ψηλά στις κορυφές των κέντρων λήψης αποφάσεων, οι άνθρωποι οι οποίοι 
δίνουν πρότυπα συμπεριφοράς, είναι οι πρώτοι άνθρωποι, πολιτικοί και 
πολιτειακοί θεσμοί της χώρας μας. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς επί του παρόντος 
δεν θέτουν ως προτεραιότητες αυτά που συνδέονται με την ισχυρή οικογένεια, με 
την πολύτεκνη οικογένεια που εδράζεται στον επίσημο γάμο. Ό,τι συνδέεται με 
την παραβίαση της εντολής «Ου φονεύσεις», συμπεριλαμβανομένης και της 
μορφής της εκτρώσεως.  

Θα επιτύχουμε, άραγε, να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση; Θα ήθελα πάρα 
πολύ να πιστέψω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό εν πολλοίς θα επιτευχθεί εάν είμαστε 
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ενωμένοι, εάν ταυτοχρόνως αναπτύσσουμε δράσεις στις χώρες μας, τότε θα 
είμαστε ισχυροί. Και παράδειγμα τέτοιο υπήρξε προσφάτως στη Μόσχα, πριν από 
την αναχώρησή μας. Στην Πλατεία Πούσκιν στη Μόσχα υπήρξε μια μεγάλη 
συγκέντρωση, στην οποία οργάνωσαν όσοι ασχολούνται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα που αφορά τις εκτρώσεις, τις φαρμακευτικές εταιρίες, τις εταιρίες 
καλλυντικών. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς κανονισμοί το απαγορεύουν, στη 
Ρωσική Νομοθεσία καταφέρνουν να τα ξεπερνούν όλα αυτά όσον αφορά τα 
φαρμακευτικά μέσα. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη συγκέντρωση, όπου απαιτούσαν 
να φύγουν από την εξουσία όσοι υποστήριξαν αυτό το νομοσχέδιο, και εγώ 
προσωπικά. Διότι κι εγώ εκφράζω πράγματα τα οποία παραβιάζουν την ελευθερία 
της ανθρώπινης υπάρξεως, που είναι ορθόδοξα, πρωτόγονα. Και δυστυχώς η 
ορθόδοξη κοινότητα πρέπει να διοργανώσει αντίστοιχες εκδηλώσεις αλλά δεν 
διοργανώνει. Εξ’ ου και η αδυναμία όλων όσοι πρεσβεύουν τα ορθόδοξα ιδεώδη. 
Πρέπει να είμαστε λοιπόν περισσότερο συσπειρωμένοι, περισσότερο κινητικοί, 
περισσότερο επιχειρησιακή πρέπει να είναι η δράση μας αν πράγματι 
υπερασπιζόμαστε τις αρχές μας.  

Δεν αναφέρομαι, λοιπόν, στην οικογένεια, αυτή είναι ξεχωριστή συζήτηση, 
κι όχι μόνο συζήτηση. Απαιτεί πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλαγές, όσον αφορά 
το θεσμό της οικογένειας.  

Θα ήθελα να υπομνήσω μια εξαιρετική φράση. Στην διαθήκη του προς τον 
Νικόλαο τον Β΄, ο Αλέξανδρος ο Γ΄, ο αυτοκράτωρ, έλεγε –έχει δημοσιευτεί αυτή 
η φράση- η τελευταία λοιπόν φράση αυτής της διαθήκης, έλεγε: να ενισχύσεις την 
οικογένεια διότι αυτή είναι η βάση κάθε κράτους.  

Δυστυχώς και η δική μου εμπειρία ως Προέδρου της Επιτροπής επί 
θεμάτων οικογένειας στη Δούμα, με πείθει ότι η ανάλυση αυτών των δράσεων και 
της νομοθεσίας της κυβερνώσας ελίτ της χώρας μας, μάς επιτρέπει να πούμε ότι 
αυτή η κληρονομιά δεν αφορά μόνο το Νικόλαο, αλλά και όλους όσοι κάποτε θα 
διοικήσουν τη Ρωσία. Ενδεχομένως όλα αυτά να είναι θεμιτά στη μικρή 
Ολλανδία, ενδεχομένως εκεί η ισχυρή οικογένεια να μην διαδραματίζει τόσο 
σημαντικό ρόλο. Στη Ρωσία, όμως, αυτό είναι η βάση των βάσεων, διότι είναι 
τεράστιες οι εκτάσεις από το Βλαδιβοστόκ μέχρι τη Βαλτική. Και δεν μπορεί να 
κρατηθεί, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί, δεν μπορεί να προασπισθεί κανείς αυτό το 
χώρο εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή πολύτεκνη οικογένεια που θα έχει εδραίο τρόπο 
ζωής, που θα χαίρεται και θα απολαμβάνει τη ζωή, όπου τα παιδιά θα γεννιούνται 
εκεί που είναι ευτυχία η ζωή και η εμφάνιση της νέας γενιάς.  

Θα επιθυμούσα, λοιπόν, όλοι εμείς να αλλάζαμε την ιδεολογία της 
κυβερνώσας ελίτ της χώρας μας, στην πραγματικότητα, και όχι μόνο στις εκλογές ή 
στην κρίση, ούτως ώστε να στρέψουν καθημερινά την προσοχή τους στις ορθόδοξες 
αξίες, και πραγματικά να διασφαλίζουν την πολιτική που ασκούν. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι ειδάλλως η κρίση αυτή θα είναι διαρκής. Σας ευχαριστώ 
πολύ.  
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S. POPOV: Τον λόγο έχει ο κ. Ghassan Moukheiber, από το Λίβανο.  
G. MOUKHEIBER: Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα μιλήσω 
προφανώς στα Αγγλικά, και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά το 
θέμα της συνέλευσής μας, ιδιαίτερα εν όψει του κειμένου το οποίο μας 
διανεμήθηκε, με τίτλο «Ψήφισμα – Συμπεράσματα». Θα ήθελα λοιπόν να κάνω 
μερικά πρακτικά σχόλια, ελπίζοντας ότι κάποιες ιδέες θα μπορούσαν να 
εμπλουτίσουν το κείμενο που θα αποτελέσει τα συμπεράσματα των εργασιών μας, 
μετά τα εξίσου ενδιαφέροντα σχόλια που ακούσαμε ήδη.  
 Μία δυνατή ιδέα η οποία πιστεύω θα πρέπει να ενισχυθεί στο έγγραφο 
είναι ότι η κρίση μπορεί να είναι κάτι το κακό, προφανώς και είναι κάτι κακό, 
αλλά μπορεί να γίνει και κάτι το καλό, αν μπορέσει κανείς να την χρησιμοποιήσει 
καταλλήλως προς όφελος των ανθρώπων.  
 Τώρα, ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μετατρέψουμε 
την κρίση σε θετική δράση, είναι σημαντικό αντί να μιλάμε για αξίες να 
αρχίσουμε να αναπτύσσουμε μέσα στο κείμενο την έννοια της οικονομικής 
ηθικής. Η δεοντολογία είναι θέμα πολύ πιο δυναμικό, διότι τείνει να εστιάζει την 
προσοχή στην δράση περισσότερο παρά σε μια παθητική κατάσταση πραγμάτων.  
 Σας έφερα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με μια γενική εισαγωγή 
στην πρακτική δεοντολογία. Και βρήκα εκεί ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο για τη 
δεοντολογία των οικονομικών η οποία αναπτύσσεται στις μέρες μας, και ένα 
άρθρο του Christian Aberger, ο οποίος τελικά είναι και Ορθόδοξος. Επιτρέψτε 
μου να σας πω ποια είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, 
και τα οποία θα ήθελα να ενσωματωθούν στις σκέψεις μας.  

Πρώτον, τα συμπεράσματά του είναι πολύ κοντά σε όσα μόλις ακούσαμε. 
Και θα σας δώσω σε μια φράση κάτι που θα ήθελα να δω να περιλαμβάνεται στην 
έκθεσή μας. Λέει, λοιπόν, ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε τον Homo 
Capitalisticus με έναν Homo Metaphysicus, δηλαδή να αντικαταστήσουμε τον 
άνθρωπο ο οποίος είναι προσηλωμένος στα οικονομικά με έναν άνθρωπο ο οποίος 
θα εδράζεται στις ανάγκες της μεταφυσικής ή τις ανάγκες της πνευματικότητας 
στις μέρες μας. Και για το θέμα του πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτή η ηθική των 
οικονομικών σε πρακτικό επίπεδο, ακούστε τι λέει ο ίδιος. Σχεδιάζει έναν πίνακα 
με τις διάφορες αξίες, και λέει να ξεκινήσουμε να αντικαθιστούμε, μάλλον όχι να 
αντικαθιστούμε, αλλά να οικοδομούμε την αξία της δωρεάν προσφοράς αντί της 
ανάγκης του χρήματος, να αναπτύξουμε την ανταλλαγή αντί της αγοράς, να 
αναπτύξουμε την αλληλεγγύη αντί της εκμίσθωσης, να αναπτύξουμε την 
παγκόσμια οργάνωση ή συνεργασία αντί του ανταγωνισμού, και να αναπτύξουμε 
την ανάγκη για το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος αντί της 
ανάγκης για ανάπτυξη με κάθε τίμημα.  

Αυτές, λοιπόν, είναι αρκετά εντυπωσιακές και εφαρμόσιμες προτάσεις, 
θεμελιωμένες σε ισχυρές αρχές, για το πώς η ηθικότητα ή η δεοντολογία των 
οικονομικών μπορεί να λειτουργήσει στον κόσμο μας. Κάνει λόγο, όπως 
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ακούσατε, για τη σπουδαιότητα της ολιγάρκειας, όταν ο άνθρωπος δεν επιζητεί 
την απόλυτη ανάγκη της αγοράς, αλλά είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει. 
Έτσι, λοιπόν, η πρώτη ιδέα μου είναι ότι θα ήθελα να αρχίσουμε να 
αναπτύσσουμε την ιδέα της δεοντολογίας των οικονομικών, που εδράζεται στην 
χριστιανικής μας πίστη, την ορθόδοξη πίστη μας και τις αξίες του Χριστιανισμού.  

Και έρχεται τώρα το δεύτερο πρόβλημα του κειμένου μας, το δεύτερο 
πρόβλημα της συζήτησής μας. Μιλάμε για τις αξίες της Ορθοδοξίας. Ποιες είναι 
όμως οι αξίες αυτές οι οποίες έχουν επίδραση στον κόσμο της οικονομίας; Αυτό 
κατά την άποψή μου δεν είναι σαφές, ούτε στο κείμενο που έχουμε, ούτε 
διασαφηνίστηκε στη συζήτηση που κάναμε. Έχουμε μόνο μια γενική εντύπωση ως 
προς το τι απαρτίζει αυτές τις αξίες, όταν όμως τις εφαρμόζουμε στην οικονομία, 
πιστεύω ότι είναι ασαφείς.  

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Καθολική Εκκλησία έκανε μια 
προσπάθεια να αναπτύξει την φιλοσοφία της ως μια προσέγγιση προς τις 
κοινωνικές ανάγκες. Έχει υιοθετήσει μια πολιτική, η οποία σχετίζεται με την 
κοινωνική ζωή και την οικονομική ζωή, και υπάρχει και σχετικό σημαντικό 
κείμενο, το οποίο έχει συνταχθεί από τον Πάπα. Εμείς δεν έχουμε αντίστοιχο 
κείμενο στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Νομίζω ότι αυτά που έχουμε είναι γραπτά, όχι 
πρόσφατα αλλά της πρώιμης χριστιανοσύνης, στα οποία δεν αναφέρονται 
πραγματικά οι Ορθόδοξοι, αλλά δεν έχουμε μια επιτομή αυτών των αξιών που 
επηρεάζουν την οικονομία.  

Θα ήθελα να κάνω, λοιπόν, μια πρακτική σύσταση στην 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, παρουσία και των κληρικών, ίσως 
να αναπτύξουμε μια τέτοια επιτομή. Είναι μία ιδέα που μπορεί να αναπτυχθεί. Το 
Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου επεξεργάζεται ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε 
να συνοψίζει την πολιτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ό,τι αφορά τις 
οικονομικές πολιτικές, πάντα από την οπτική γωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  

Θα σας δώσω μια συνοπτική εικόνα αυτών των πολιτικών, όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μία παράγραφο της επιστολής που σας διάβασα 
από τον Επίσκοπό μου, τον Σεβασμιώτατο George Khodr. Μιλάει, λοιπόν, για την 
αξία της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας εν αγάπη. Η αλληλεγγύη και η 
φιλανθρωπία εν αγάπη θα μπορούσε να είναι μια προσέγγιση, θα μπορούσε να 
είναι μία από αυτές τις αξίες που θα έκαναν τη διαφορά. Παραπέμποντας στον 
Μέγα Βασίλειο και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εμείς ως άνθρωποι 
είμαστε θεματοφύλακες του πλούτου, δεν είμαστε οι κάτοχοι του πλούτου, 
είμαστε οι φύλακες του πλούτου για λογαριασμό όλων, και προκειμένου αυτός ο 
πλούτος να χρησιμοποιείται από όλους, όπως το νερό και ο αέρας είναι διαθέσιμα 
προς χρήση για όλους. Και η ιδιοκτησία υπάρχει απλώς για να καλύπτει τις 
ανάγκες των ανθρώπων. Επομένως, αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό 
παράδειγμα ιδιοκτησίας και οικονομικής σχέσης μεταξύ των πλουσίων, των 
εχόντων, και των φτωχών, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα.  
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Η τρίτη ιδέα, την οποία θα ήθελα να σας αναπτύξω, και ελπίζω η 
Γραμματεία να την εξελίξει περαιτέρω, είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής για 
την εξάλειψη της φτώχειας. Δεν βλέπω στο κείμενο που έχουμε συγκεκριμένη 
μνεία για αυτό το θέμα ως στόχο. Είναι ευθύνη μας ως κοινοβουλευτικών, καθώς 
και ευθύνη μας ως κρατών, να εξαλείψουμε την φτώχεια.  

Ένα τέτοιο μοντέλο έχει αναπτυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη μέσα στο 
πλαίσιο της έννοιας του Millenium Development Goals (MDG), δηλαδή των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Και θα ήθελα να ενσωματώσουμε αυτήν την 
έννοια ως πρακτικό εργαλείο για μας τους κοινοβουλευτικούς ώστε να 
αναλάβουμε δράση για την εξάλειψη της φτώχειας, και τη σχέση που θα πρέπει να 
υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο μας μεταξύ εχόντων και μη εχόντων, μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών.  

Η τελευταία έννοια που θα ήθελα να αναπτύξουμε είναι αυτή που έχει να 
κάνει με το πώς μεταφράζεται η έννοια της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας εν 
αγάπη, πώς μπορούμε να τη μεταφράσουμε στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας 
αλλά και στα προβλήματα της περιοχής μας. Σε ολόκληρο το κείμενο και σε όλες 
μας τις συζητήσεις άκουσα πολλά να λέγονται για τις Η.Π.Α., πολύ λίγα όμως για 
τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο έχουν τεράστια επίδραση στην οικονομία των κρατών, και θεωρώ ότι θα 
πρέπει κάποια ενέργεια να γίνει προς αυτούς τους οργανισμούς. Η 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, ως παράγων εντός της πολιτικής, θα 
πρέπει να έχει διάλογο με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 
συνεργαστεί με αυτά τα ιδρύματα με σκοπό ένα νέο παράδειγμα προσέγγισης του 
χρέους και προσέγγισης της παγκοσμιοποιημένης κρίσης της οικονομίας. Αν, 
τώρα, θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιες λύσεις στο πλαίσιο αυτού που ονόμασα 
‘αλληλεγγύη και φιλανθρωπία εν αγάπη’ σε διεθνές και σε περιφερειακό και σε 
εθνικό επίπεδο, να σας πω ποιες θα μπορούσαν να είναι μερικές ιδέες.  

Σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν διάλογο σχετικά με τις 
πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, ούτως ώστε η διεθνής αλληλεγγύη να μην συμπιέζει τις 
τοπικές οικονομίες, αλλά να τις βοηθά όπως η κάθε χώρα κρίνει ότι χρειάζεται 
στις εκάστοτε συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε 
επίπεδο εθνικό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί έργο όχι μόνο από 
τους επίσημους κρατικούς θεσμούς, αλλά και από τους ανεπίσημους, σε επίπεδο 
κράτους, σε επίπεδο Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, και σε επίπεδο δράσης των 
πολιτών μέσω του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός είναι σημαντικός, και σε αυτό 
το πλαίσιο χαίρομαι που βλέπω μία σχετική διατύπωση στο κείμενο. Όμως δεν 
βλέπω να τονίζεται και να διασαφηνίζεται επαρκώς. Υπάρχουν παράγραφοι που 
είναι ασαφείς, και θα ήθελα να διευκρινισθούν περαιτέρω.  
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Και για να συνοψίσω, νομίζω ότι ως παράγοντες, ως πολιτικοί παράγοντες, 
έχουμε την υποχρέωση να χτίσουμε αυτήν τη γέφυρα μεταξύ των αναγκών των 
πολιτών, κυρίως των φτωχών, ενόψει αυτής της κρίσης, τόσο στην πηγή, όσο και 
στον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσαν να δομηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων 
κατά τρόπο πρόληψης, και επίσης κατά τρόπο ώστε η κοινωνία να μπορεί να 
γιατρέψει τις ασθένειες και να φροντίσει τους φτωχότερους των φτωχών, κυρίως 
χρησιμοποιώντας και υλοποιώντας τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας για 
την εξάλειψη της φτώχειας. Με άλλα λόγια, κάνω έκκληση για μια νέα 
δεοντολογία στην οικονομία, και θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον 
όρο αντί ‘αξίες’. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Ο φίλος μας εξέφρασε μια σειρά από 
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω μαζί με τον κ. Μυγδάλη 
να σκεφτούμε πώς να τα διατυπώσουμε αυτά και πού να τα θέσουμε, όλες τις 
προτάσεις που ακούστηκαν από τον κ. Moukheiber, ούτως ώστε να κατανοήσουμε 
ουσιαστικά, πώς αυτό θα μπορεί να αντανακλάται ενισχυμένα στο τελικό κείμενό 
μας.  
Θα επιθυμούσα τώρα να δώσω το λόγο στον π. Andrey Aliseev, εκπρόσωπο της 
Ρωσικής Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Και να ετοιμάζεται 
ο κ. Cristian Dumitrescu.  
π. A. ALISEEV: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Κύριε Γενικέ, αξιότιμοι 
συμμετέχοντες στην Ολομέλεια, αγαπητοί αδελφοί.  
Εκφράζω την ευλογία της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεδομένου ότι η 
Εκκλησία δεν έχει παρουσιάσει μια επίσημη ομιλία, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί 
σας σε συνοπτική μορφή μερικές σκέψεις επί του θέματος που τίθεται αυτές τις 
ημέρες.  
 Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας είναι ένας Οργανισμός ο 
οποίος συνενώνει κοινοβουλευτικούς, βουλευτές, οι οποίοι τοποθετούνται από 
απόψεως πίστης και εντάξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όποια χώρα κι αν 
βρίσκονται, αν όχι όλοι, τουλάχιστον η πλειονότητα. Και από αυτή την άποψη, 
εσείς είστε οι μόνοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας σε εκείνους τους θεσμούς στους 
οποίους ενεργοποιείστε, αναπτύσσετε την δραστηριότητά σας. Η θέση της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι τέτοια στη Ρωσία, που θεωρεί ότι δεν συμμετέχουμε 
άμεσα στην άσκηση της πολιτικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει επ’ ουδενί λόγω ότι η 
Εκκλησία αφίσταται της κοινωνικής ζωής και της πολιτικής. Στην κυριολεξία, η 
πολιτική δραστηριότητα εδράζεται όχι μόνο στο έγγραφο το οποίο ενεκρίθη ως 
βάση της κοινωνικής αντιλήψεως, αλλά και στο κύρος της Αγίας Γραφής. Θα 
πρέπει να ενθυμούμεθα ότι στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς και οι προφήτες είχαν ως 
καθήκον την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μη εχόντων, 
των πτωχών, ενώπιον των αρχόντων, των εξουσιαστών. Και αυτό εκφράζεται μέσω 
του κλήρου. Και η παράδοση αυτή της προάσπισης των αδυνάτων ενώπιον της 
εξουσίας διατηρήθηκε μέχρι το 1917 στη Ρωσική επικράτεια, και διατηρείται μέχρι 
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σήμερα σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, όπου υφίσταται 
ακόμα μοναρχία, και στην Ιαπωνία θα έλεγα. Αυτό δεν είναι λοιπόν ένας 
αναχρονισμός. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία οφείλει να παρατηρεί ενδελεχώς 
τα τεκταινόμενα στην πολιτική ζωή. Στην κυριολεξία, εξετάζοντας την Αγία Γραφή, 
μπορούμε μετά πεποιθήσεως να πούμε ότι η βάση της συμμετοχής της Εκκλησίας 
στις πολιτικές διεργασίες είναι η επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Στους 
Προφήτες αναφέρεται: να τηρείτε το δίκαιο και την αλήθεια. Τιμωρούνται, λοιπόν, 
όσοι δεν καταβάλλουν τα δεδουλευμένα, δεν εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους, 
ασχολούνται με τοκογλυφία, εξαπατούν τους άλλους.  

Οι οικονομικές σχέσεις, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, εμπεριέχονται 
στον Δεκάλογο. Οι εντολές αυτές, «ου κλέψεις», και όλα αυτά που αφορούν τον 
πλησίον, όλα αυτά αφορούν την προστασία της ιδιοκτησίας, διότι η ιδιοκτησία 
είναι ιερή όπως και η ζωή του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια, η Αγία Γραφή είναι 
πλήρης, ιδιαιτέρως τα προφητικά βιβλία είναι πλήρη κοινωνικών προτροπών όσον 
αφορά την δίκαιη κατανομή του πλούτου και τον περιορισμό των δικαιωμάτων 
των εχόντων έναντι των μη εχόντων. Προ πολλού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έγινε ένα συνέδριο από τον κ. Martin, από το Εργατικό Κόμμα, για τη χρήση του 
χρυσού κανόνα της Βίβλου στην εθνική και διεθνή πολιτική. Εδώ γίνεται λόγος 
περί του κανόνα «μην επιθυμείς για τον πλησίον σου αυτό που δεν επιθυμείς για τον 
εαυτό σου». Αυτό το ζήτημα έχει συζητηθεί ως υπόδειγμα των θεμελιωδών αυτών 
ηθικών αξιών, στις οποίες θα πρέπει να εδράζεται η πολιτική διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μεμονωμένων χωρών αυτή της Ενώσεως.  

Έχω, λοιπόν, την εντύπωση ότι το θέμα αυτό, το θέμα των ηθικών αξιών τα 
τελευταία χρόνια διακατέχει τους νόες των ευρωπαίων πολιτικών, την στιγμή που 
πριν από λίγα χρόνια εθεωρείτο αδιανόητο. Ο κ. Jose Manuel Baroso  και ο κ. 
Buzek, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για έκτη φορά υποδέχονται 
τους θρησκευτικούς ηγέτες των χωρών της Ευρώπης, της Ρωσίας 
συμπεριλαμβανομένης, για τη συζήτηση μερικών επίκαιρων προβλημάτων. Αυτό 
είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι η Ευρώπη ξεκινά μια αναζήτηση της ψυχής, 
διότι δεν περιορίζονται όλα σε ζητήματα οικονομικής υφής και πολιτικής, στην 
Ευρώπη.  

Τώρα θα ήθελα να μεταβώ στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης. Φυσικά 
ενέχει κινδύνους. Εάν θέσεις όλα τα αυγά σε ένα κοφίνι, τότε στην περίπτωση που 
θα σπάσει το κοφίνι μάλλον θα υπάρξει ανεπάρκεια για όλους. Πολλές 
ανεπτυγμένες χώρες της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου 
συμπεριλαμβανομένου, ήδη συνειδητοποιούν την επικινδυνότητα αυτής της 
διαδικασίας και διακηρύσσουν τη χρεοκοπία της πολιτικής της 
πολυπολιτισμικότητας και αναφέρονται στην ενίσχυση της εθνικής ασφαλείας και 
στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας.  

Προσφάτως, υπήρξε μια διακήρυξη της Angela Merkel και του Nicolas 
Sarkozy, στο Βέλγιο. Την πλειοψηφία έχει ένα εθνικό κόμμα των Φλαμανδών. 
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Και αντίστοιχες διαδικασίες βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει 
να επισημάνουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μετά την εκλογή του 
Προέδρου Ομπάμα, το ζήτημα της ηθικής συνιστώσας της πολιτικής εγείρεται 
στην αμερικανική κοινωνία με ιδιαίτερη οξύτητα. Παρά τις υποσχέσεις του 
Ομπάμα, ενέκρινε σειρά νόμων που απελευθερώνουν την διεξαγωγή εκτρώσεων, 
γεγονός που οδήγησε σε αντιδράσεις θυελλώδεις των συντηρητικών, από πλευράς 
του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, και εκείνων των εκλογέων που υποστηρίζουν 
αυτή την άποψη. Ιδιαίτερα αυτό αφορά τους Ευαγγελιστές, στους οποίους ανήκει 
και ο Πρόεδρος Ομπάμα, συντηρητικών πεποιθήσεων. Σε συνδυασμό με τα 
παραπάνω, οι επόμενες εκλογές μπορεί να οδηγήσουν σε χρεοκοπία του Ομπάμα, 
σε ήττα.   

Η παγκόσμια οικονομία είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν είμαστε 
σε θέση να μεταβάλουμε, εννοώ πρωτίστως στις χώρες τις Ορθοδόξου 
παραδόσεως. Μπορούμε, ωστόσο, κάτι να κάνουμε. Φυσικά έχουμε δυσκολία να 
ανταγωνιστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, είτε τη Μεγάλη Βρετανία, 
στην ανάπτυξη των υψηλών τεχνολογιών, ενδεχομένως, τουλάχιστον όμως αυτό 
το οποίο αναφέρεται στην αποστολή της Ορθοδοξίας στον κόσμο της Ευρώπης, 
μπορεί να εκληφθεί ως εξοπλισμός επωφελής. Εννοώ εδώ τη διάρθρωση της 
οικονομικής μας ζωής, η οποία θα εδράζεται σε ηθικές αρχές, στη χριστιανική 
ηθική.  

Στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, εκτός των τεσσάρων Ευαγγελίων 
και των Επιστολών των Αποστόλων, υπάρχουν ολίγα χωρία τα οποία αφορούν τον 
ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, και ένα από αυτά τα χωρία έχει ως εξής: ο 
άνθρωπος είναι πολύ πιο ευτυχής όταν δίδει παρά όταν δέχεται κάτι. Αυτό δεν 
αφορά μόνο την προσωπική ζωή του ανθρώπου, αφορά και τη ζωή ολόκληρης της 
κοινωνίας και του κράτους.  

Το αμάρτημα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έγκειται στο ότι 
διεξάγεται μια νομιμοποίηση επί της ουσίας, μιας διαδικασίας φεουδαρχοποίησης, 
δουλοκτητοποίησης, θα έλεγα απώλειας της ανεξαρτησίας, μια νομιμοποίηση της 
ανερμάτιστης κατανάλωσης, του καταναλωτισμού και της κλοπής. Ποτέ κατά το 
παρελθόν στην ιστορία οι άνθρωποι δεν ζούσαν με τόσο πλούτο όπως σήμερα. Κι 
εδώ πρέπει να γίνει κάτι. Τι μπορούμε να προτείνουμε ως χριστιανοί; Τι προτείνει 
η Εκκλησία; Υπό αυτή την έννοια, εδώ δεν πρόκειται για ορθόδοξη αρχή, 
πρόκειται για μια καθολικής ισχύος ηθική αρχή.  

Προσφάτως, στο Ισραήλ διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. 
Διεξήχθη μεταξύ των πλέων ευημερουσών εταιρειών και επιχειρήσεων, και 
αποδείχθηκε ότι εκείνες από αυτές που τηρούν την παράδοση του ενός δεκάτου 
των κερδών σε φιλανθρωπικό έργο, αυτές ακριβώς οι εταιρείες ευημερούν 
περισσότερο. Εδώ μπορούν να παρατεθούν και παραδείγματα από τον αραβικό 
κόσμο, από το κράτος του Κατάρ, από τα Αραβικά Εμιράτα, όπου η κατανομή του 
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εθνικού πλούτου γίνεται βάσει της αρχής της δικαιοσύνης, μεταξύ του συνόλου 
του πληθυσμού.  

Εκτός των προαναφερθέντων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Εκκλησία 
πρότεινε όχι μια σύνοψη των εντολών, αλλά μια σύνοψη των αρχών βάσει των 
οποίων θα πρέπει να διεξάγεται το επιχειρείν. Αυτό δεν αφορά μια υποκατάσταση 
των εντολών της Βίβλου, των Θείων Εντολών. Είναι, όμως, μια προτροπή και 
προς τους κυβερνώντες και προς τις ηγεσίες των χωρών, και στη λεγόμενη 
ολιγαρχία του πλούτου, και στον κόσμο του επιχειρείν, να εκδηλώνουν 
αλληλεγγύη με το λαό, με τους αναξιοπαθούντες. Και πρωτίστως αυτό αφορά 
αυτούς που θεωρούν εαυτούς πιστούς ορθόδοξους και εκ παραλλήλου 
ασχολούνται με μεγάλη, μεσαία ή μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα. Γνωρίζω 
έναν άνθρωπο, ο οποίος δεσμεύτηκε για το εξής: ο λόγος μου πρέπει να είναι 
ισάξιος του συμβολαίου, του υπογεγραμμένου συμβολαίου.  

Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να τηρεί αυτή την αρχή, διότι έλλειμμα στην 
κοινωνία εντοπίζεται όσον αφορά μερικά θεμελιώδη ζητήματα, τις αξίες, την 
καλοσύνη, τη διάθεση του συμπάσχειν. Όπως είπε ο κ. Sergejs Mirskis για το πώς 
άρχισε την δική του πολιτική δραστηριότητα, αυτό θα είναι τόσο το καλύτερο για 
τη χώρα, για όλους.  

Δεν σας καλώ, λοιπόν, να κάνετε αυτό που είπε ο Nikita Sergeyevich: η 
οικονομία πρέπει να είναι οικονομική. Aυτό πρέπει να εδράζεται στην ορθόδοξη 
παράδοση. Σε αυτό αναφέρθηκαν ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος αλλά και Ρώσοι όπως ο Tihor Zedonsky και ο Ιωσήφ Volofsky. Θα 
ήθελα να επισημάνω επίσης ότι στη μακροχρόνια προοπτική αυτή η στρατηγική 
του βαμπίρ είναι αυτοκαταστροφική, ήδη καταστρέφει την κοινωνία και στη 
Βόρειο Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη και στη Ρωσία.  

Ως εκ τούτου, όσο ποτέ επίκαιρη γίνεται η προτροπή του Έντουαρντ 
Βιούρκ, ο οποίος έλεγε: για τον θρίαμβο του κακού στον κόσμο αρκεί ένα 
πράγμα, να μην κάνουν τίποτα οι καλοί άνθρωποι. Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτή η 
προτροπή αφορά τους πάντες και την Εκκλησία. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Δίνουμε τώρα το λόγο στον κ. Cristian Dumitrescu, κοινοβουλευτικό 
από τη Ρουμανία.  
C. DUMITRESCU: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω 
να μιλήσω στα Γαλλικά γιατί ξέρω ότι υπάρχει η δυνατότητα της μετάφρασης από 
τα Γαλλικά. Θα ήθελα να το κάνω αυτό όχι μόνο γιατί είμαστε στο Παρίσι και άρα 
θα πρέπει, αν θέλετε, να εκφράσουμε την ευγένειά μας έναντι των οικοδεσποτών 
μας που είναι οι Γάλλοι του Παρισιού, αλλά επίσης διότι μιλώντας στα Γαλλικά 
έχω την δυνατότητα να είμαι πιο συγκεκριμένος παρά αν μιλούσα στα Αγγλικά.  

Έχω προετοιμάσει κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την παγκοσμιοποίηση ως 
πρόκληση της αρχής της χιλιετίας μας. Σήμερα, λοιπόν, στην αρχή της τρίτης 
χιλιετίας, ο πολιτισμός μας, η χριστιανοσύνη μας έρχεται αντιμέτωπη με μια 
πρόκληση χωρίς προηγούμενο, τόσο ως προς τις διαστάσεις όσο και ως προς τις 
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συνέπειές της, που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί πλήρως. Η παγκοσμιοποίηση ή η 
παγκόσμια κίνηση κεφαλαίων και τα λοιπά, ασκεί μια τεράστια δύναμη σε επίπεδο 
πλανήτη.  

Σε πλήρες και ολοκληρωτικό κοινωνικό επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση δεν 
προσομοιάζει σε τίποτα με όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, και πραγματικά 
ξεπερνά όλα τα προηγούμενα παραδείγματα που έχουμε δει να επισυμβαίνουν 
μέχρι τώρα. Πρόκειται για τεράστιες μεταμορφώσεις και αλλαγές σε επίπεδο 
πολιτισμού, που από την άλλη πλευρά αποτελούν πρόκληση και προς τη διανόηση 
και επάγουν ρήξεις με την ιεραρχία των τάξεων της παραδοσιακής κουλτούρας, 
καθώς επίσης και με την ιεραρχία των αξιών, των κλασικών αξιών του δυτικού 
κόσμου που έχουν εμφανιστεί, τρόπον τινά, στην εποχή του μετα-μοντερνισμού. 
Έτσι, λοιπόν, έχουμε αυτές τις πιέσεις που ασκούνται και που έχουν να κάνουν με 
τις συγχωνεύσεις σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο μεταξύ κρατών και 
βιομηχανιών, αλλά βλέπουμε επίσης και εθνικιστικές ή διασχιστικές πιέσεις σε 
επίπεδο εθνών. Για παράδειγμα, η Ευρώπη του σήμερα εμφανίζεται ως κάτι το 
οποίο εξελίσσεται ανάμεσα στις ιδέες της Ομοσπονδοποίησης, για παράδειγμα το 
φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το φαινόμενο της βαρβαρότητας και του 
πολέμου, όπως για παράδειγμα ο καταστροφικός πόλεμος στο Σαράγιεβο.  

Τώρα, σε επίπεδο γεωγραφικό, βλέπουμε αυτήν την διάσπαση των 
διαφόρων πολιτισμών, της κουλτούρας, και ως εκ τούτου έχουμε πολλά αρνητικά 
απότοκα: ναρκωτικά, αλκοολισμό, τρομοκρατία. Έχουμε ταυτόχρονα τον 
υπερπληθυσμό στον πλανήτη μας, έχουμε οικολογικές περιβαλλοντικές απειλές, 
και όλα αυτά συνοδεύονται από διακρίσεις που γίνονται και από ανισότητες 
απίστευτες σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως για παράδειγμα το 
γεγονός ότι το 80% των πόρων του πλανήτη βρίσκονται στην κατοχή των 
πλούσιων χωρών, των πλούσιων κρατών και το 20% μόνο των υπολοίπων 
φυσικών πόρων ή πλουτοπαραγωγικών πηγών του κόσμου βρίσκονται στην 
κατοχή των 5,5 δισεκατομμυρίων κατοίκων της γης.  

Σήμερα, λοιπόν, σε επίπεδο γεωπολιτικής του 21ου αιώνα, θα μπορούσαμε 
να μιλήσουμε για μια γεωπολιτική του χάους. Και αντί να εξετάσουμε αυτή τη νέα 
τάξη πραγμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και να ξαναδούμε τα θέματα της 
ευμάρειας και της ευημερίας, βλέπουμε να υπάρχει μια αταξία, μια σύγχυση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε, λοιπόν, επαύξηση των οικονομικών ανισοτήτων, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεχνολογική πρόοδος μεταξύ των κατοίκων του 
κόσμου.  

Επιπλέον αυτών των παραδοσιακών διακρίσεων, έχουμε και νέες απειλές, 
για παράδειγμα την διάκριση μεταξύ αυτών που είναι πλούσιοι και πένητες σε 
επίπεδο κοινωνίας της πληροφορίας, των πληροφοριών. Μόνο 500 εκατομμύρια 
άνθρωποι στον κόσμο έχουνε PC και πρόσβαση στο Internet, έναντι όλων των 
άλλων οι οποίοι στερούνται του πλεονεκτήματος αυτού, στο πλαίσιο αυτής της 
παγκόσμιας οικονομίας.  
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 Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι απίστευτες τεχνολογικές 
αλλαγές και μεταμορφώσεις στον κόσμο μας, και αφού βλέπουμε να υπάρχει 
αύξηση αυτής της αταξίας, της σύγχυσης, βλέπουμε να λαμβάνει χώρα ένα 
πραγματικό κοινωνικό απαρτχάιντ, μια νέα τρομοκρατία, να υπάρχει έκπτωση των 
πνευματικών, ηθικών αξιών, και αντίστοιχα πολλά προβλήματα, όπως η ανεργία. 
Άρα δεν έχουμε μόνο την αύξηση των οικολογικών περιβαλλοντικών κινδύνων, 
αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε να υπάρχουνε και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις και 
επιπλοκές εξαιτίας αυτών των οικονομικών αλλαγών.  

Άρα, λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατ’ ουσίαν πρόκειται γι’ αυτό 
το πέρασμα από αυτό τον κλασικό καπιταλισμό του 18ου - 19ου αιώνα σε αυτόν 
τον καπιταλισμό που βασίζεται στην κοινωνία της πληροφορίας του 20ου και 21ου 
αιώνα.  

Οι ζώνες τώρα των χωρών της Ασίας, του Ειρηνικού, του Δυτικού κόσμου 
και της Αμερικής είναι μόνο ένα δίκτυο, ένα απρόσωπο, γεωγραφικό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες δεν γνωρίζουν σύνορα και όρια, 
και λειτουργούν μόνο με τη λογική του μέγιστου κέρδους. Γι’ αυτό βλέπουμε 
αυτή τη γνωστή τάση να υπάρχει έντονη παραγωγή στις χώρες όπου το εργατικό 
δυναμικό είναι φθηνό, κυρίως στις χώρες του Νότου, και πωλούνται τα αγαθά 
αυτά στις πλούσιες χώρες του Βορρά. Βλέπουμε, λοιπόν, νέου τύπου οικονομικές 
αυτοκρατορίες στον κόσμο της πληροφορικής, των Media, του εμπορίου, που 
μετακινούνται, που αλλάζουν έδρα της δραστηριότητάς τους. Επίσης, μεταφέρουν 
ηλεκτρονικά τεράστια κεφάλαια από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη και 
σέβονται μόνο τον νόμο του κέρδους. Σε αυτόν, λοιπόν, τον νέο 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η οικονομία και η τεχνολογία επιβάλλονται πάνω σε 
όλους τους άλλους τομείς, κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό, που όλοι 
βρίσκονται σε παρακμή. Όπως το είπε πολύ καλά ο Καθηγητής Bertrand Vergely, 
αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο αυτού του Homo Economicus.  

Άρα, λοιπόν, είμαστε μάρτυρες της εμφάνισης ενός νέου τύπου 
ολοκληρωτισμού, οικονομικής φύσης, ενός νέου καθεστώτος οικονομικού 
παγκοσμιοποιημένου, η αγορά κυβερνά και τα κράτη είναι απλοί διαχειριστές. 
Δεν καταφέρνουν τα κράτη να δουν ποιες είναι αυτές οι ροές των οικονομικών 
κεφαλαίων και δεν έχουν την εξουσία ή την ισχύ να επιβληθούν στις αγορές και 
στις τράπεζες. Άρα, λοιπόν, μυθικά πλούτη μεταφέρονται στον παγκόσμιο 
κυβερνοχώρο, γεωοικονομικό χώρο, χωρίς κυρώσεις, χωρίς νομοθεσία, χωρίς 
έλεγχο. Οι αποφάσεις του κεφαλαίου σε ό,τι αφορά τον χώρο εργασίας, την 
κουλτούρα, την εκπαίδευση, τις επενδύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, 
μεταφέρονται από την δημόσια στην ιδιωτική σφαίρα των παγκοσμιοποιημένων 
επιχειρήσεων. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε να υπάρχει μια σαφής εξαλλαγή σε ό,τι 
αφορά την εξουσία. Το σλόγκαν, το σύνθημα της παγκοσμιοποίησης θα μπορούσε 
να είναι το εξής: ότι όλη η εξουσία βρίσκεται στα χέρια της αγοράς. Παρ’ όλα 
αυτά, αυτή η αγορά και ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος, διάγει μια μεγάλη κρίση. 
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Έχουμε μια παγκόσμια καταστροφή σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, που είναι πολύ ανησυχητική. Βλέπουμε έναν εκβαρβαρισμό της 
κοινωνίας μας. Η παραδοσιακή ανθρωπολογική κουλτούρα της κοινωνίας χάνεται 
ή μεταλλάσσεται σε θέαμα, σε εμπόρευμα, και η ανθρωπιστική κουλτούρα όλο 
και περισσότερο παρακμάζει από τις καινοτόμες τεχνο-επιστήμες και 
μετατρέπεται σε ψευδο-επιστήμη.  

Αντί λοιπόν γι’ αυτή την εκπαιδευτική μεταμόρφωση που θα πρέπει να 
είναι η κινητήριος δύναμη της επιστήμης, της μόρφωσης, της γνώσης, που 
γίνονται όλο και πιο εξειδικευμένες, έχουμε αντί γι’ αυτό μια απόλυτη μετριότητα 
της κουλτούρας των μαζών, μια μετριότητα της κατανάλωσης. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι πολύ ανησυχητικό, και αφορά στην εξάλειψη της 
εξατομίκευσης ή της ιδιαιτερότητας του προφίλ του καθενός. Δεν υπάρχει 
διαφάνεια, και βλέπουμε να υπάρχει μια εκρίζωση της ίδιας ταυτότητας, της 
ηθικής και πολιτιστικής ταυτότητας του ανθρώπου, προς όφελος της ελεύθερης 
παγκοσμιοποιημένης αγοράς.  

Σήμερα, λοιπόν, στις μέρες μας, βλέπουμε αυτή την διπλή αποσύνθεση και 
την απομείωση και εκκοσμίκευση της θρησκείας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν 
διάφορες τάσεις που καλλιεργούν την λύση του εθνικού αισθήματος και δια μέσου 
τέτοιων λύσεων δίνουν χώρο στην ανάπτυξη ενός εγωκεντρισμού, μιλώντας για 
μια ας πούμε ατομική ευμάρεια. Η δυτική, λοιπόν, κοινωνία βιώνει την εμπειρία 
μιας μηδενιστικής εξαλλαγής. Αντί να δίδεται έμφαση στην χριστιανοσύνη, 
βλέπουμε να υπάρχει μια αποσπασματοποίηση και ένας κατακερματισμός των 
νόμων και των αξιών της χριστιανοσύνης και της θρησκείας εν γένει.  

Εν είδει συμπεράσματος, θα ήθελα να πω κάτι. Ξέρουμε ότι η 
παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται ως κάτι το αναπόδραστο. Το καθήκον μας ως 
χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είναι να απορρίψουμε τη διαδικασία αυτή καθαυτή ως 
έχει, διότι υπάρχουν πτυχές οι οποίες είναι προς όφελος της κοινωνίας και της 
ανθρωπότητας. Όμως, δεν θα πρέπει να αποδεχόμαστε αυτή την παγκοσμιοποίηση 
ως κάτι το μοιραίο με αυτήν τη χρηστική της μορφή. Θα πρέπει, αντίθετα, να 
γίνουμε συνήγοροι μιας παγκόσμιας κουλτούρας, και για μία παγκοσμιοποίηση η 
οποία θα μπορεί να υπερασπιστεί τις ιδέες των λαών, και για μια 
παγκοσμιοποίηση η οποία θα προάγει αυτό τον αμοιβαίο εμπλουτισμό.  

Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι ακόμα. Αν δούμε ποια είναι η 
εσωτερική τάξη της Δημιουργίας, με άλλα λόγια δηλαδή να ξεπεράσουμε αυτόν 
τον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα 
πράγματα με μια θρησκευτικότητα, κι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη 
να ξαναβρεί την ψυχή της και τον χριστιανικό της χαρακτήρα. Σίγουρα, πολλά 
έχουμε πάρει από αυτή την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και της Ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.  

Όμως, θα πρέπει να έχουμε πλήρη συναίσθηση και συνείδηση των 
πνευματικών αξιών, οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν, επί τη βάσει του 
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οικοδομήματος που θέλουμε για το μέλλον ως Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ.  
S. POPOV: Σας ευχαριστούμε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα τη γνώμη σας. 
Επί του βασικού θέματος της Συνελεύσεώς μας ομίλησαν είκοσι άτομα, και μια 
σειρά συναδέλφων μας έχουν αφήσει τα κείμενα των ομιλιών τους στη 
Γραμματεία. Θέλει κάποιος άλλος εκτός αυτών να λάβει τώρα το λόγο; Επιθυμεί 
κάποιος τώρα να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση;  
Νομίζω ότι είχαμε σήμερα έναν πολύ ισχυρό φιλοσοφικό πυρήνα 
προβληματισμού επί του θέματος της Συνελεύσεως, και θα έλεγα ότι κάναμε πολύ 
σημαντικά βήματα σε αυτό το πλαίσιο.  

Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θα επιθυμούσαν να λάβουν το λόγο, θα ήθελα 
να σας ρωτήσω το εξής. Πώς θα εξετάσουμε το κείμενο του βασικού ψηφίσματος; 
Όλοι έχετε διαβάσει το κείμενο – σχέδιο του ψηφίσματος επί του βασικού θέματος 
της Συνελεύσεως.  
 Έχω να κάνω την πρόταση να δώσουμε το λόγο στον Σύμβουλό μας στον 
κ. Κώστα Μυγδάλη αναφορικά με το πώς θα συζητήσουμε και θα εγκρίνουμε το 
βασικό ψήφισμά μας. Ο κ. Μυγδάλης έχει το λόγο. Ο Κώστας θα μας πει ποια θα 
είναι η διαδικασία έγκρισης του ψηφίσματος, του βασικού ψηφίσματος.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Το έχετε στα χέρια σας. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι πρέπει 
κανείς να σκεφτεί, όταν έχει ένα ψήφισμα-συμπεράσματα στα χέρια του, είναι οι 
κανόνες που πρέπει να διέπουν αυτά τα συμπεράσματα. Αυτό το ψήφισμα 
γράφτηκε με σκοπό να πει δυο κουβέντες για τις θρησκευτικές αξίες, να πει δύο 
κουβέντες για την οικονομική κρίση, και να προσπαθήσει να συνδυάσει αυτά τα 
δύο μεγέθη, ώστε να δει τι μπορεί να πει σαν τελικό συμπέρασμα, πώς 
διαπλέκονται αυτές οι δύο έννοιες. Αυτό έχει γίνει με έναν τρόπο.  
 Τώρα, για παράδειγμα, οι παρατηρήσεις του Κυρίου Moukheiber που είπε 
ότι δεν αναφερθήκαμε στον εθελοντισμό ή στην αλληλεγγύη, σαφώς και είναι 
έτσι. Αυτές είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι έννοιες εφαρμοστικές των 
θρησκευτικών αξιών και γενικότερα των αξιών, μιλήσαμε γι’ αυτές στην Πολωνία 
όταν κάναμε την ημερίδα, θα μπορούσαμε θεωρητικά να ξαναμιλήσουμε και εδώ. 
Θέλω, λοιπόν, να διαβάσουν το ψήφισμα όλοι με αυτή την ματιά. Δεν 
αναφερόμαστε μόνο στην Ορθοδοξία, αναφερόμαστε στις θρησκευτικές αξίες 
γενικότερα, αναφερόμαστε στην οικονομική κρίση με έναν περιγραφικό τρόπο, 
λέμε τι περίπου συμβαίνει, και λέμε και δέκα πράγματα για το πώς οι 
θρησκευτικές αξίες θα συμβάλλουν, αν μπορούν να συμβάλλουν, στο να 
ξεπεραστεί αυτή η κρίση.  
 Ο τρόπος για να συζητηθεί δεν νομίζω να είναι άλλος, παρά μόνο επί του 
κειμένου που σας δόθηκε να γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις, και να πει 
κάποιος παράγραφο τάδε, άρθρο τάδε λέω, να τροποποιηθεί έτσι. Αλλά έχοντας 
υπ’ όψιν πάντα αυτόν τον γενικό κανόνα τον οποίον προανέφερα.  
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S. POPOV: Κώστα, τώρα θέλουμε να σε ρωτήσουμε το εξής. Θα συζητήσουμε 
σήμερα το ψήφισμα ή θα το μεταφέρουμε στην αυριανή ημέρα; 
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Εσείς είστε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εσείς όποτε 
θέλετε.  
S. POPOV: Εμείς λοιπόν. Καλώς.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Εγώ θεωρώ ότι το ψήφισμα αυτό πρέπει να συζητηθεί αύριο. 
Ο κ. Μυγδάλης που είναι ο συντάκτης του κειμένου, μαζί με τον κ. Alexeev, να 
καθίσουν απόψε και αύριο το πρωί να ενσωματώσουν ό,τι μπορούν, να τους 
υποχρεώσουμε να καθίσουν να ενσωματώσουν ό,τι μπορούν σε σχέση με τις 
παρεμβάσεις των συναδέλφων, και αύριο να κλείσουμε τη Γενική Συνέλευση με 
την έγκριση του ψηφίσματος.  

Τώρα να εγκρίνουμε τα δύο ψηφίσματα που κατατέθηκαν από την 
Αρμενική Αντιπροσωπεία και από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία. Αύριο να πάει 
αυτό Κύριε Πρόεδρε, το βασικό ψήφισμα.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ακούσατε όλοι την πρόταση που έγινε μόλις 
τώρα. Αύριο, λοιπόν, θα συζητήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα για την αυριανή 
ημέρα, αλλά οπωσδήποτε, για να μην επιταχύνουμε και για να μην περιοριστούμε 
τώρα στο θέμα αυτό, ας μεταφέρουμε αυτό το βασικό κείμενο, το βασικό 
ψήφισμά μας, ας το μεταφέρουμε στην αυριανή ημέρα. Οι Σύμβουλοι σήμερα το 
βράδυ θα εργαστούν επί του κειμένου, όπως και πρέπει να κάνουν. Έτσι, τώρα, 
λοιπόν ξεκινάμε την συζήτηση επί των άλλων ψηφισμάτων.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Υπάρχουν δύο ψηφίσματα. Το ένα έχει υποβληθεί στη 
Συνέλευσή μας από τους Κύπριους συναδέλφους μας. Είναι αλήθεια ότι παρόμοια 
ψηφίσματα τα οποία στηρίζουν τις Κυπριακές θέσεις έχουν ήδη εκδοθεί από 
πολλά κράτη και από πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς. Έχουμε μερικά συνδετικά 
στοιχεία, τα οποία μας κάνουν κατεξοχήν αρμόδιους για το ψήφισμα των 
Κυπρίων.  

Το πρώτο είναι αυτό που συνέβη πέρυσι –παρακαλώ πολύ μπορούμε να 
έχουμε λίγο ησυχία;- υπάρχουν, λοιπόν, δύο συνδετικά στοιχεία τα οποία συνδέουν 
πάρα πολύ έντονα το Κυπριακό Ψήφισμα με την αρμοδιότητα της Γενικής μας 
Συνελεύσεως.  
Το πρώτο από αυτά τα θέματα είναι το γεγονός ότι πέρυσι διεκόπη από τους 
Τούρκους μια λειτουργία σε έναν Ορθόδοξο ναό Κυπριακό στην Καρπασία, 
βάναυσα, βάρβαρα, απότομα.  

Το δεύτερο είναι ότι εκεί χάνονται θησαυροί και επέρχεται σύληση ναών. 
Πέραν, λοιπόν, όλων των άλλων γενικότερων στοιχείων που αφορούν τα ατομικά 
δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα –σας αφορά αυτό Κύριε Λευτέρη, για 
το ψήφισμά σας συζητάω. Πέραν λοιπόν αυτών των δύο στοιχείων, υπάρχει και το 
στοιχείο της θρησκευτικότητας, το οποίο καταπατάται έντονα, βάναυσα και 
βάρβαρα στην Κύπρο, εξακολουθητικά.  
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 Εγώ προσωπικά και η πλευρά μας δεν έχουμε αντίρρηση βέβαια στο να 
γίνει δεκτό αυτό το ψήφισμα. Εάν δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση για το ψήφισμα 
των Κυπρίων, προτείνω να γίνει ως έχει δεκτό.  
S. POPOV: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους από την 
Κύπρο. Επιθυμούν να προσθέσουν κάτι σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το σχέδιο 
ψηφίσματος; Είναι το δικό σας σχέδιο ψηφίσματος. Επιθυμείτε να πείτε κάποια 
λόγια επί αυτού; Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επ’ αυτού, επί του σχεδίου 
ψηφίσματος;  
Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Απλώς να ευχαριστήσω τη Γενική Συνέλευση για την 
διαχρονική αλληλεγγύη που επιδεικνύει στο Κυπριακό πρόβλημα, αλλά και στις 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, που για εμάς δεν έχουν μόνο τοπικό και 
γεωγραφικό χαρακτήρα. Η θέση της Κύπρου είναι σταθερή, αμετάβλητη, 
αταλάντευτη, για όλα τα διεθνή ζητήματα που συμβαίνουν, γι’ αυτό και είμαστε 
αναφανδόν υπέρ, και για τα άλλα ψηφίσματα τα οποία κατατέθηκαν. Η Κυπριακή 
Αντιπροσωπεία θα τα προσυπογράψει.  
S. POPOV: Καλώς. Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, 
τροπολογίες και λοιπά επί του συγκεκριμένου σχεδίου ψηφίσματος; Η Πολωνία 
παρακαλώ.  
E. CZYKWIN: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Δεν έχω 
παρατηρήσεις επί του κειμένου. Θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω πως θα 
πρέπει ομόφωνα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και την ανησυχία μας γι’ 
αυτά που συμβαίνουν στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα 
ήθελα να σας πω δύο λόγια αναφορικά με ορισμένες συμβουλές, ορισμένες ιδέες 
για το Κοινοβούλιό σας, αναφορικά με την εμπειρία μας.  

Προ μισού έτους, στο Πολωνικό Κοινοβούλιο δημιουργήσαμε μια ομάδα 
από όλα τα κόμματα, μια κοινή ομάδα, μεταξύ ενεργών πολιτικών που 
εκπροσωπούν όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου μας, η οποία παρακολουθεί την 
κατάσταση που αφορά στην παραβίαση των δικαιωμάτων των Χριστιανών. Στο 
Κοινοβούλιό μας η πλειοψηφία είναι Καθολικοί βεβαίως. Έτσι καταπιαστήκαμε 
με την κατάσταση που υπάρχει στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο, και τώρα πρότεινα 
και το δέχτηκαν οι συνάδελφοί μου, να ξεκινήσουμε την παρακολούθηση της 
κατάστασης στην Βόρεια Κύπρο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω γι’ αυτό. Και μετά 
από κάθε τέτοια δραστηριότητα διοργανώνουμε μια συνέντευξη τύπου και 
ανακοινώνουμε τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να 
προσκαλέσουμε τον Πρέσβυ. Είχαμε μια συνάντηση με τον Πρέσβυ του 
Πακιστάν, με εκπρόσωπο της Αιγύπτου, και σχεδιάζουμε να συναντήσουμε τον 
Πρέσβυ της Τουρκίας και να του θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα επί της 
καταστάσεως που υπάρχει στη χώρα του. Βεβαίως, η Τουρκική Διπλωματία έχει 
ενεργοποιηθεί αναφορικά με την Τουρκική υποψηφιότητα για την συμμετοχή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα ήταν ένας καλός τρόπος στα Κοινοβούλια οι 
διπλωμάτες τους να γνωρίζουν την άποψή μας, ότι αν η Τουρκία φερ’ ειπείν θέλει  
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και σκέφτεται σοβαρά τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να 
είναι η χώρα που κατέχει εδάφη μιας άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ανακοινώσω την εμπειρία μας από το έργο του 
Πολωνικού Κοινοβουλίου.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας από την 
Πολωνία για το έργο αυτό.  
Τώρα, λοιπόν, σας ερωτώ. Ποιος είναι υπέρ της έγκρισης του εν λόγω 
ψηφίσματος υπέρ της Κύπρου;  
Ποιός είναι υπέρ; Παρακαλώ, ποιος είναι κατά; Ποιος ψηφίζει λευκό; Εγκρίνεται 
ομόφωνα. Τώρα μπορούμε να χειροκροτήσουμε.  
 Και τώρα περνάμε στο δεύτερο ψήφισμα.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Έχει υποβληθεί από τον Αρμένιο συνάδελφό μας, τον κ. 
Minasyan. Συμβαίνει κάτι ανάλογο με την Κύπρο, αν και με διαφορετικές 
συνθήκες. Υπάρχουν κι εδώ Διεθνείς Οργανισμοί και πολλά κράτη τα οποία έχουν 
αναγνωρίσει την Γενοκτονία την οποία υπέστη η Αρμενία από το Οθωμανικό 
κράτος. Θα μπορούσα να αναφέρω την Ρωσική Δούμα, την Ελληνική Βουλή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λίβανο, το Βέλγιο, τις 
Η.Π.Α., άρα λοιπόν δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε κάτι καινούργιο, πρόκειται 
να επιβεβαιώσουμε και τη δική μας συμμετοχή σε αυτή την παγκόσμια 
αποδοκιμασία ενός σημαντικού γεγονότος που αποτελεί μομφή κατά του 
πολιτισμού μας, δηλαδή της Γενοκτονίας.  

Θα ήθελα απλώς, Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, να προτείνω να 
προστεθεί μια παράγραφος στο τέλος στο σχέδιο το οποίον έχουν υποβάλει οι 
Αρμένιοι. Και ο λόγος που ζητώ να παρεμβληθεί αυτή η παράγραφος είναι γιατί 
θέλω να τονίσω εναργέστερα τη συγκεκριμένη ιστορική ευθύνη της Τουρκίας.  

Προτείνω, λοιπόν, μετά την τελευταία παράγραφο που λέει «Καλούμε όλα 
τα κράτη – μέλη», να προστεθεί και άλλη μια παράγραφος, η οποία να λέει: 
«Καλούμε επίσης την Τουρκική πλευρά στο πλαίσιο των προσπαθειών που ήδη 
καταβάλλει για πορεία προς δημοκρατισμό και διαφάνεια, να ανατρέξει στην 
ιστορική πραγματικότητα και να εξετάσει τις πτυχές αυτές του ιστορικού 
παρελθόντος ενδελεχώς και με κριτική διάθεση».  

Ο λόγος για τον οποίον υποβάλλω αυτό το αίτημα είναι γιατί η Τουρκία 
είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει πρώτα την ευθύνη της, κάνοντας μια ιστορική 
ανασκόπηση, για να μπορούμε μετά να συζητάμε για μη επανάληψη στο μέλλον. 
Προτείνω, λοιπόν, την προσθήκη στο σχέδιο των Αρμενίων αυτοτελούς 
παραγράφου, μετά την τελευταία παράγραφο, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά 
και μόνο στην Τουρκική πλευρά και την καλεί με κριτική διάθεση να προβεί σε 
ανασκόπηση του ιστορικού παρελθόντος.  
S. POPOV: Σαφής η πρόταση και σαφής η θέση του Έλληνα συναδέλφου. Είναι 
σαφής η πρόταση. Ένα λεπτό. Υπάρχει η πρόταση να εγκρίνουμε το κείμενο κατά 
βάση, να ψηφίσουμε το κείμενο, να το υπερψηφίσουμε κατά βάση, και να το 
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δεχτούμε ως βάση. Ποιός είναι υπέρ να το δεχτούμε ως βάση; Υπάρχει κάποιος 
κατά; Ο κ. Moukheiber είναι κατά.  
G. MOUKHEIBER: Απλώς για τα πρακτικά να πω ότι δεν είμαι κατά, απλώς 
έχω ένα σχόλιο. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι σχετικό με αυτό που πρότεινε ο κ. 
Νεράντζης. 
S. POPOV: Εγκρίνουμε το κείμενο κατά βάση προς το παρόν, ποιος είναι κατά 
της έγκρισης του κειμένου κατά βάση. Κατά βάση, να το δεχτούμε ως βάση, ως 
κείμενο βάση. Μετά θα ακολουθήσουν οι παρατηρήσεις. Είστε κατά του να το 
δεχτούμε ως βάση; Μετά θα ακολουθήσουν οι παρατηρήσεις. Ποιος είναι κατά 
της έγκρισης του κειμένου ως βάση; Τώρα, λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε τις 
παρατηρήσεις και τις τροπολογίες.  
G. MOUKHEIBER: Κύριε Πρόεδρε, απλώς σημειώνω ότι και ο κ. Νεράντζης 
έκανε σχόλια για το κείμενο αυτό, και δεν του κάνατε αυτή την παρατήρηση. Θα 
συνεχίσω κι εγώ λοιπόν με τα δικά μου σχόλια, αν και  σαφώς δέχομαι ότι 
οπωσδήποτε πρόκειται για πολύ σημαντικό ψήφισμα, το οποίο όντως πρέπει να 
ψηφιστεί, να εγκριθεί από αυτό τον Οργανισμό. Λαμβάνοντάς το λοιπόν ως βάση, 
υποστηρίζω κι εγώ την πρόταση που έκανε ο κ. Νεράντζης, θα ήθελα όμως να την 
δω και γραπτώς, για να την διαβάσουμε και να βεβαιωθούμε ότι είναι σαφής για 
όλους.  

Και στην τέταρτη παράγραφο, θα ήθελα να προσθέσουμε ότι «τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται». Θα ήθελα δηλαδή να 
τονίσουμε ότι  δεν παραγράφονται. Και στην τρίτη παράγραφο του προοιμίου, στο 
τέλος –δεν ξέρω αν είναι θέμα μετάφρασης, αλλά το κείμενο στα Αγγλικά το 
κείμενο λέει «in the name of restoring historic justice», «εν ονόματι της 
αποκατάστασης της ιστορικής δικαιοσύνης». Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν 
ότι η δικαιοσύνη είναι εφικτή στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Διεθνούς 
Δικαστηρίου. Για να μην μπούμε όμως σε αυτήν τη λεπτομέρεια, θα έλεγα να μην 
πούμε «historical justice» δηλαδή «ιστορική δικαιοσύνη» αλλά «δικαιοσύνη» 
σκέτο. Δεν θα έβαζα δηλαδή μπροστά από τη λέξη δικαιοσύνη τον επιθετικό 
προσδιορισμό «ιστορική», πρέπει να λέει «δικαιοσύνη». Αυτά είναι τα δύο μου 
σχόλια. Είναι σαφή; Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να με ρωτήσει κάτι; Τι είπε ο 
συνάδελφος από την Αρμενία;  
S. POPOV: Όλοι έχουν καταλάβει την παρατήρησή σας, θα συνεχίσουμε. 
Υπάρχουν άλλες προτάσεις; Δίνουμε τώρα τον λόγο στον συνάδελφο από την 
Αρμενία.  
M. MINASYAN: Συμφωνώ με τον συνάδελφο που προτείνει να υποβληθεί 
γραπτώς η πρόταση του κ. Νεράντζη. Είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό, θα ήταν 
σκόπιμο να έχουμε γραπτώς την συγκεκριμένη τροπολογία. Συμφωνώ κατ’ αρχήν, 
συμφωνώ επί της αρχής, αλλά θα ήθελα οπωσδήποτε να έχω το κείμενο της 
τροπολογίας. 
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 Τώρα σε ό,τι αφορά την άποψη του συναδέλφου σχετικά με την έννοια 
«ιστορική δικαιοσύνη», νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση αυτή. 
Διότι κατ’ ουσίαν τίποτα δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει η ουσία του θέματος. Φρονώ 
ότι πολύ συχνά γίνεται λόγος περί ιστορικής δικαιοσύνης, δεν πρόκειται όμως 
τώρα εδώ μόνο περί ιστορικής δικαιοσύνης πρόκειται περί δικαιοσύνης. Συμφωνώ 
με την τελευταία πρόταση να αρθεί ο όρος «ιστορική» δικαιοσύνη.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχει η εξής πρόταση. Έχουμε ήδη εγκρίνει 
το ψήφισμα κατά βάση, ως βάση, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Νεράντζη μαζί 
με τον συνάδελφο από την Αρμενία να δούνε λίγο γραπτώς τη διατύπωση, ώστε 
να έχουμε αύριο το πρωί και γραπτώς την τροπολογία που προτείνεται στην 
Ελληνική, Ρωσική και Αρμενική γλώσσα και να εγκρίνουμε το ψήφισμα εν τω 
συνόλω και καταληκτικά. Αυτό είναι μια συνήθης κοινοβουλευτική πρακτική. 
Παρακαλώ;  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μπορεί τον όρο αυτόν να μην τον καταλαβαίνει ο κ. 
Moukheiber και ο κ. Minasyan, αλλά ο όρος αυτός είναι όρος που χρησιμοποιείται 
συνεχώς σε ψηφίσματα Οργανισμών. Τι θα πει «ιστορική δικαιοσύνη» που δεν 
καταλαβαίνει ο κ. Moukheiber; Ιστορική δικαιοσύνη σημαίνει δικαιοσύνη  που 
έχει απονεμηθεί στο παρελθόν. Κάθε τι που συμβαίνει στο παρελθόν είναι στον 
χώρο της ιστορίας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού είναι το δυσνόητο της Ιστορικής 
Δικαιοσύνης. Εάν σήμερα η Τουρκία έκανε αυτά που έκανε το 1915 ή 1918, δεν 
θα ήταν ‘ιστορική δικαιοσύνη’. Επειδή όμως το 2011 αναφερόμαστε σε γεγονότα 
τα οποία συνέβησαν το 1915 ή 1918, αυτό συνιστά ιστορικό γεγονός. Είναι λογική 
και διπλωματική θεώρηση. Επομένως, είναι ξεκάθαρα, δεν πρέπει να φύγει ο 
όρος. Ίσα-ίσα γι’ αυτόν τον όρο υποβάλλω την πρόταση. Εάν φύγει ο όρος 
«ιστορική» και μείνει μόνο «δικαιοσύνη», το «δικαιοσύνη» το περιλαμβάνει μέσα. 
Εγώ θέλω η Τουρκία να ανατρέξει στην ιστορία της και να καταλάβει ότι ήταν 
ιστορικό λάθος η Γενοκτονία και εσείς τώρα μου λέτε να μην βάλω το ιστορικό 
λάθος αλλά να βάλω τι; Παρόν λάθος; Παρόν λάθος είναι η συνέχιση εκείνης της 
τακτικής, δεν είναι η τέλεσις του γεγονότος. Η τέλεση του γεγονότος προ 80 ή 100 
ετών συνιστά ιστορικό γεγονός, και ιστορική είναι η δικαιοσύνη δια της οποίας το 
προσεγγίζουμε. Εγώ ετοιμάζω το κείμενο ήδη, θα το καταθέσω, και από κει και 
πέρα όπως το είπατε Κύριε Πρόεδρε θα γίνει.  
S. POPOV: Θα συζητήσουμε αύριο. Αύριο, λοιπόν, θα συζητήσουμε αυτές τις 
τροπολογίες. Δεν υπάρχει τώρα καμία σκοπιμότητα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. 
Ακούσαμε την άποψή σας, έχετε ομιλήσει ήδη, έχετε διατυπώσει την άποψή σας. 
Θα συνεργαστούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι επί της τροπολογίας, και αύριο θα 
συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να εξετάσουμε αν χρειάζεται 
να διατηρήσουμε την έννοια «ιστορική». Ένα λεπτό σας δίνω, ένα λεπτό. Ένα 
λεπτό μόνο σας δίνω. Έχω το δικαίωμα ως Πρόεδρος να σας περιορίσω. Είναι η 
τρίτη φορά που λαμβάνετε τον λόγο, έχετε λοιπόν ένα λεπτό.  
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G. MOUKHEIBER: Όχι, είναι η δεύτερη φορά που μιλώ γι’ αυτό το ψήφισμα, 
αλλά έχουν αρχίσει να μετρούν τα δευτερόλεπτα. Είναι σημαντικό να αναφέρεται 
«δικαιοσύνη», αλλά όχι «ιστορική δικαιοσύνη». Η αναγνώριση των γεγονότων 
είναι ιστορικό γεγονός, αλλά η δικαιοσύνη έχει να κάνει με την  επιστροφή της 
ιδιοκτησίας της γης, των εκκλησιών και μοναστηριών στους Αρμένιους 
ιδιοκτήτες. Δικαιοσύνη σημαίνει να ζητηθεί συγγνώμη, δικαιοσύνη σημαίνει 
απόδοση δικαιοσύνης σήμερα μέσω προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 
Δεν είναι μόνο ιστορία. Και αυτό στοιχειοθετείται και από τη νομοθεσία. Δεν λέω 
να το αναπτύξουμε όλο αυτό, απλώς λέω να σβήσουμε τη λέξη «ιστορική» γιατί 
αυτό εμποδίζει τους Αρμενίους να διεκδικήσουν το θεμελιώδες τους δικαίωμα, 
που δεν είναι μόνο ιστορικό.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Το μη ιστορικό περιλαμβάνεται μέσα. Το ιστορικό δεν 
περιλαμβάνεται. Δεν το καταλάβατε; Επομένως εμείς θέλουμε να καταλάβουμε 
και το ιστορικό κομμάτι. Όχι μόνο δεν δυσκολεύει τους Αρμενίους, τους βοηθάει 
αυτό.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, προτείνω να εργαστούμε όπως συμφωνήσαμε. 
Θα πρέπει αύριο να έχουμε γραπτώς την τροπολογία, θα την συζητήσουμε αύριο, 
και θα εγκρίνουμε το καταληκτικό κείμενο. Συμφωνούμε λοιπόν, προς το παρόν, 
συμφωνούμε.  
Κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, πάμε για το δείπνο και αύριο συνεχίζουμε. Ζητώ 
την προσοχή σας. Αύριο στις εννέα και μισή ξεκινάμε τις εργασίες. Σας 
ευχαριστώ για τη συνεργασία σας.   
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ΠΕΜΠΤΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

 

 

Προεδρεύει ο SERGEI POPOV: Μπορούμε να ξεκινήσουμε, είμαστε έτοιμοι. 
Καλή σας ημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, αρχίζει η 3η Συνεδρία της Γενικής μας 
Συνελεύσεως. Έχουμε πολλά θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε σήμερα. Θα 
ήθελα να σας υπενθυμίσω τα εξής: θα πρέπει να ακούσουμε πρώτα την 
Απολογιστική Έκθεση της Γραμματείας, την οποία θα παρουσιάσει ο Γενικός 
Γραμματέας, στη συνέχεια θα έχουμε την Έκθεση του Οικονομικού Ελέγχου, για 
την εκτέλεση του Προϋπολογισμού στο προηγούμενο οικονομικό έτος, τα 
αποτελέσματα του Ελέγχου που θα παρουσιάσει η Οικονομική Επιτροπή, την 
έγκριση του Προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο, για το επόμενο έτος, και 
επίσης τις εκλογές. Επίσης, θα εξετάσουμε το σχέδιο του προγράμματος των 
δραστηριοτήτων μας για την επόμενη περίοδο, και επίσης θα πρέπει να 
εγκρίνουμε το τελικό μας Ψήφισμα και το Ψήφισμα της Αρμενικής 
Αντιπροσωπείας στην τελική του μορφή.  

Αυτή θα είναι η διαδικασία των εργασιών της σημερινής συνεδρίας, σας 
καλώ όλους να είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Τώρα είναι δέκα και ελπίζω 
μέχρι τη μία να ολοκληρώσουμε όλες τις εργασίες μας. Αν θα εργαστούμε με 
καλό, οργανωτικό τρόπο νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε τώρα στη σημερινή Ημερήσια Διάταξη και 
με πολύ μεγάλη χαρά θα δώσω το λόγο στον πολύ καλό μας φίλο, στον κ. 
Αναστάσιο Νεράντζη.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Διεθνής Γραμματεία το 
τελευταίο έτος έκανε την προσπάθεια να υλοποιήσει το πρόγραμμα που είχε 
ψηφισθεί από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, βάσει των στόχων και του 
δυναμικού της Διεθνούς Γραμματείας. Υπήρξε μία αλλαγή στη σύνθεση της 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας, λόγω του ότι ο Έλληνας πρώην Γενικός Γραμματέας 
κ. Τηλέμαχος Χυτήρης και ο πρώην Ταμίας κ. Μιχάλης Τιμοσίδης έγιναν μέλη 
της Κυβέρνησης. Βλέπετε, τους έφερε γούρι η συμμετοχή τους στη Συνέλευσή 
μας. Και υποψιάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι που θα έχουν την ίδια τύχη. 
Έγιναν λοιπόν αλλαγές στη σύνθεση της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Έγινα εγώ 
Γενικός Γραμματέας, και Ταμίας έγινε ένας νεο-εκλεγείς και πολλά υποσχόμενος 
βουλευτής από την Καβάλα, ο κ.  Εμινίδης. Επίσης, έχουμε έναν διακεκριμένο 
ακαδημαϊκό και Βουλευτή από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κ. Παντούλα, που έγινε 
επίσης μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευσή μας. Και μάλιστα η 
αντιπροσωπεία μας ομόρφυνε κιόλας, απέκτησε ένα πιο θηλυκό προφίλ, μια και 
έχουμε την αγαπητή μας φίλη Βουλευτή κα Μαρία Σκραφνάκη από την Κρήτη, η 
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οποία συμμετέχει ενεργώς στις συνεδριάσεις μας, και θέλω να την καλωσορίσω 
από αυτό το βήμα, και να της ευχηθώ κάθε επιτυχία στα καθήκοντά της.  

Ας δούμε τώρα τις δραστηριότητες της Γραμματείας μας. Στις 17 & 18 
Οκτωβρίου 2010 η Διεθνής Γραμματεία μας συνήλθε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, πριν αρχίσουν οι ταραχές εκεί. Ήταν πολύ επιτυχημένη συνεδρίαση, 
την οποία φιλοξένησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και συνέπεσε με την 
χειροτόνηση του νέου Επισκόπου Μοζαμβίκης, και χαίρομαι που θα είναι ο 
επίσημος σύνδεσμός μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Αυτό το Γραφείο-
Σύνδεσμος θα έχει την έδρα του στην νέο-ιδρυθείσα Επισκοπή της Αφρικής, υπό 
την καθοδήγηση του Πατρός Ιωάννη. Και αν δεν είχαν συμβεί τα γεγονότα, θα 
είχαμε υπογράψει τη συμφωνία μας αυτή με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. 
Προσπαθήσαμε επί πολλά χρόνια να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, ήταν κοινή 
θέληση και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να το κάνουμε μέχρι 
πρόσφατα, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων. Έγινε λοιπόν μία τελετή με όλα τα 
μέλη του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, στη διάρκεια της οποίας υπεγράφη 
αυτή η συμφωνία. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε παρόντα στη συνέλευσή μας 
εκπρόσωπο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, τον κ. Khumalo. Να τον 
καλωσορίσουμε. Εμείς νιώθουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από συνάδελφος. Είναι 
αλληλέγγυος αδελφός μας, και χαιρόμαστε που τον έχουμε ανάμεσά μας. Η 
συνεργασία μας λοιπόν θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με το Παναφρικανικό 
Κοινοβούλιο, που είναι σημαντικός φορέας. Στη συνάντηση αυτή στην 
Αλεξάνδρεια συμμετείχαν Βουλευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρωσία, την 
Αλβανία, το Λίβανο, την Πολωνία και τη Λευκορωσία.  

   Τώρα, έγινε συνάντηση της Διεθνούς Γραμματείας και των Επιτροπών και 
ημερίδα με θέμα: «Ο εθελοντισμός ως μέσον έκφρασης πλουραλισμού και 
κοινωνικής αλληλεγγύης σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση». Η συνάντηση 
αυτή έγινε στη Βαρσοβία της Πολωνίας από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2011 και 
φιλοξενήθηκε από το Πολωνικό Κοινοβούλιο, κίνηση ιδιαίτερα τιμητική. Στο 
σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι οι προσπάθειες της Γενικής Συνέλευσης 
αποδίδουν καρπούς. Η Πολωνία είναι σε μεγάλο βαθμό Καθολική χώρα. Εν 
τούτοις αγκάλιασαν ολόψυχα τις προσπάθειές μας, αλλά και την ημερίδα αυτή 
καθαυτή, την οποία φιλοξένησαν σε μία αίθουσα μέσα στο Κοινοβούλιο με 
μεγάλη επισημότητα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συμβολή του συναδέλφου μας 
και μέλους της Συνέλευσής μας, του κ. Ευγένιου Czykwin ήταν πολύτιμη. Μας 
συγκίνησε πολύ το θερμό του καλωσόρισμα, μάλιστα ταξίδεψε μαζί μας και μέχρι 
τα σύνορα με τη Λευκορωσία, στο Μινσκ, και μας ξενάγησε. Κρίμα που ο 
συνάδελφος από την Κύπρο δεν ήταν παρόν.  

Θέλω, επίσης, να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας στον επικεφαλής 
της Πολωνικής Εκκλησίας, τον Μητροπολίτη Σάββα και τον Αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου κ. Stefan Niesiołowski, οι οποίοι κήρυξαν την έναρξη των 
εργασιών της Ημερίδας, όπως επίσης και τους εκπροσώπους της Οργάνωσης 
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‘Caritas’ της Καθολικής Εκκλησίας της Πολωνίας, η οποία έλαβε μέρος με 
Εισήγηση σε αυτή την ημερίδα. Και είναι πολύ θετικό το ότι αυτή τη σύναξη την 
παρακολούθησαν και σπουδαστές των Ιερατικών Σχολών. Είναι ένα πολύ 
σημαντικό άνοιγμα, το οποίον έκανε η Συνέλευσή μας και η Ημερίδα η 
συγκεκριμένη προς τα νέα παιδιά τα οποία έχουν θεολογικές ανησυχίες και 
μελετούν και σπουδάζουν θεολογία.  
 Είπα προηγουμένως, ότι πήγαμε στο Bialystok, το οποίο έχει το 
μεγαλύτερο αριθμό ορθοδόξων κατοίκων, και προσκυνήσαμε σε διάφορα 
αξιόλογα μοναστήρια και μνημεία, και είχαμε συνάντηση με προσωπικότητες της 
περιοχής, πρώην βουλευτές μέλη της Οργανώσεως και τον εκεί Μητροπολίτη.  

Τώρα ας εξετάσουμε μαζί μερικές άλλες επισκέψεις και συναντήσεις:  
o ΓΕΝΕΥΗ – 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2010: κάναμε επίσκεψη εργασίας στο 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Στην Αντιπροσωπεία τη δική μας υπό εμέ 
μετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Παντούλας –επικεφαλής της Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας-, ο κ. Zatulin, ο κ. Minasyan, μέλη της Διεθνούς Γραμματείας 
της Δ.Σ.Ο. και ο παρακείμενός μου Σύμβουλος κ. Μυγδάλης.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου  Εκκλησιών 
Δρ. Fykse Tveit και για την επανασύνδεση των σχέσεων με αυτή την Οργάνωση. 
Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ενημερωτική με το Γενικό Γραμματέα του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο οποίος μας ενημέρωσε και μας εξέφρασε 
την πρόθυμη συμπαράστασή του στο έργο μας.  

Eις υλοποίηση αυτής της διαβεβαιώσεως του Δρ. Tveit, ότι θα είμαστε σε 
στενή επαφή, απέστειλε σήμερα και βρίσκεται μαζί μας αντιπρόσωπος, ο 
Αιδεσιμότατος Δρ. Buda Daniel, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Προγράμματος για 
την Εκκλησία και τις Οικουμενικές Σχέσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών.  

Η Συνέλευσή μας σε αυτή τη συνάντηση παρουσίασε τους στόχους της, 
καθώς και την ετήσια δραστηριότητά της, επισημαίνοντας ότι οι σκοποί των δύο 
μεγάλων Οργανισμών συμπίπτουν, αν και η Συνέλευσή μας αποτελεί πολιτικό και 
κοινοβουλευτικό όργανο και όχι θρησκευτική οργάνωση, όπως είναι το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.  
Μετά από Εισήγηση του κ. Παντούλα, συζητήθηκε η δυνατότητα διοργάνωσης 
κοινών εκδηλώσεων, ενώ ο κ. Zatulin κάλεσε το Γενικό Γραμματέα να μιλήσει 
στη 18η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. στο Παρίσι, για σήμερα δηλαδή, δεν 
μπόρεσε όμως να έρθει γι’ αυτό είναι μαζί μας ο Αιδ. κ. Buda.  

Επιπλέον, είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Εκκλησιών, Αιδεσιμότατο Δρ. Ionita στα γραφεία του Συμβουλίου, 
καθώς και με τον Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων Δρα Mathews George, ο οποίος 
μας ενημέρωσε για την ύπαρξη χριστιανών βουλευτών της Εκκλησίας του Θωμά, 
στο Κοινοβούλιο της Ινδίας, σημειώστε το, της Ινδίας, και μας έδωσε τα στοιχεία 
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τους. Η συμμετοχή τους τελικά στη συνέλευση μετά από συνεχείς επικοινωνίες 
δεν κατέστη δυνατή, λόγω δικών τους υποχρεώσεων, αλλά τώρα που τους έχουμε 
επισημάνει, εμείς θα επιμείνουμε.  

Τέλος, η Αντιπροσωπεία, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον 
Διευθυντή του Οικουμενικού Ινστιτούτου του Μποσέ, Αιδεσιμότατο Sauca, και 
τους Ορθοδόξους φοιτητές στο χώρο του Ινστιτούτου. Νομίζω είναι Ρουμάνος.  
o Πάμε τώρα στην επίσκεψη στο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, στην 
ΤΙΦΛΙΔΑ, 7 με 9 Φεβρουαρίου: Αντιπροσωπεία της Συνελεύσεώς μας με 
επικεφαλής τον ομιλούντα και με συμμετοχή του κ. Μιχάλη Παντούλα, 
επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, του Βουλευτή της Παλαιστινιακής 
Αρχής κ. Kokaly, την Βουλευτή της Βουλής των Αντιπροσώπων της 
Λευκορωσίας κα Polyanskaya και τον Σύμβουλο κ. Μυγδάλη, επισκέφτηκε την 
Τιφλίδα, προκειμένου να συζητήσει με το Κοινοβούλιο της Γεωργίας την 
επαναδραστηριοποίησή του στις τάξεις μας.  

Η Αντιπροσωπεία έγινε δεκτή με εξαιρετικές τιμές. Είμαστε ευγνώμονες 
στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας, εκφράστηκε δε η ικανοποίηση από την πλευρά 
και του Κοινοβουλίου και της Εκκλησίας για την εκεί παρουσία μας. 
Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τον κ. Bakradze και μέσα σε 
ένα θερμό κλίμα ανταλλάξαμε σοβαρές απόψεις και ο κ. Bakradze ανήγγειλε την 
απόφαση του Κοινοβουλίου της Γεωργίας να ορίσει εκ νέου αντιπρόσωπο και 
αντιπροσωπεία, η οποία θα συμμετέχει στις εργασίες της Συνελεύσεώς μας. 
Μάλιστα, επιβεβαίωσε το γεγονός και στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, με την 
Ολομέλεια εν συνεδριάσει, κατά την ολιγόλεπτη επίσκεψή μας.  

Συναντηθήκαμε, επίσης, με εκπροσώπους του Πατριαρχείου Γεωργίας, οι 
οποίοι ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες της Οργανώσεώς μας. Για τυπικούς 
λόγους, δυστυχώς, ο εκπρόσωπος της Γεωργίας δεν είναι σήμερα μαζί μας, όμως η 
Γεωργία ήδη, επισήμως, έχει δηλώσει την επαναδραστηριοποίησή της στις τάξεις 
της Συνελεύσεώς μας.  
o Θέλω να αναφέρουμε, επίσης, ότι συναντηθήκαμε, στην Ελλάδα αυτή τη 
φορά, με τον Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή, τον 
κ. Rowan Williams, με τον οποίον συζητήσαμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 
καθώς επίσης και με τον Μητροπολίτη Καναδά κ. Σωτήριο, με τον οποίον 
συζητήσαμε για τη συμμετοχή των τεσσάρων ορθοδόξων βουλευτών που υπάρχουν 
στο Καναδικό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και με τον Αντιπρόεδρο του 
Κοινοβουλίου της Μολδαβίας κ. Plahotniuc, με τον οποίο συζητήσαμε για την 
επαναδραστηριοποίηση της χώρας του σε μας. Δυστυχώς, ενώ επρόκειτο να 
μετάσχουν σε αυτή την Συνέλευση, για λόγους εσωτερικούς τους δεν ήρθαν, όμως 
δήλωσαν ότι θα είναι μαζί μας.  

Όλο αυτό το διάστημα καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες για να λάβει 
για πρώτη φορά μέρος στη Συνέλευσή μας το Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας. Δεν 
κατέστη δυνατόν, για λόγους εσωτερικούς της Αιθιοπίας, δεν υπάρχει αντίρρηση 
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εκ μέρους τους, ούτε άρνηση, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, πιστεύω ότι στο 
αμέσως προσεχές διάστημα θα τα καταφέρουν.  
o Και τώρα θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στο πιο σημαντικό σημείο 
αυτής της θητείας μας: στην υπογραφή του οριστικού Συμφώνου Συνεργασίας της 
Συνελεύσεώς μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στο Γιοχάνεσμπουργκ, 19 
Μαΐου, μόλις προ δύο μηνών.  

Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον ομιλούντα ως Γενικό Γραμματέα της 
Συνελεύσεως και τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου Δρ. Μούσα, 
παρουσία μελών του Προεδρείου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και των 
μελών της Επιτροπής για Συνεργασία, Διεθνείς Σχέσεις και Επίλυση 
Συγκρούσεων του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου.  

Η Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας του κάθε Σώματος αποτελείται από 
έξι Κοινοβουλευτικούς και, επιπλέον, τους δύο Συμβούλους Εμπειρογνώμονες 
από κάθε Οργάνωση και θα συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Επικεφαλής της 
Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας από πλευράς του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου, είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής για Συνεργασία και Διεθνείς 
Σχέσεις και Επίλυση Συγκρούσεων κ. Khumalo, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι μαζί 
μας και τον ευχαριστούμε πολύ, και από πλευράς Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας ο υποφαινόμενος.  

Δίνουμε εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνεργασία. Το 
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχει στις τάξεις του περίπου σαράντα κράτη. Η 
Αφρική είναι μια δύναμις που συνεχώς ανέρχεται, και η επιρροή της συνεχώς 
μεγαλώνει. Μην ξεχνάμε και ότι η Αφρική είναι και το θέατρο προσφάτων 
κοινωνικών και άλλων αναταραχών και ανακατατάξεων. Έτσι, λοιπόν, η έναρξις 
στενότερων, στενότατων θα έλεγα, σχέσεων μεταξύ του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου και της Συνελεύσεώς μας μέσα σε μια ατμόσφαιρα εγκαρδιότητας, 
προοιωνίζει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για όλους μας, δηλαδή για την 
ανθρωπότητα γενικότερα.  

Λοιπόν, να μην σας κουράσω με άλλα. Να σας πω ότι είχαμε και μια 
εξέλιξη στο θέμα των Μουσουλμάνων. Αποστείλαμε εκ νέου επιστολή ενόψει των 
γεγονότων που συνέβησαν εκεί στους Μουσουλμάνους, δηλαδή είναι η 
Κοινοβουλευτική Ένωση της Ισλαμικής Συνδιασκέψεως, και μάλιστα προς το 
Γενικό τους Γραμματέα, Τούρκο Καθηγητή κ. Kilic, ο οποίος μας απήντησε πάρα 
πολύ σύντομα. Εκεί, ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να ξαναθέσει το θέμα στη 
Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αυτή την περίοδο έχει Πρόεδρο προερχόμενο από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από 
μέλη εξ Αιγύπτου, Ινδονησίας και Ουγκάντας, και συμμετέχουν ακόμη στην 
Διοικούσα Επιτροπή ένα Μέλος ανά χώρα: Σαουδική Αραβία, Αλγερία, Ιράν, 
Τουρκία, Καμερούν, Μπουργκίνα Φάσο.  
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Εκτιμώντας τη σπουδαιότητα του θέματος, καλέσαμε τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα σε μια συνάντηση στην Αθήνα και προτιθέμεθα να 
αναλάβουμε πρωτοβουλία ενημέρωσης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.  

Επίσης, αντιπρόσωπος της Συνελεύσεώς μας μετείχε στη Συνεδρίαση της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στον Παναμά, ο Ρώσος Βουλευτής κ. Victor 
Semenov, Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών της Συνελεύσεώς μας, συμμετείχε στις εργασίες της 124ης 
Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Ενώσεως, με το καθεστώς του 
Παρατηρητή.  

Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω λίγο για την υπογραφή Συμφώνου 
Συνεργασίας με τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Κοινοπολιτείας των 
Ανεξαρτήτων Κρατών στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό αναμένουμε να γίνει, 
είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι, και βλέποντας και κάνοντας από εδώ και πέρα.  

Θέλω, επίσης, να τονίσω πως η Διεθνής Γραμματεία είχε ετοιμάσει κι 
άλλες τρεις εκδηλώσεις, οι οποίες περιελάμβαναν συνεδριάσεις των Επιτροπών με 
την οργάνωση αντιστοίχων ημερίδων στη Βηρυτό, στη Μόσχα και το Ελσίνκι. 
Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίησή τους επί του παρόντος, λόγω αδυναμίας. 
Εύχομαι να πραγματοποιηθούν, και πιστεύω την επόμενη περίοδο, όπως άλλωστε 
έχει προγραμματιστεί.  

Κυρίες και Κύριοι, αυτό το διάστημα αναπτύχθηκε μια εξαιρετικά ευρεία 
και καρποφόρα δραστηριότητα. Ο Κύριος Πρόεδρος επήνεσε τον πλούτο της 
δραστηριότητας αυτής κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Κάποιοι μάλιστα από τα 
μέλη της Επιτροπής αστειευόμενα είπαν ότι έτσι, από την πολλή δραστηριότητα 
που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό η Συνέλευσή μας, δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν και στα καθήκοντά τους ως μελών των εθνικών τους 
Κοινοβουλίων.  

Το αντιλαμβάνομαι, έπρεπε όμως να καλύψουμε το κενό, έπρεπε να 
συμπληρώσουμε τις παραλείψεις, έπρεπε να περατώσουμε επιτέλους χρόνιες 
εκκρεμότητες και με τη βοήθεια όλων σας, Θεού θέλοντος, το πετύχαμε. Βεβαίως 
με υπεραπασχόληση. Και εδώ πρέπει να τονίσω την ολόθερμη συμπαράσταση του 
Προέδρου κ. Popov, ο οποίος ήταν πάντα καλοπροαίρετος και πάντα 
συνεργάσιμος, καθώς και τις άοκνες προσπάθειες των δύο Συμβούλων, του 
Καθηγητή κ. Alexeev και του Διδάκτορα της Θεολογίας –έτσι του αρέσει να τον 
λένε- κ. Μυγδάλη.  

Εάν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι κάναμε πολλά αλλά μένουν ακόμη πολύ 
περισσότερα. Πραγματοποιήσαμε άνοιγμα προς τη διεθνή κοινωνία, τους 
Οργανισμούς, τα Πατριαρχεία, τις Εκκλησίες. Επιχειρήσαμε ένα άλμα 
αναγνωρισιμότητας, επιβάλλεται να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει άλλωστε να πάει 
χαμένη αυτή η προσπάθεια, γιατί και οι καιροί δυσκολεύουν. Πρέπει να 
στηρίξουμε το νέο Γραμματέα που θα εκλεγεί, όπου να’ ναι έρχεται, και ο οποίος 
όλα τα πράγματα δείχνουν ότι θα είναι ο κ. Παντούλας, διακεκριμένος 
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επιστήμονας και κοινοβουλευτικός, τον οποίον όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε και 
όλοι να τον περιβάλουμε με την συμπαράσταση και την αγάπη μας.  

Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την βοήθεια την οποία μου 
παρείχατε χωρίς δισταγμούς, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, αν κάποιον 
στεναχώρησα κατά  τη διάρκεια της ασκήσεως των καθηκόντων –ίσως είναι οι 
εκνευρισμοί της στιγμής- θέλω να επαναβεβαιώσω την πίστη μου και την ελπίδα 
ότι αυτή η σύναξη και αυτή η Συνέλευση και αυτό το Όργανο μπορεί και πρέπει 
να παίξει ουσιαστικό ρόλο στα τεκταινόμενα διεθνώς τις κρίσιμες αυτές εποχές, 
και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, κουράγιο, πολιτική 
μακροημέρευση - γιατί δεν παύει τα πολιτικά μέλη να έχουμε αυτόν τον καημό 
και αυτόν τον πόθο - και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όποιους μπορούν να το 
απολαύσουν. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε λίγο ζεστό καλοκαίρι. Να ευχηθώ λοιπόν 
καλό καλοκαίρι και να έχουμε υγεία και στα επόμενα. Ευχαριστώ και πάλι θερμά.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις επί του Απολογισμού της 
Διεθνούς Γραμματείας; Συμπληρωματικές παρατηρήσεις; Επισημάνσεις;  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι λόγω σεμνότητας δεν αναφέρθησαν μερικά 
ακόμα πράγματα. Πολλές προσπάθειες κατεβλήθησαν ούτως ώστε να τεθεί σε 
λειτουργία η ιστοσελίδα μας. Και φρονώ ότι αυτή είναι μια προσφορά, μια 
συνεισφορά της Γραμματείας μας. Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί θαυμάσια,  
μπορούμε να βρούμε εκεί όχι μόνο κείμενα αλλά και μαγνητοσκοπημένα τα 
συνέδρια, τις συνελεύσεις μας, όλο το υλικό μας έχει καταστεί προσβάσιμο, και 
αντιστοίχως πιο ενδιαφέροντα για όσους επιθυμούν να έχουν μια εικόνα της 
δραστηριότητάς μας.  

Δεύτερη πλευρά, η δημοσιοποίηση εγγράφων, τόμων, βιβλίων, φυλλαδίων, 
έχει ποιοτικώς αναβαθμιστεί, έχει γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα, σε μεγαλύτερο 
όγκο εκδίδονται πράγματα, και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα, διότι 
μπορούμε να παρουσιάσουμε όλα εκείνα τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τη 
Γραμματεία. Και αυτό είναι επίσης μια μεγάλη συνεισφορά των Συμβούλων, και 
πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή την καθημερινή φροντίδα.  

Μήπως κάποιος θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι;  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι μου προξενεί φοβερή εντύπωση 
και το ζω σε κάθε στιγμή της δραστηριότητάς μας το τι σημαίνει για τους 
ορθοδόξους. Εισπράττω κάθε φορά που συμμετέχω σε μια επίσκεψη του 
Προεδρείου της Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
τον ενθουσιασμό, τον οποίον αισθάνονται οι άνθρωποι τους οποίους 
επισκεπτόμαστε. Να ξέρετε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές ότι είναι πάρα πολύ 
σημαντικό αυτό.  

Μπορώ να σας πω παράδειγμα, να σας μεταφέρω τον ενθουσιασμό στην 
Αλεξάνδρεια, να σας μεταφέρω τον ενθουσιασμό στην Πολωνία. Και μάλιστα 
στην Πολωνία κάναμε κάτι πολύ σοβαρό. Ταξιδέψαμε περί τις πέντε ώρες για να 
πάμε στους τόπους όπου κατοικούν ορθόδοξοι. Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά τους!  
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Ξεκινήσαμε με την Πολωνία επίσης μια εξαιρετική συνεργασία. Εκεί 
υπάρχει ένα τυπογραφείο που το έχει ένας ορθόδοξος τυπογράφος, δείτε τώρα αυτά 
τα πρακτικά που μέχρι τώρα βγαίνανε στην Αθήνα, για πρώτη φορά βγήκανε στην 
Πολωνία. Βγήκαν φθηνότερα, είναι εξαιρετική έκδοση. Ο στόχος μας είναι 
οτιδήποτε υπάρχει να το βγάζουμε εκεί, αν μπορούμε αυτό το πράγμα να το 
κατορθώσουμε. Δεν κατορθώσαμε να βγάλουμε το Bulletin γιατί είχαμε ζήτημα 
χρόνου. Πόση ικανοποίηση αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν βουλευτές, 
πόση ικανοποίηση αισθάνονται οι εκκλησιαστικοί παράγοντες που τους 
επισκέπτονται βουλευτές και συνομιλούν μαζί τους, πώς τους εκμυστηρεύονται τα 
προβλήματά τους!  

Στη Γενεύη όταν πήγαμε το βράδυ είχαμε ένα δείπνο με όλους τους 
εκπροσώπους των εκεί Εκκλησιών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πόσο 
σημαντικές ήταν γι’ αυτούς αυτές οι συναντήσεις! Και αξίζει τον κόπο να 
αφιερώνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας όταν σας καλούμε σε τέτοιου είδους 
επισκέψεις, γιατί όπως βλέπετε η Γραμματεία κυκλώνει όλους, δηλαδή μια κάλεσε 
τον βουλευτή από την Αρμενία, μια κάλεσε την Βουλευτή από την Λευκορωσία, 
μια από το Λίβανο, μια από την Παλαιστίνη, πάντα συμμετέχουν κάποιοι 
διαφορετικοί ώστε όλοι να εισπράττουν αυτό το κλίμα.  
Ευχαριστώ πολύ.  
V. ALEXEEV: Θα επιθυμούσα να πω κι εγώ λίγα λόγια όσον αφορά τον 
Απολογισμό του Κυρίου Γενικού Γραμματέως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 
Νεράντζη για την τόσο επιτυχημένη εργασία του. Διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες 
για έναν πολιτικό τέτοιου επιπέδου, και θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισημάνω και 
την περιεκτική πλευρά των εργασιών της Γραμματείας στην εξής κατεύθυνση: 
υπήρξαν επί μακρόν κριτικές παρατηρήσεις, και ορθώς υπήρξαν τέτοιες 
παρατηρήσεις, λόγω της μη ενεργού λειτουργίας των Επιτροπών μας.  

Σε κάθε εκλογική και απολογιστική συνέλευση αυτής της περιόδου, οι 
Επιτροπές άρχισαν να εργάζονται. Θα ήθελα να επισημάνω την Επιτροπή, 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο κ. Czykwin. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
σήμερα επεσημάνθηκε η σημασία αυτού του ταξιδιού, αυτής της επίσκεψης στη 
Βαρσοβία, και αυτό είναι συνεισφορά της Επιτροπής επικεφαλής της οποίας είναι 
ο κ. Czykwin, και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για τις υπόλοιπες επιτροπές.  

Ενεργώς δραστηριοποιείται η Επιτροπή Οικονομικών και μια σειρά άλλων 
Επιτροπών. Ίσως θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηρίξουμε το έργο αυτών 
των Επιτροπών ούτως ώστε όλες οι Επιτροπές να ενεργοποιούνται αποδοτικά. Σας 
ευχαριστώ.  
S. POPOV: Ευχαριστούμε πολύ για τις συμπληρωματικές επισημάνσεις τους 
Κυρίους. Εάν προσπαθήσουμε να συγκεφαλαιώσουμε τη δραστηριότητα της 
Διεθνούς Γραμματείας το τελευταίο διάστημα, αυτή μας δείχνει ότι έχει 
αναβαθμιστεί το επίπεδο επαγγελματισμού που επιδεικνύει η Οργάνωσή μας. 
Αυτό είναι πασιφανές και από τις εκτιμήσεις που ακούσαμε κατά την έναρξη των 
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εργασιών της Ολομέλειάς μας. Αυτή η ανταπόκριση, η αναγνώριση, υπάρχει από 
σειρά Κοινοβουλίων, από τον Τύπο, και αυτό είναι συνεισφορά της Διεθνούς 
Γραμματείας.  

Υπάρχει, λοιπόν, μια πρόταση να εγκρίνουμε την Έκθεση Δράσης, τον 
Απολογισμό της Διεθνούς Γραμματείας για το παρελθόν διάστημα. Υπάρχουν 
αντιρρήσεις; Χρειάζεται να ψηφίσουμε ή δεν χρειάζεται; Άρα, γίνεται δεκτή. Σας 
ευχαριστώ.  

Επόμενο ζήτημα: Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης του έτους 2010-
2011 από τον Ταμία και Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Σάββα Εμινίδη. 
Παρακαλούμε το συνάδελφο να μας ενημερώσει για την οικονομική μας 
δραστηριότητα.  
Σ. ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, αγαπητοί συνάδελφοι.  

Στις 8 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών στην 
Αθήνα, είχα την τιμή μαζί με τον Πρόεδρο κ.Victor Semenov και το μέλος κ. 
Γιώργο Βαρνάβα να μου ανατεθεί η θέση του Ταμία, μια θέση που κατείχε ο 
συνάδελφος αγαπητός και φίλος, συντοπίτης επίσης από την Καβάλα, κ. Μιχάλης 
Τιμοσίδης. Και όπως είπε και ο Γραμματέας, υπουργοποιήθηκε, και το σχόλιό του 
για τις επόμενες κινήσεις –γιατί όχι; Το λαμβάνω πολύ καλά φίλε Τάσο.  

Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τον Απολογισμό τον οποίον 
έχετε όλοι στο φάκελό σας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Έκθεση της Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογίστριας Κυρίας Μπουρίκου Σταυρούλας, και την καταγραφή όλων 
των δραστηριοτήτων της Οργάνωσής μας για το οικονομικό έτος 2010-2011, να 
αναφέρω ότι το ποσό το οποίο υπάρχει σήμερα στο Ταμείο της Οργάνωσής μας, 
στις 31/05/2011 είναι 1.613.341 ευρώ. Είναι μεγαλύτερο από πέρυσι πάνω από 
200.000, το οποίο πέρυσι ήταν 1.392.000.  

Τα στοιχεία αυτά όπως είπα τα έχετε μπροστά σας. Αυτή η διαφορά 
οφείλεται πραγματικά σε μια προσεκτική διαχείριση, συμπλέοντας με το πνεύμα 
της εποχής της βαθιάς οικονομικής κρίσης που αναλύσαμε πολύ σοφά και σωστά 
και ακούστηκαν πάρα πολύ καλές εισηγήσεις τις προηγούμενες δύο ημέρες στη 
Συνέλευσή μας.  

Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να δώσω δύο ενδεικτικά στοιχεία: είχαμε 
Προϋπολογισμό 118.590 Ευρώ για επισκέψεις και αποστολή Παρατηρητών, από 
το οποίο τελικά χρησιμοποιήσαμε μόνο τις 13.137 Ευρώ, ενώ για συναντήσεις και 
συνεδριάσεις Επιτροπών, ενώ προϋπολογίσαμε 117.000, περίπου δαπανήσαμε 
41.917.  

Όπως είναι φανερό, γενικά τα ποσά που δαπανήθηκαν την περασμένη 
χρονιά είναι πολύ μικρότερα από ό,τι τα είχαμε προϋπολογίσει. Βέβαια, είναι 
σαφές ότι κάποιες εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως είπε και ο 
Γραμματέας, και θα γίνουν το τρέχον έτος. Ενδεικτικό όμως είναι ότι στη Γενική 
Συνέλευση πέρυσι τον Ιούνιο στο Ερεβάν της Αρμενίας, ενώ είχαμε 
προϋπολογίσει 176.000 ευρώ, τελικά δαπανήθηκαν 63.593 ευρώ. Και να πω ότι 
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είχαμε δώσει με απόφασή μας εντολή στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα 
να διαχειρίζονται ένα ποσό 30.000 ευρώ. Τελικά, δαπανήθηκαν μόνο 7.000 
περίπου ευρώ. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η Οργάνωσή μας, μετά από όσα 
ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας, με την πολύ μεγάλη δράση, με τους στόχους 
που έχει θέσει, αλλά και όσα είπε ο Πρόεδρος κ. Popov, ότι πράγματι 
λειτουργούμε πλέον πολύ διαφορετικά, πολύ επαγγελματικά, γιατί αυτό είναι το 
ζητούμενο στη σημερινή δύσκολη εποχή που ζούμε όλοι. Πιστεύω, λοιπόν, ότι 
όλοι οι στόχοι που τίθενται από την Οργάνωσή μας μπορούν να υλοποιούνται. 
Εμείς είμαστε αρωγοί, το Ταμείο θα στηρίξει κάθε προσπάθεια, και να είστε 
σίγουροι ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα.  

Κλείνοντας τον Απολογισμό, γιατί μετά θα μιλήσουμε για τον 
Προϋπολογισμό, κλείνοντας, λοιπόν τον Απολογισμό θα ήθελα να ευχαριστήσω 
και τον κ. Semenov και τον κ. Γιώργο Βαρνάβα για ακόμη μια φορά, αλλά πάνω 
από όλα θα ευχαριστήσω τα δύο κορίτσια, τις υπαλλήλους της Γραμματείας, την 
Μαρία Μπακάλη και την Λίλη Βαρντανιάν που δίνουν την ψυχή τους. Πρόεδρε, 
πράγματι δουλεύουμε επαγγελματικά γιατί υπάρχει μια στήριξη από τα δύο 
κορίτσια, αλλά και από όλη την Ελληνική αποστολή και Διεύθυνση Διεθνών 
Υποθέσεων και Ελληνισμού της Διασποράς, και πραγματικά παράγεται 
αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τους μήνες που εγώ ανέλαβα, αν δεν 
είχα αυτή την στήριξη δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Τον λόγο έχει ο κ. Victor Semenov, Μέλος της Διεθνούς 
Γραμματείας, Πρόεδρος της Επιτροπής που έλεγξε τις εργασίες από οικονομικής 
πλευράς.  
V. SEMENOV: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Κύριε Γενικέ, αξιότιμοι 
συνάδελφοι, ακούσατε τώρα μια λεπτομερή εισήγηση του συναδέλφου κ. Σάββα 
Εμινίδη. Βλέπετε, λοιπόν, ότι η οικονομική κατάσταση της Οργάνωσής μας είναι 
αρκούντος σταθερή και βιώσιμη. Παρά τους αντίξοους ανέμους που πνέουν στο 
πεδίο της οικονομίας, η ηγεσία της Ολομέλειας και της Συνέλευσής μας 
προσπαθεί και επιτυγχάνει λελογισμένη διαχείριση, και φυσικά αυτοί οι αριθμοί 
που δείχνουν την εξοικονόμηση πόρων αφορούν όχι μόνον την πολιτική που 
ασκείται εκ μέρους της ηγεσίας, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να 
επιφορτίσουμε τα εθνικά μας κοινοβούλια με πολλές δαπάνες. Και θα δείτε τις 
προτάσεις που προτείνονται για το επερχόμενο έτος. Παρά τους σημαντικούς 
αριθμούς εξοικονόμησης πόρων, πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα σχέδια που 
έχουμε, και σε μερικά άρθρα του Προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνουμε μια 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή θα έλεγα. Και αυτό όχι μόνο για μια πρόβλεψη 
θετικής έκβασης της οικονομικής διαχείρισης, γιατί επιπλέον δεν ξέρουμε πώς θα 
έχουν τα πράγματα από κοινοβουλευτικής απόψεως, και αν και κατά πόσον θα 
μπορούν να έχουν υποστήριξη οι συνάδελφοι από τη Διακοινοβουλευτική μας 
Συνέλευση. Ας έχουμε, λοιπόν, ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, κι αν καταφέρουμε να 
εξοικονομήσουμε πόρους, θα τα καταφέρουμε.  
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Συμπληρωματικά προς τον προλαλήσαντα συνάδελφο, θα ήθελα να 
επισύρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, οικονομικές 
δυσκολίες, από τις οποίες δοκιμάζεται ο Προϋπολογισμός των χωρών μας, οι 
συνεισφορές όλων έχουν καταβληθεί πλήρως, και αυτό είναι ένα καλό γνώρισμα.  

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σάββα και τον 
Γιώργο, τους συναδέλφους, για την ατμόσφαιρα εκείνη που χαρακτηρίζει την 
συνεργασία μας εδώ στη Συνέλευσή μας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της 
φιλικής – αδελφικής θα έλεγα – σχέσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι 
επιθυμούμε αυτή η ατμόσφαιρα να επικρατεί και στο εξής σε όλη τη λειτουργία 
της Συνελεύσεώς μας. Σας ευχαριστώ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ερωτήσεις παρακαλώ. Θα ήθελα να 
υπογραμμίσω ότι έγινε έλεγχος λογιστικός, όλοι οι αριθμοί ελέγχθηκαν, όλοι οι 
δείκτες, όλοι οι λογαριασμοί, όλα τα παραστατικά έγγραφα έχουν εξεταστεί. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό ούτως ώστε η οικονομική μας δραστηριότητα να είναι 
τα μέγιστα διαφανής, ούτως ώστε να είναι σαφές σε όλους και προσπελάσιμο το 
πώς εργαζόμαστε. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε σοβαρές διαφωνίες, κριτικές 
παρατηρήσεις. Το ξεπεράσαμε αυτό, γεγονός που καταδεικνύει την αναβάθμιση 
του επαγγελματισμού μας. Είναι πλέον πολύ πιο βιώσιμη η οικονομική μας 
κατάσταση εν συγκρίσει προς αυτό που υπήρχε.  

Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις και επισημάνσεις, να ευχαριστήσουμε τον κ. 
Victor Semenov και τον αξιότιμο Ταμία μας για την ενεργό εργασία τους. 
Αξιότιμοι συνάδελφοι είναι απαραίτητο να εγκρίνουμε τον Οικονομικό 
Απολογισμό. Υπάρχουν άραγε παρατηρήσεις; Έχουμε, λοιπόν, την πρόταση να 
εγκριθεί ο Οικονομικός Απολογισμός. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Άρα, δεν 
ψηφίζουμε, έτσι; Σας ευχαριστώ. Ενεκρίθη, λοιπόν, ο Οικονομικός Απολογισμός.  

Ας περάσουμε λοιπόν στον Προϋπολογισμό. Λίγα λόγια παρακαλώ να μας 
πείτε ούτως ώστε να εγκρίνουμε και αυτό το σχέδιο του Προϋπολογισμού.  
Σ. ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Στον Προϋπολογισμό για τη χρονιά 2011-2012 προβλέπονται 
περίπου τα ίδια ποσά, και ο προϋπολογισμός είναι 671.000 ευρώ. Είναι ο ίδιος 
περίπου με την προηγούμενη χρονιά, με μια μικρή αύξηση. Και βέβαια, όπως 
ειπώθηκε προηγούμενα, προβλέπονται και χρήματα για τις εκδόσεις, όπως έγινε 
στην Πολωνία, και αυτό είναι κάτι θετικό.  
 Στο σκέλος των εσόδων, εδώ όπως είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Semenov, που 
προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των Κοινοβουλίων, ενημερώνω, λοιπόν, 
ότι πράγματι έχουν καταβληθεί όλες οι συνδρομές των Κοινοβουλίων: και της 
Ρωσίας και της Ελλάδας και της Κύπρου και της Βουλγαρίας και της 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Απομένει μόνο της Ουκρανίας 10.000 ευρώ. Άρα, 
λοιπόν, όπως είπε και ο Πρόεδρος, σε αυτή την δύσκολη οικονομική στιγμή 
είδατε ότι τα Κοινοβούλια ανταποκρίθηκαν, και ιδιαίτερα και της χώρας μας της 
Ελλάδας, που περνάει αυτή την στιγμή δύσκολες οικονομικά στιγμές, ήταν 
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συνεπέστατη. Αυτό δείχνει το στόχο που θέτουμε και το σκοπό τον οποίο θέλουμε 
να πραγματοποιήσει η Οργάνωσή μας.  

Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, μιας και έχετε και τον Προϋπολογισμό 
στο ντοσιέ σας, βλέπετε αναλυτικά τα ποσά, βλέπετε αναλυτικά τις εκδηλώσεις, 
βλέπετε τις προτάσεις που υπάρχουν για την επόμενη χρονιά και για τις 
συνεδριάσεις των Επιτροπών και για τη Γενική Συνέλευση, και για ημερίδες και 
εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Αυτά θα τα αναλύσει άλλωστε και ο 
Γενικός Γραμματέας, τον προγραμματισμό τον οποίο θα καταθέσουμε, ώστε και 
το Ταμείο να είναι σε θέση να στηρίξει πραγματικά όλες τις εκδηλώσεις που θα 
δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην Οργάνωσή μας και να στείλουμε προς 
κάθε κατεύθυνση ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τους στόχους που έχουμε. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι παρακαλώ υπάρχουν συμπληρωματικές 
επισημάνσεις;  
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Θα ήθελα να πω το εξής. Βλέπω ότι έχει κάνει αναφορά ο 
συνάδελφος ο κ. Εμινίδης προηγουμένως για τους στόχους. Νομίζω ότι ήδη 
υπάρχει ειλημμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από προηγούμενη 
συνέλευση η οποία είχε γίνει, όπως υπολογίζονται τα έξοδα της κάθε χρονιάς τα 
οποία θα χρειάζονται, και ένα μεγάλο μέρος του ενός εκατομμυρίου να μπαίνει σε 
έναν τοκισμένο λογαριασμό, όπου οι τόκοι οι οποίοι θα δίνονται σε αυτόν τον 
λογαριασμό να είναι πολύ περισσότεροι. Είναι κρίμα να έχουμε 1.600.000 ευρώ 
και στο τέλος κάθε φοράς να βλέπουμε να παίρνουμε 8.000 με 10.000 ευρώ 
τόκους, που αυτοί θα μπορούσαν να ήταν τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι στην 
πραγματικότητα. Άρα, η εισήγηση η δική μας είναι να υλοποιηθεί η απόφαση η 
οποία υπάρχει ήδη, το να μπει ένα μεγάλο ποσό αυτών σε έναν λογαριασμό που 
να παίρνει τους τόκους τους οποίους θα πρέπει να παίρνει, κατ’ έτος.  
S. POPOV: Είναι απολύτως ορθή η επισήμανση, η επιθυμία σας. Το χρήμα 
πρέπει να εργάζεται κι όχι να κάθεται. Έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Σήμερα η 
Οργάνωσή μας έχει τη δυνατότητα αναμφίβολα, δεδομένου ότι δεν έχουμε 
μεγάλες και άμεσες εκταμιεύσεις, μπορούμε να παρακαλέσουμε το νέο Γενικό 
Γραμματέα και τον νέο Ταμία να στρέψουν την προσοχή τους και σε αυτό.  

Αν δείτε μια διαφορά στον Προϋπολογισμό, αυτό συνδέεται με την αύξηση 
των κονδυλίων δύο σημαντικών κατηγοριών. Θα αναβαθμίσουμε τις δαπάνες για 
το έργο των Επιτροπών. Αρχικά είχαμε μηδενικές δαπάνες, έπειτα τις 
αναβαθμίσαμε λίγο, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ενεργοποιούμε τις 
Επιτροπές με συμπληρωματικούς πόρους - προβλέπουμε 25.000 περίπου 
παραπάνω – όπως επίσης και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Γραμματείας, όσον 
αφορά τις επισκέψεις, διότι είναι πιο πολλά τα ταξίδια σήμερα, πιο πολλές οι 
συναντήσεις. Γι’ αυτό βλέπουμε πραγματικά ότι στον Προϋπολογισμό θα πρέπει 
να υπάρχουν παραπάνω πόροι.  

Ταυτοχρόνως, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι τρίτη χρονιά που 
επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση πόρων, δεν πετάμε χρήμα στον αέρα. Αυτό είναι 
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εξαιρετικά σημαντικό, και θα ήθελα να παρακαλέσω τον μελλοντικό Γενικό 
Γραμματέα από κοινού με τον Ταμία να εξετάσουν τις δυνατότητες να δοθούν 
περαιτέρω κίνητρα στους εργαζομένους μας, διότι πολλά χρόνια έχουμε 
σταθερούς τους μισθούς και μπορούμε λόγω αυτής της εξοικονόμησης πόρων να 
δώσουμε και οικονομικά κίνητρα παραπάνω στους εργαζομένους. Εργάζονται 
πολύ και νομίζω ότι το αξίζουν πλήρως.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά το σχέδιο 
Προϋπολογισμού για το επικείμενο έτος; Συμφωνούμε λοιπόν. Τότε εγκρίνουμε 
τον Προϋπολογισμό, συγχαίρουμε τον Κύριο Ταμία, συγχαίρουμε τον κ. Semenov 
και τους παρακαλούμε να συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα, εξαιρετικά 
σημαντικά και επωφελή για τον Οργανισμό μας.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο ζήτημα, εξαιρετικά 
σημαντικό, ζήτημα αρχής για εμάς. Εκλογή του Γενικού Γραμματέως.  

Θα ήθελα να επισημάνω το εξής: αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι η 
Ελληνική Αντιπροσωπεία άλλαξε ως προς τη σύνθεσή της -αυτό είναι μια 
εξαιρετικά σημαντική πλευρά- και θα ήθελα να επισημάνω ότι ναι, έχουμε μια 
αναβάθμιση των Γενικών Γραμματέων με τέτοιους ρυθμούς εξ Ελλάδος που δεν 
προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Αυτές οι εναλλαγές με 
αναβαθμίσεις από μια άποψη είναι ευχάριστες, παρ’ όλα αυτά όμως θα θέλαμε και 
μια σταθερότητα για τον Οργανισμό μας. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζουμε 
Γενικό Γραμματέα, είναι λιγάκι οργανωτικά επισφαλές. Πρέπει να υπάρχει μια 
σταθερότητα στον Οργανισμό μας, θα μας πουν κι εκεί στην αλλοδαπή «τι γίνεται 
με σας, με αυτές τις τακτικές;» Φυσικά, ευχόμαστε σε κάθε συνάδελφο να έχει 
πολιτική εξέλιξη, αλλά ας έχει και ο Οργανισμός μας μια σταθερότητα.  
V. ALEXEEV: Αυτό σημαίνει ότι έχετε μια πρόταση να αποτρέψουμε κάποιον 
Γενικό Γραμματέα να γίνει Υπουργός;  
S. POPOV: Όχι μια ευχή εξέφρασα. Αστειεύομαι!  

Κατά παράδοση, βάσει του Καταστατικού μας ο Γενικός Γραμματέας είναι 
ο επικεφαλής της εκάστοτε Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Αντιστοίχως, επικεφαλής 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας, από τη Βουλή των Ελλήνων έχει οριστεί ο κ. Μιχαήλ Παντούλας, και 
ως Πρόεδρος προτείνω την υποψηφιότητά του για το αξίωμα του Γενικού 
Γραμματέως. Υπάρχουν ερωτήσεις προς εμένα; Προς τον ίδιο τον υποψήφιο; 
Υποστηρίζουμε αυτή την υποψηφιότητα; Τότε θα ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ 
της εκλογής του Μιχαήλ στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέως; Ευχαριστώ. Σας 
συγχαίρουμε λοιπόν για την εκλογή σας και σας ευχόμεθα το καλύτερο. Μια 
επιπλέον καρέκλα, για τον νέο Γενικό Γραμματέα.  

Τώρα, λοιπόν, όλη η ηγεσία έχει συγκεντρωθεί εδώ, έχουμε απαρτία της 
ηγεσίας της Δ.Σ.Ο. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου να ρυθμίσουμε το θέμα 
ολοκληρωτικά, μιας και είχαμε μέχρι στιγμής εκτελώντα χρέη Ταμία, αλλά για να 
ολοκληρωθεί και η δική του εκλογή, θα ήθελα επίσης για το πρακτικό να 
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ψηφίσουμε για την εκλογή του νέου Ταμία. Υπάρχουν αντιρρήσεις; Υπάρχουν 
κάποιες ερωτήσεις; Τότε ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της συγκεκριμένης 
υποψηφιότητας; Ο Ταμίας είναι αυτός που ήδη έκανε την εισήγηση, ως εκτελών 
χρέη Ταμία, και τώρα εκλέγεται Ταμίας. Σας ευχαριστώ.  

Επιβεβαιώνουμε, λοιπόν, τη θητεία σας. Σας συγχαίρουμε γι’ αυτό.  
Αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της Ημερήσιας 

Διάταξης, την παρουσίαση του προγράμματος δραστηριότητας της Δ.Σ.Ο. για την 
επόμενη περίοδο 2011-2012. Δίνω το λόγο στο νέο Γενικό Γραμματέα, στον κ. 
Μιχαήλ Παντούλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάληψη της 
θέσης του Γενικού Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή. Προς όλους σας που συμμετέχετε στη Γενική 
Συνέλευση εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη και τις ειλικρινείς μου 
ευχαριστίες, υποσχόμενος να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που επιφυλάξατε 
στο πρόσωπό μου.  
 Πριν από εμένα τη θέση αυτή λάμπρυναν με την παρουσία και το έργο 
τους επιφανείς συνάδελφοι. Το φορτίο που κληροδότησαν είναι πολύ βαρύ και η 
εμπειρία που κατέλειπαν απολύτως χρήσιμη για τα επόμενα βήματά μας. Η 
αξιοποίηση της σπουδαίας αυτής κληρονομιάς στην κατεύθυνση διεύρυνσης των 
πρωτοβουλιών και εμπλουτισμού των παρεμβάσεών μας θα συντελέσει στην 
επίτευξη του μείζονος στόχου, που είναι η ποιοτική μαρτυρία της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο των 
ραγδαίων αλλαγών και των συγκλονιστικών ανατροπών.  

Μέσα από την ενότητα, τη συνεργασία, τη συλλογική δράση, την 
κατανόηση και τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, πορευθήκαμε τα χρόνια 
που πέρασαν, υπερβαίνοντας τις αδυναμίες που συχνά πυκνά εμφανίζονται στη 
λειτουργία των διεθνών οργανισμών.  

Πετύχαμε έτσι πολλά. Γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία μας ότι 
μπορούμε να προσθέσουμε και νέες επιτυχίες στην περίοδο που διανύουμε. Οι 
προκλήσεις των καιρών είναι πολλές, και οι δυνατότητές μας συγκεκριμένες. Το 
μήνυμά μας πρέπει να είναι απλό, καθαρό, δυνατό και εύληπτο. Διαισθάνομαι ότι 
όλοι είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε γι’ αυτό, θέτοντας πάνω από εθνικές 
σκοπιμότητες ή προτεραιότητες, ιδεολογικές αναφορές και πολιτικές εντάξεις, την 
ενοποιητική δύναμη της ορθόδοξης πίστης και παράδοσής μας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, κρίνω πως η παρούσα στιγμή δεν είναι κατάλληλη 
να περιγράψω το πλαίσιο των προσωπικών σκέψεων και ιδεών για το μέλλον της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. Και τούτο όχι μόνο γιατί θα ήταν 
πρόχειρο και επιπόλαιο από μέρους μου, όσο γιατί την προοπτική της οργάνωσης 
επιθυμώ να τη συζητήσω πρωτίστως με τον Πρόεδρο και αξιαγάπητο φίλο κ. 
Popov και ταυτοχρόνως να παρακαλέσω όλους σας να καταθέσετε προς 
διαβούλευση τις δικές σας σκέψεις επ’ αυτού του θέματος, αλλά και την εμπειρία 
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σας. Από τη μονομέρεια της μιας άποψης, σκέψης ή ιδέας προτιμώ προσωπικά το 
αποτέλεσμα ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου. Πολύ σύντομα θα λάβετε 
επιστολή μου για την έναρξη της σχετικής διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής 
σελίδας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.  

Κλείνω αυτόν τον ευχαριστήριο λόγο εκφράζοντας και πάλι τις ευχαριστίες 
μου προς τον αγαπητό σε όλους Πρόεδρο κ. Popov που με περισσή σοβαρότητα, 
σύνεση και μετριοπάθεια, υπηρετεί την Οργάνωσή μας, όσα χρόνια κατέχει την 
συγκεκριμένη θέση ευθύνης. Νομίζω ότι δικαιούται την ευγνωμοσύνη όλων μας. 
Τις θερμές ευχαριστίες θέλω επίσης να απευθύνω προς το διακεκριμένο μέλος του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου και βαθύ γνώστη των θεμάτων που απασχολούν την 
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας από συστάσεώς της έως και σήμερα, 
τον εγκάρδιο φίλο τέως Υπουργό κ. Τάσο Νεράντζη, τον οποίον διαδέχομαι στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα. Ο Τάσος γνωρίζει ότι η συνεργασία μας θα 
εξακολουθήσει να είναι διαρκής και ουσιαστική, και προφανώς ουδέποτε θα την 
αρνηθεί. Στον Τάσο αξίζει, επίσης, η ευγνωμοσύνη μας.  

Είναι αυτονόητο ότι οι ευχαριστίες έχουν αποδέκτες τους Συμβούλους κ.κ. 
Alexeev και Μυγδάλη, την ανιδιοτελή προσφορά των οποίων όλοι αναγνωρίζουμε 
και σεβόμαστε. Απευθύνονται, επίσης, προς τις υπαλλήλους της γραμματείας, τη 
Μαρία και τη Λίλη και τη διευθύντριά τους την κυρία Μήλιου, που καθημερινά 
καταθέτουν την ψυχή τους για να ξεπεραστεί το οποιοδήποτε εμπόδιο.  

Κλείνω με τις ευχαριστίες μου προς τους εισηγητές και τους μεταφραστές 
και όλους τους συνέδρους για τη συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της 18ης 
Γενικής Συνέλευσης. Στις οικογένειές σας και στον καθένα προσωπικά εύχομαι 
από καρδιάς υγεία, ευτυχία, προκοπή και πρόοδο. Ο Θεός να ευλογεί πάντοτε το 
έργο σας.  
 Και τώρα λίγα πράγματα για τις μελλοντικές δραστηριότητες της 
Οργάνωσής μας. Θα τις υπενθυμίσω πολύ περιληπτικά. Έχετε, άλλωστε, μπροστά 
σας το σχετικό κείμενο.   

Η πρώτη δραστηριότητα, η οποία είναι καταγεγραμμένη στην εισήγηση, 
αφορά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο. με 
παράλληλη διοργάνωση αντίστοιχης ημερίδας, η οποία θα φιλοξενηθεί στο 
Ελσίνκι σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Σοφία». Το προτεινόμενο θέμα 
είναι το εξής: «Η διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας κατά τον 
Απόστολο Παύλο και την Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση», με πιθανή ημερομηνία 
διεξαγωγής του 17 - 18 Οκτωβρίου 2011. Έχουν γίνει οι σχετικές επικοινωνίες με 
τη Βουλή, το Οικουμενικό Συμβούλιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Φινλανδίας. Από πλευράς μας είμαστε απολύτως έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε 
αυτή την εκδήλωση.  

Η δεύτερη προγραμματισμένη δραστηριότητα αφορά την πραγματοποίηση 
ημερίδας με θέμα «Χριστιανικές Κοινότητες στη Μέση Ανατολή – παρουσία, 
δικαιώματα, φόβοι, ελπίδες», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμάν από 9 έως 11 
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Νοεμβρίου 2011. Επ’ αυτού δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι 
κατανοείτε όλοι σας τη σοβαρότητα αυτής της ημερίδας. Θα παρακαλέσω όμως, 
τον κ. Haddad να προσθέσει ό,τι θεωρεί σημαντικό σχετικά με την ημερίδα. Στην 
ημερίδα είναι καλό να μη προσκληθούν μόνον βουλευτές, αλλά και παράγοντες 
των Χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής, ώστε να συζητήσουμε μαζί τους και 
να τους προτρέψουμε για μια ισχυρή παρουσία στο οικονομικό, κοινωνικό και  
πολιτικό γίγνεσθαι των χωρών τους.  

Η τρίτη δραστηριότητα έχει να κάνει με την συνεδρίαση της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικογένειας και Μητρότητας με ταυτόχρονη 
διοργάνωση ημερίδας, η οποία θα φιλοξενηθεί σε αίθουσα της Ιεράς Μονής του 
Αγίου Νικολάου, δίπλα από την Μόσχα με θέμα: «Η νεαρή ορθόδοξη οικογένεια 
και η ηθικοπνευματική αγωγή των παιδιών και της νεολαίας». Προγραμματίζεται 
για το χρονικό διάστημα από 20 – 26 Νοεμβρίου 2011. Ο κ. Semenov, γνωρίζει 
πολύ καλά το θέμα και θα τον παρακαλέσω να μας ενημερώσει σχετικά.  

Υπάρχει, πάντως, ένα σοβαρό θέμα οι εκλογές στη Ρωσία, στις 4 
Δεκεμβρίου 2011. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, θα μας τα πει ο 
κ. Semenov.  

Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά την ολοκλήρωση των επαφών μας με το 
Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας, ώστε το επόμενο μέλος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, να είναι η Αιθιοπία. Το θεωρώ μείζον θέμα και πιστεύω 
ότι συμφωνείτε όλοι σας ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε 
αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό. Από το Κοινοβούλιο πάντως της Αιθιοπίας, 
μας έχουν ενημερώσει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα μπορέσει να δεχτεί 
αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής μέσα στον Οκτώβριο του 2011 για να 
συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου τους 
στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.  

Η πέμπτη δραστηριότητα, που είναι καταγεγραμμένη στην εισήγηση, 
αφορά την υπογραφή των Συμφώνων Συνεργασίας με τη Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας και την Ευρασιατική Οικονομική 
Κοινότητα. Χθες υπήρξε εξέλιξη επί αυτού του θέματος, και νομίζω ότι δεν 
χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.  

Η έκτη δραστηριότητα αφορά τη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας 
και των Προέδρων των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη. Η Γραμματεία με ενημέρωσε ότι υπάρχει 
το θέμα σε εκκρεμότητα από το φθινόπωρο του 2001, όπου είχε οριστεί 
συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία λόγω 
της τρομοκρατικής ενέργειας της 11ης Σεπτεμβρίου ματαιώθηκε. Κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη 
Μόσχα, ο κ. Popov συζήτησε τη δυνατότητα για συνεδρίαση της Διεθνούς 
Γραμματείας στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα 
συνεννοηθούμε και θα δούμε πότε θα την οργανώσουμε, ζητούμε προφανώς την 
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εξουσιοδότησή σας να συνεχίσουμε την επικοινωνία και τις ενέργειες, ώστε να 
οριστικοποιηθεί ο χρόνος πραγματοποίησης.  

Η έβδομη δραστηριότητα αφορά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής Συνεργασίας της Διακοινοβουλευτικής με την αντίστοιχη Επιτροπή του 
Παναφρικανικού Κοινοβουλίου.  

Γνωρίζετε όλοι σας ότι ο κ. Νεράντζης και ο Πρόεδρος του 
Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, πριν από λίγο καιρό, υπέγραψαν Σύμφωνο 
Συνεργασίας των δύο διεθνών Οργανώσεων. Με βάση το κείμενο αυτό, 
προβλέπεται συνάντηση δύο φορές το χρόνο, συναντήσεις που καθορίζονται από 
τους δύο επικεφαλής.  

Η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη συμφωνία της Δ.Σ.Ο. με άλλη διεθνή 
οργάνωση. Χθες προέκυψε η δυνατότητα δεύτερης συνεργασίας και είναι πάρα 
πολύ θετική εξέλιξη.  

Η όγδοη δραστηριότητα αφορά τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς 
με το καθεστώς του Παρατηρητή. Αφορά την εκπροσώπησή μας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου 
Πόντου. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου του 
2011 στο Κίεβο της Ουκρανίας. Ζητώ απόφαση η Δ.Σ.Ο. να εκπροσωπηθεί με την 
ιδιότητα του Παρατηρητή στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου. 

Θέλω να πω και κάτι ακόμη. Το λογότυπο της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης  Ορθοδοξίας το ξέρετε. Περιμετρικά υπάρχει στα ελληνικά γραμμένο 
«Η Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα». Αυτό, όμως, ήταν το θέμα 
της 1ης Γενικής Συνέλευσης. Η Οργάνωσή μας δεν ονομάζεται «Η Ορθοδοξία στη 
νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα», αλλά “Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας”.  

Αν διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οργάνωσής μας, θα 
διαπιστώσετε ότι προβλέπονται τέσσερις επίσημες γλώσσες. Είναι τα Ελληνικά, 
τα Ρωσικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Σας προτείνω, λοιπόν, να διατηρηθεί 
προφανώς το σήμα της Οργάνωσης, αλλά περιμετρικά θα πρέπει να γραφεί ο 
τίτλος της Οργάνωσής μας.  

Σας μοιράζεται αυτή τη στιγμή το λογότυπο σε νέο σχέδιο. Στην επάνω 
εξωτερική πλευρά, γράφεται στα Ελληνικά «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας» με συγκεκομμένα τα τρία αρχικά γράμματα. Στην κάτω εξωτερική 
πλευρά αναγράφεται στα Ρωσικά το ίδιο και στο μέσα κύκλο στα Αγγλικά και 
Γαλλικά.  

Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το λογότυπο της Δ.Σ.Ο., αυτό αποδίδει την 
πραγματικότητα, αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες της οργάνωσής μας 
και να το κατοχυρώσουμε με σημερινή απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης. Δε 
νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο επ’ αυτού, νομίζω ότι αυτά που ειπώθηκαν είναι 
αρκετά. 
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Τώρα, θα μου συγχωρήσετε και μια ακόμη παράκληση. Απέναντί μου είναι ο 
εκπρόσωπος του Αλβανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Dule. Πρέπει να ξέρετε ότι στην 
Αλβανία συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα σε σχέση με την παρουσία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Εκκλησία αυτή ήταν η πιο καθημαγμένη Ορθόδοξη 
Εκκλησία του κόσμου. Από το καθεστώς του Χότζα είχανε επιβιώσει περίπου 
δέκα υπέργηροι ιερείς και μόνον. Σήμερα μιλάμε για μια αναγέννηση. Και να 
ξέρετε ότι στην Αλβανία μιλούμε για μια αντιστροφή της διεθνούς 
πραγματικότητας. Εκεί έχουμε βαπτίσεις Μουσουλμάνων και επάνοδό τους στην 
Ορθοδοξία, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Προφανώς παίζει 
τεράστιο ρόλο η προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου.  

Σας ζητώ, λοιπόν, να εξουσιοδοτήσετε τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο να 
συζητήσουμε με τον κ. Dule -το λέω για πρώτη φορά, τώρα το ακούει και ο ίδιος- 
και με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, την πραγματοποίηση μιας συνάντησής μας 
στα Τίρανα. Για την διοργάνωση αυτής της συνάντησης θα πρέπει να μας 
ενημερώσει ο κ. Dule, αφού συνεννοηθεί πρώτα με τον Αρχιεπίσκοπο. Πάντως, 
αυτή τη στιγμή στο κέντρο των Τιράνων ολοκληρώνεται η κατασκευή του 
Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού. Είναι το κτίριο το οποίο κυριαρχεί στο κέντρο της 
Αλβανικής πρωτεύουσας με το Πνευματικό Κέντρο και με όλα τα άλλα που τον 
περιβάλλουν. Κάνω μια πρόταση. Την ημέρα που θα πρωτολειτουργήσει αυτός ο 
ναός η Δ.Σ.Ο. θα μπορούσε να προγραμματίσει εκδήλωση στα Τίρανα, 
στηρίζοντας τους Ορθόδοξους Βουλευτές που είναι αρκετοί στο Αλβανικό 
Κοινοβούλιο, νομίζω ότι είναι πάνω από τριάντα με σαράντα, αλλά και το έργο 
του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κύριε Πρόεδρε, υποσχόμενος για μια ακόμη φορά 
τη δημιουργική συνεργασία μαζί σας, καταθέτω εκ νέου τις ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη που ξέρω ότι δείξατε και θα δείχνετε έως 
τη στιγμή που θα φτάσει ο χρόνος να με αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Σας 
ευχαριστώ όλους θερμά. 
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι υπάρχουν ερωτήσεις; Υπάρχουν ερωτήσεις ή 
ίσως θα ήθελε κάποιος να συμπληρώσει κάτι; Παρακαλώ.  
E. CZYKWIN: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις. Και 
ενδεχομένως η Γραμματεία και η Ολομέλεια να εγκρίνει μια πρόταση, η οποία δεν 
θα απαιτήσει μεγάλες δαπάνες, δηλαδή να λάβουμε την πρωτοβουλία να έρθουμε 
σε επαφή με μια Καθολική Οργάνωση βοήθειας ανθρώπων που χρήζουν ανάγκης. 
Είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε μεγάλη 
κλίμακα. Ήμουν μάρτυρας αυτού του γεγονότος, αναφέρθηκα εν μέρει εχθές σε 
αυτούς, έχουμε αρχίσει ήδη τη συνεργασία μαζί τους στην Πολωνία, και από 
κοινού με αυτή την οργάνωση είχαμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου μας για τις περιπτώσεις που παρατηρούνται σήμερα, δηλαδή 
περιπτώσεις διωγμών κατά των Χριστιανών κάθε ομολογίας στον κόσμο.  
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Συλλέγουμε στοιχεία, και το 2010 για παράδειγμα δολοφονήθηκαν 130.000 
περίπου χριστιανοί στον κόσμο, μόνο και μόνο για το γεγονός ότι ήταν χριστιανοί. 
Αν αυτό είναι αληθές, κάθε τρία λεπτά φονεύεται και ένας αδελφός μας. Θα ήταν 
ίσως ωφέλιμο -βεβαίως μας ενδιαφέρουν οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας πρωτίστως, και 
μας ανησυχεί η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο, στην Κύπρο και σε άλλες 
ορθόδοξες χώρες- αλλά θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε με μια τέτοια 
οργάνωση, κάτι που θα ήταν επωφελές. Και θα παρακαλούσα τη Γραμματεία να 
εξετάσει αυτή την ιδέα συνεργασίας με αυτή την καθολική οργάνωση. Όχι η 
CARITAS, είναι μια άλλη οργάνωση, η οποία κάθε χρόνο κάνει συγκεκριμένες 
εκδόσεις για τη κατάσταση των χριστιανών σε διάφορες χώρες. Kαι βεβαίως οι 
εκδόσεις τους στην Πολωνία δεν αναφέρονται στην κατάσταση των Ορθοδόξων. 
Τους παρακάλεσα να ασχοληθούν με την κατάσταση στην Κύπρο, στο 
Κοσσυφοπέδιο και σε άλλες χώρες όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα των 
Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτή είναι η πρότασή μου.  

Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Νεράντζη για τα 
θερμά του λόγια για τις πολύ ταπεινές προσπάθειές μας. Ήμασταν ιδιαίτερα 
ευτυχείς να σας φιλοξενήσουμε. Να φιλοξενήσουμε τους εκπροσώπους της Δ.Σ.Ο. 
στην Πολωνία για τη δική μας τη μικρή Εκκλησία. Είναι 1% το ποσοστό των 
Ορθοδόξων στην Πολωνία. Ήταν μεγάλη η χαρά μας και σας ευχαριστώ πολύ για 
το γεγονός ότι καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση στην 
Πολωνία.  

Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω τον Κύριο Πρόεδρο. Ίσως ήταν πολύ 
καλό αυτό που είπε να αυξηθεί η αμοιβή των συνεργατών της Γραμματείας, η 
πολύ μικρή ήδη αμοιβή. Ίσως να αυξηθεί αυτό το λίγο, να γίνει λίγο παραπάνω 
απλά λίγο να αυξηθεί, να γίνει λίγο παραπάνω. Αναφέρομαι στην Μαρία και στην 
Λίλη και στο προσωπικό που μας βοηθά και που εργάζεται ιδιαιτέρως 
αποτελεσματικά για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων μας. Ευχαριστώ.  

Είχα προτείνει πρωτύτερα στη Βαρσοβία να κάνουμε κάποια έκδοση 
βιβλίου αναφορικά με τα χριστιανικά μνημεία, τα αρμενικά χριστιανικά, που 
καταστρέφονται και με τα χριστιανικά μνημεία στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
Βόρεια Κύπρο. Θεωρώ ότι εκ μέρους μου το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό, είμαι 
έτοιμος να ασχοληθώ με αυτή την έκδοση αν το εγκρίνετε. Είμαι ο μόνος 
Ορθόδοξος κοινοβουλευτικός στο Κοινοβούλιό μας.  

Εχθές η Κυρία Mizulina αναφέρθηκε στα προγράμματα με τα οποία 
ασχολείται, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία με τη 
συμμετοχή δύο πολύ σημαντικών Θεολογικών Ακαδημιών. Προ εβδομάδος, το 
Πολωνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για την χρηματοδότηση από το Δημόσιο 
Ταμείο της λειτουργίας του μόνου Ορθόδοξου Σεμιναρίου που λειτουργεί στην 
Πολωνία. Πέντε χρόνια προσπαθούσα να ληφθεί τέτοια απόφαση, είχα εργαστεί γι’ 
αυτόν τον σκοπό. Στην Ρωσία βεβαίως είναι πιο εύκολο να λαμβάνονται τέτοιες 
αποφάσεις μιας και είναι ηγεμονική η θέση της Ορθοδοξίας και καταλαβαίνω πολύ 
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καλά το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα η Κρατική Δούμα της Ρωσίας. 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
G. MOUKHEIBER: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να 
συγχαρώ το νέο Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσής μας. Ως προς το πρόγραμμα 
των μελλοντικών μας δραστηριοτήτων, Κύριε Γενικέ Γραμματέα, αναφέρατε μια 
δραστηριότητα σχετικά με τα δικαιώματα των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, η 
οποία δραστηριότητα είναι υψίστης σημασίας, και ελπίζω ο Οργανισμός μας να 
έχει αυξημένες προσδοκίες από τη διοργάνωσή της. 

Θα ήθελα να δηλώσω ότι αυτή είναι μια δραστηριότητα την οποία πρέπει 
να εξετάσουμε περαιτέρω με την Διεθνή Γραμματεία, το Γενικό Γραμματέα και τα 
μέλη, γιατί όπως ίσως ξέρετε είχε προγραμματιστεί να γίνει αυτή η συνάντηση 
στην Βηρυτό, στο Κοινοβούλιο της Βηρυτού. Έγινε μία επαφή με το Κοινοβούλιο 
της Βηρυτού, επικοινώνησαν και με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας 
Ιγνάτιο τον Δ΄, ο οποίος ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει, είχαν γίνει επαφές με 
τους ομιλητές και γίνονταν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Και εξεπλάγην που 
άκουσα ότι μεταφέρθηκε στο Αμμάν. Και καθώς έκανα τις ετοιμασίες και 
συζητούσα με τον συνάδελφο κ. Haddad, μου είπε πως υπήρχε αυτή η ιδέα να 
μεταφερθεί στο Αμμάν. Ελπίζω αυτό να μην είναι οριστικό, γιατί θα πρέπει να το 
συζητήσουμε με την Διεθνή Γραμματεία, πριν οριστικοποιήσουμε τον τόπο. Διότι 
έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με τις προετοιμασίες ώστε να γίνει αυτό το 
συνέδριο στη Βηρυτό, και τώρα ακούω ότι σκοπεύετε να το μεταφέρετε σε άλλο 
μέρος.  

Με αυτή την επιφύλαξη, λοιπόν, θα ήθελα να ευχηθώ το καλύτερο για τις 
μελλοντικές δραστηριότητες της Οργάνωσής μας. Αυτό θα πρέπει ίσως να το 
συζητήσουμε με το Γενικό Γραμματέα και την Επιτροπή η οποία κάνει τις 
προετοιμασίες αυτής της συνάντησης.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Φανταζόμουν ότι ο κ. Moukheiber δεν θα ήθελε να θίξει το 
θέμα, αλλά αφού το έθιξε είμαι υποχρεωμένος να του απαντήσω. Έχουμε στείλει 
αρκετές επιστολές, δεκάδες τηλεφωνήματα, δεν πήραμε καμία απάντηση από τον 
κ. Moukheiber. Εμείς έπρεπε να έχουμε προετοιμαστεί. Του απηύθυνα επιστολή 
εγώ ιδιοχείρως και του έλεγα «εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γιατί δεν μας 
απαντήσατε». Άρα, δεν μπορεί να εκφράζει τη λύπη του σήμερα που δεν γίνεται 
στον Λίβανο αυτή η ιστορία. Δεν είναι σκέψη, είναι απόφαση να γίνει στο Αμάν. 
Εάν ο κ. Moukheiber πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο στο Λίβανο συναφές 
ή μη, πολύ ευχαρίστως είμαστε ανοιχτοί. Αλλά όλες οι υποθέσεις πρέπει να 
τελειώνουν πέντε με έξι μήνες πιο μπροστά. Και όχι να κυνηγάμε εμείς τον κάθε 
Βουλευτή να του λέμε «ετοιμάσου, τι έγινε;». Έχω στείλει επιστολή 
διαμαρτυρίας, κάτι πρωτοφανές, ότι «δεν σας βρίσκουμε Κύριε Moukheiber, δεν 
μπορούμε να έχουμε απάντησή σας, θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτή η ιστορία;» Τα 
κορίτσια παίρναν τηλέφωνα και τα τηλέφωνα ήταν κλειστά. Επομένως, νομίζω ότι 
δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η επόμενη δραστηριότητα θα γίνει στο Αμάν. Αυτό δεν 
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αποκλείει τον Λίβανο. Αντιθέτως, και ευχαρίστως αν εγκαίρως, το τονίζω 
εγκαίρως, έχετε τακτοποιήσει και το ξέρουμε, διότι εσείς λέτε έγιναν πολλές 
επαφές, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Τις επαφές τις κάνατε εσείς, δεν φροντίσατε να 
μας ενημερώσετε, και επομένως η ματαίωση ήταν αναπόφευκτη. Πάντως, 
χαίρομαι για την προθυμία σας, και εάν συνεχίζει να υπάρχει, πολύ ευχαρίστως η 
νέα Γραμματεία αλλά κι εμείς όλοι θα συμβάλουμε στο να πραγματοποιηθεί στο 
Λίβανο μια παρόμοια συνάντηση. Η συνάντηση όμως στο Αμάν θα γίνει, έχει 
προχωρήσει, κι εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα το συνάδελφό μας, ο 
οποίος σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κάλυψε το κενό αυτό που δεν μπορούσε να 
καλυφθεί αλλιώς. Ευχαριστώ.  
G. MOUKHEIBER: Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έλεγα, ήλπιζα ότι αυτή η 
συζήτηση θα γινόταν με τη Διεθνή Γραμματεία, γιατί είμαι μέλος της Διεθνούς 
Γραμματείας, και είμαι ο άνθρωπος από τον οποίον ζητήθηκε να οργανώσει αυτό 
το συνέδριο. Και εκφράζω μια επιφύλαξη ως προς την παρουσίαση που έγινε.  

Τώρα, έχω να κάνω κάποια σχόλια. Οι πληροφορίες σχετικά με τις 
εξελίξεις δεν είναι καινούργιες, έχουν γνωστοποιηθεί στη Γραμματεία. Για όλες 
τις προετοιμασίες ενημερωθήκατε, τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά, απάντησα 
στην επιστολή σας. Μπορεί να υπήρξε κάποιο σφάλμα επικοινωνίας με τη δική 
σας Γραμματεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν οι ενέργειες αυτές. Άρα, 
τα σχόλιά σας δεν είναι ακριβή αγαπητέ μου φίλε.  

Δεύτερον, αν υποθέσουμε, ό,τι και αν γίνει, ότι μου ζητάτε να οργανώσω 
μια συνάντηση, και είμαι μέλος της Γραμματείας, δεν είναι δυνατόν να 
ενημερώνομαι τώρα γι’ αυτή την απόφαση. Γιατί εγώ αυτή την στιγμή μόνον 
ενημερώνομαι επισήμως ή μάλλον ενημερώνομαι γενικώς από τη Γραμματεία ότι 
συνέβη κάτι τέτοιο.  

Και τρίτον, όπως έχω αναφέρει, στο Λίβανο οι μισοί Βουλευτές στο 
Κοινοβούλιο είναι Χριστιανοί, και 13 Βουλευτές είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και 
θα λυπηθούν αν δεν εκπροσωπηθούν στη συνάντηση. Εγώ λέω – και η πρότασή 
μου ήταν ανοιχτή και θετική κύριε Νεράντζη – είπα ότι διατηρώ μια επιφύλαξη, 
δεν το θεωρώ αυτό οριστικό. Αν θελήσετε να το θεωρήσετε οριστικό, σας λέω ότι 
διακινδυνεύεται η συμμετοχή του Λιβάνου στο συνέδριο. Λέω λοιπόν να το 
συζητήσουμε αργότερα με ησυχία στα πλαίσια της Διεθνούς Γραμματείας και να 
ληφθεί η κατάλληλη απόφαση. Το σημαντικό είναι να έχει επιτυχία αυτή η 
συνάντηση, και όχι απαραίτητα το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, ούτε να 
συζητάμε ποιος καθυστέρησε και ποιος όχι. Για μένα αυτό είναι ένα παιχνίδι που 
δεν έχει κανένα όφελος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε παιχνίδια σε αυτό τον 
Οργανισμό. Ας συμφωνήσουμε με ηρεμία, και θα συζητήσουμε ποιος είναι ο πιο 
σωστός τρόπος να χειριστούμε αυτό το Συνέδριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο 
συνέδρια στην ίδια περιοχή επί του ίδιου θέματος, διότι θα ήταν τεράστια η 
οικονομική επιβάρυνση. Και αν σας ενδιαφέρει η συμμετοχή του Λιβάνου, τότε 
θα πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ.  
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Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Κυρίες και Κύριοι βουλευτές, παρ’ όλο που ειπώθηκαν πολύ 
καλά λόγια για τη Γραμματεία και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτήν, 
πρέπει να ξέρετε ότι κατά βάση μιλάμε για δύο κυρίες. Η δυνατότητα την οποίαν 
έχουν να έχουν επαφή με όλους εσάς είναι δεδομένη και περιορισμένη. 
Κατανοούμε ότι όλοι έχετε τις κοινοβουλευτικές σας υποχρεώσεις. Όταν όμως 
αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία, πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο επικοινωνίας 
σαφές. Δεν γίνεται αλλιώς.  

Ακούσατε από τον Απολογισμό ότι τρεις δραστηριότητες δεν 
πραγματοποιήθηκαν, όχι ευθύνη της Γραμματείας. Για να πραγματοποιηθούν οι 
δραστηριότητες, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Προσέξτε Κύριοι. 
Διεξήγαμε συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας στην Πολωνία. Ο Κύριος 
συνάδελφός σας από τον Λίβανο ενημερώθηκε και του είπαμε «Θα έρθετε στη 
Γραμματεία στην Πολωνία;» «Όχι δεν θα έρθω, είμαι απασχολημένος.» «Έχετε να 
μας δώσετε χαρτί του Προέδρου σας, κάποιο έγγραφο του Κοινοβουλίου σας, ότι 
συμφωνεί με τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης;» «Όχι, δεν έχω για την ώρα». 
Εμείς καταλαβαίνουμε τις προσπάθειές του, καταλαβαίνουμε ότι ο Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου του είναι ένας άλλος πολιτικός, μιας άλλης θρησκείας, και μπορεί 
αυτό να του δημιουργεί κάποιες δυσκολίες. Όμως, ο χρόνος για να 
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πρέπει να είναι πεπερασμένος, δεν μπορεί εσαεί να 
το προσπαθούμε. Άρα, λοιπόν, στην Πολωνία είπαμε στη Γραμματεία ότι θα την 
κάνουμε κάπου αλλού. Και ο στόχος είναι εκεί να μαζευτούν όλοι, όλοι οι Άραβες 
Ορθόδοξοι Βουλευτές. Όλοι να συγκεντρωθούν εκεί.  

Τώρα, δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση της Γραμματείας μέχρι την ημέρα 
που έχει προγραμματιστεί να γίνει αυτή η συγκέντρωση.  

Νομίζω πως εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να την οργανώσουμε 
και να προσπαθήσουμε όλοι να έχει την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Ιδού πεδίο 
δόξης λαμπρό για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μπορούμε να κάνουμε στο 
Λίβανο, και ευχαρίστως θα την προετοιμάσουμε και θα την οργανώσουμε. Όμως, 
ό,τι αποφασίζει η Γραμματεία σε ημερομηνίες πρέπει να είναι σταθερές εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων. Τώρα, δηλαδή, το μόνο θέμα το οποίο δεν μας το είπε 
ο κ. Semenov –και βλέπω ότι δεν είναι εδώ – είναι για μένα μόνον εάν οι 
υποχρεώσεις της Γραμματείας, εάν οι υποχρεώσεις του Κυρίου Προέδρου λόγω 
της προεκλογικής εκστρατείας, μας αναγκάσει να αλλάξουμε τη Ρωσία, μόνον 
αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα. Τα άλλα όλα πρέπει να τα τελειώνουμε. 
Κουραζόμαστε μπρος πίσω, επικοινωνίες, πάρε τηλέφωνο, δώσε τηλέφωνα… Για 
να βρούμε αυτούς τους Βουλευτές της Εκκλησίας του Θωμά φάγαμε μέρες 
ατελείωτες. Στην Ινδία; Ποιος; Πού να επικοινωνήσεις; Ποιος θα σου απαντήσει; 
Πού να βρεις τηλέφωνα; Αλίμονο αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους 
βουλευτές οι οποίοι είναι σταθερά μέλη της Συνέλευσης. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, υπάρχουν παρατηρήσεις, αλλά έχω την εξής 
πρόταση: εν συνόλω να συμφωνήσουμε με τις κατευθύνσεις της δραστηριότητός 
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μας για το επικείμενο διάστημα, διότι η εργασία δεν περιμένει, υπάρχουν 
πράγματα τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε, να συντονίσουμε. 
Πρόκειται για έναν Διεθνή Οργανισμό, πολλώ δε μάλλον που έχουμε έναν νέο 
Γενικό Γραμματέα σήμερα. Νομίζω ότι ενεργώς έχει ενταχθεί, θα ενταχθεί 
περαιτέρω στη δραστηριότητα. Θα εξετάσει και ο ίδιος αυτές τις πλευρές.  

Θέλω δύο πράγματα να διακριβώσω: κατ’ αρχήν θα επιθυμούσα να 
απευθυνθώ στους συναδέλφους μας. Αναφερθήκαμε σήμερα στη σημασία των 
εργασιών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Κρατών. Παρακαλώ λοιπόν την Αρμενία, το Καζακστάν, τη Λευκορωσία, την 
Ουκρανία. Οι συνάδελφοί σας εντάσσονται σε αυτούς τους Οργανισμούς με τους 
οποίους μας ενδιαφέρει να έχουμε σχέσεις. Χρειάζεται να έχουμε πλήρεις επαφές 
με τους συναδέλφους μας, και οι συνάδελφοί μας εκεί να έχουν επίσης 
πρωτοβουλίες. Παραδείγματος χάριν, οι εκπρόσωποι του Καζακστάν, της 
Ουκρανίας, θα μπορούσαν να πουν στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών 
«Συνάδελφοι όλα είναι έτοιμα, γιατί δεν υπογράφετε; Πού είναι το πρόβλημα;».  

Η Αρμενία θα μπορούσε να πει «Γιατί δεν υπογράφετε;» Ποιος έχει 
ερωτήματα; Ας υποθέσουμε ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει προβλήματα. Αν δεν 
μπορείτε εσείς, να το κάνει η Ουκρανική Αντιπροσωπεία ή του Καζακστάν. Στην 
Κ.Σ. ΟΣΕΠ (PABSEC), να δούμε ποιες κοινές εκδηλώσεις μπορούμε να 
οργανώσουμε. Έτσι θα διευρύνουμε την ζώνη επιρροής μας. Όχι μόνο μέσω της 
Διεθνούς Γραμματείας, αλλά και μέσω των συναδέλφων μας που εντάσσονται σε 
αυτούς τους Διεθνείς Οργανισμούς. Είδαμε ότι ο Αντιπρόεδρος της Κ.Σ. ΟΣΕΠ 
(PABSEC), Έλληνας Βουλευτής, ήρθε, μας επισκέφτηκε. Θαυμάσια! Έχουμε 
νέους μοχλούς, νέες διαύλους εργασιών σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή, λοιπόν, 
είναι η πρώτη επιθυμία – ευχή.  

Μια δεύτερη πλευρά: πράγματι, έχουμε μια σειρά ζητημάτων που έχουμε 
αναβάλει. Παραδείγματος χάριν εκδηλώσεις με τους συναδέλφους από την 
Κύπρο, επί παραδείγματι. Επί σειρά ετών συζητούμε τη δυνατότητα διεξαγωγής 
κάποιων εκδηλώσεων στην Κύπρο. Ο Κώστας ξέρει πολύ καλά για όλα αυτά, κι 
εμείς θα περιμέναμε προτάσεις από τους συναδέλφους, τι θα μπορούσαμε να 
κάνουμε εκεί.  

Όσον αφορά τη Ρωσία, θα το δούμε μαζί με τον κ. Semenov. Επεσήμανε 
ορθώς ο Κύριος Γενικός ότι 4 Δεκεμβρίου έχουμε εκλογές στη Ρωσία. Μια 
εβδομάδα πριν από τις εκλογές να έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής στη Μόσχα 
είναι μάλλον μη ορθολογική επιλογή. Σε μια εβδομάδα θα είναι οι εκλογές, ο 
καθένας θα είναι στην εκλογική του περιφέρεια. Μπορεί βέβαια ο Κώστας να μας 
υποχρεώσει να το κάνουμε στη Μόσχα, αλλά μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, 
δεν θα γίνει αυτό, σας το λέω ως κοινοβουλευτικός τώρα. Είναι πρακτικώς 
ανέφικτο. Απλώς ανέφικτο από φυσικής απόψεως.  
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Λέω, λοιπόν, ότι εγώ θα είμαι υποχρεωμένος να πάω στην εκλογική μου 
περιφέρεια. Ας το δούμε λοιπόν ορθολογικά, να θέσουμε κάποιες άλλες 
προθεσμίες. Ενδεχομένως να κάνουμε το Δεκέμβριο αυτή τη συνάντηση. Να 
λάβουμε υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της συγκυρίας σε κάθε Κοινοβούλιο, σε κάθε 
χώρα. Δεν θα έχουμε στη Ρωσία μόνον εκλογές, θα υπάρχουν και σε άλλες χώρες 
ενδεχομένως. Πάντοτε αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε να τα λαμβάνουμε υπ’ 
όψιν.  
V. ALEXEEV: Επιτρέψτε μου δύο λόγια κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ 
Γραμματέα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κ. Παντούλα για την 
εκλογή του σε αυτό το υψηλό αξίωμα με τις νέες ευθύνες που αναλαμβάνει, να 
του ευχηθώ παραγωγική και επωφελή εργασία. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικές 
πτυχές της μελλοντικής μας δραστηριότητας.  

Θα διέκρινα εξαιρετικά το δικό του ενδιαφέρον, το οποίο συμπίπτει με τις 
τάσεις τις πολιτικές, είναι η εμβάθυνση του ενδιαφέροντος προς την αφρικανική 
ήπειρο. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, φρονώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η 
επίσκεψη στην Αιθιοπία. Υποστηρίζω, λοιπόν, την πρόταση του Κυρίου 
Παντούλα, πιστεύω ότι είναι μια στρατηγικώς ορθή κίνηση, και δεν πρέπει να 
αναβάλλεται επί μακρόν, διότι τα γεγονότα στην Αφρική είναι πολύ ραγδαία, οι 
καταστάσεις εκεί δεν έχουν παγιωθεί, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Φρονώ, λοιπόν, ότι 
ενδεχομένως θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού, ούτως ώστε να βρούμε τη 
δυνατότητα προετοιμασίας μιας επίσκεψης στην Αιθιοπία μέχρι τέλους του 
τρέχοντος έτους ενδεχομένως. Διότι αυτό το μήνυμα προς την ηγεσία της 
Αιθιοπίας έχει δοθεί, εξέφρασαν ήδη οι άνθρωποι εκεί την επιθυμία τους να 
συναντηθούν μαζί μας. Δεν πρέπει όμως να το μεταθέτουμε αενάως. Πρέπει να 
έχουμε κάποιες επαφές, ενδεχομένως κάποια ανταλλαγή επιστολών περί των 
προθέσεών μας για επίσκεψη. Ευχαριστώ. 
S. POPOV: Αδιαμφισβήτητα αυτό έχει γίνει, είναι μια ορθή πρόταση. Όπως 
βλέπετε, σήμερα δεν συζητάμε την 19η Σύνοδό μας. Παρέχουμε τη δυνατότητα 
στη Διεθνή Γραμματεία, στο νέο Γενικό, να εξετάσει ξεχωριστά αυτό το ζήτημα, 
δεδομένου ότι απαιτεί ξεχωριστή προετοιμασία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολλές 
θέσεις. Όπως ακριβώς και η επιλογή της προβληματικής, της θεματικής περιοχής 
για την 19η Ολομέλειά μας. Στο σύστημα των εργασιών της Διεθνούς 
Γραμματείας υπάρχει πλέον μια παράδοση. Προτάσεις κατατίθενται στην πρώτη 
συνεδρίαση της Γραμματείας μετά την Ολομέλεια, που αρχίζουμε να τα 
εξετάζουμε αυτά. Γι’ αυτό, αξιότιμοι συνάδελφοι, εάν έχετε ήδη προτάσεις όσον 
αφορά τη δυνατότητα διεξαγωγής της Ολομέλειας στη χώρα σας ή οτιδήποτε 
άλλο, μπορείτε να τα αναφέρετε όλα αυτά, όχι απαραίτητα σήμερα, μπορείτε να 
αποστείλετε επιστολή στη Διεθνή Γραμματεία, ούτως ώστε να επεξεργαστούμε 
αυτές τις ιδέες. Διότι πράγματι η ζώνη της επιρροής μας έχει διευρυνθεί σήμερα, 
και έχει διευρυνθεί το φάσμα δυνατοτήτων να φιλοξενηθούν σε διάφορες χώρες 
εκδηλώσεις.  
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V. ALEXEEV Επιτρέψτε μου μια λέξη ακόμα να πω. Μερικές φορές ήδη έχω 
απευθυνθεί σε αυτό το Σώμα με αυτή την πρόταση, και άμεσα προς τους φίλους 
κοινοβουλευτικούς από την Κύπρο. Πράγματι, υπάρχει μια λογική ασυνέπεια θα 
έλεγα. Στη θαυμάσια χώρα αυτή, στη Γαλλία, έχουμε Ολομέλεια που έχει πολύ 
άμεση σχέση με την Ορθοδοξία. Δεκαεννιά χρόνια δεν έχουμε κάνει Ολομέλεια 
στην Κύπρο. Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Επανειλημμένα το έχουμε θέσει, πάντα 
μας λένε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυσκολίες, επιπλοκές, εκλογές. Δύο 
φορές μίλησα με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Τι σημασία έχουν οι εκλογές αν δεν 
συμπίπτουν με τον συγκεκριμένο μήνα, ας πούμε; Μου φαίνεται ότι έχει έναν 
συμβολισμό αυτό, διότι μπορεί να φανεί ότι αποφεύγουμε την Κύπρο. Τι 
συμβαίνει λοιπόν; Να το θέσουμε αυτό το ζήτημα επιτέλους. Ευχαριστώ.  
S. POPOV: Νομίζω ότι αφού πήραμε την απόφαση αυτή, το ψήφισμα αυτό για 
την Κύπρο, η Κύπρος πρέπει να ανταποκριθεί. Παρακαλώ λοιπόν.  
Α. ΒΟΤΣΗΣ: Κατ’ αρχήν, να πω ότι τη συνέπεια της δικής μας της χώρας σε 
σχέση με τη συνεισφορά της και την παρουσία της εδώ στην Ορθοδοξία, μπορεί 
κάποιος να την δει στη συνεισφορά την οικονομική, που κάθε χρόνο η δική μας 
χώρα, παρά το μικρό μέγεθός της, συμβάλλει στο να μπορεί η Ορθοδοξία να 
επιτελεί τους στόχους της.  

Όπως επίσης και την ενίσχυση από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου της έκδοσης 
του περιοδικού μας. Άρα, η συνέπεια είναι εκεί καταγεγραμμένη.  

Από εκεί και πέρα, για το 2012 δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για 
ο,τιδήποτε, γιατί έχουμε εντολές από την δική μας τη χώρα σε σχέση με το ότι η 
Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να 
αναλάβει οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις. Και υπάρχει αυτή η θέση την οποία 
έχουν μεταφέρει προς εμάς, ότι δεν πρέπει να αναλάβουμε οποιαδήποτε 
υποχρέωση για το 2012. Τώρα γιατί τα προηγούμενα δεκαοκτώ χρόνια δεν συνέβη 
να γίνει στην Κύπρο, για κάθε περίπτωση υπάρχουν απαντήσεις.  

Όμως εμείς θα δούμε το μέλλον και αν μετά την Προεδρεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε χρόνο και δυνατότητες, πολύ ευχαρίστως να 
φιλοξενήσουμε στην Κύπρο την Ολομέλεια.  
Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Συμπληρωματικά στα όσα έχει πει ο συνάδελφος ο κ. Βότσης, 
αυτό το οποίον έχει πει είναι ότι η συνέπεια της Κύπρου σίγουρα φαίνεται μέσα 
από τις παρουσίες της και ταυτόχρονα τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουν οι 
συνάδελφοι που είναι πιο παλιοί από εμένα στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας.  

Ορθώς έχει πει ο συνάδελφος ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η εντολή που έχουμε, όχι 
μόνο για την Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αλλά και για άλλους 
Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει η Κύπρος είναι να μην 
αναλάβουμε οποιαδήποτε διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου. Και παράλληλα 
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αφήνουμε ανοιχτό το παράθυρο για διοργάνωση Ολομέλειας στην Κύπρο, όταν 
και εφόσον συμφωνία θα έχουμε και από την Κυβέρνησή μας και από την Βουλή 
των Αντιπροσώπων.  

Όμως καλό θα ήταν επειδή ο αγαπητός φίλος Alexeev έχει πει ότι δύο 
φορές έχει δει τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, θα ήταν καλό τουλάχιστον κατά την 
παρουσία του στην Κύπρο, να ειδοποιούσε και να ερχόταν σε επαφή και με τα 
Μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, και μαζί με τον κ. 
Alexeev να συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη και τα Μέλη της Αντιπροσωπείας 
της Κύπρου που είναι στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.  

Ο συνάδελφος, ο αγαπητός φίλος, κ. Alexeev ήλθε, απήλθε, και το μάθαμε 
μετά εμείς ότι είχε αυτές τις συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου.  
V. ALEXEEV: Αποδέχομαι την κριτική, αποδέχομαι την κριτική.  
S. POPOV: Πρέπει όλοι να αποδέχονται την κριτική, όχι μόνο ο Alexeev. 
Κατανοητό έτσι; Αναφερόμαστε λοιπόν σε δεκαοκτώ χρόνια, άλλα δύο χρόνια 
υπομονή θα κάνουμε.  
V. ALEXEEV: Το 2013 δεν θα έχετε Κοινοβουλευτικές Εκλογές; Πάλι δεν θα 
έχουμε Ολομέλεια αφού το 2013 θα έχετε εκλογές.  
S. POPOV: Θέσαμε, λοιπόν, ως παράδειγμα ότι έχουμε μερικές προτάσεις τις 
οποίες έχουμε μεταθέσει χρονικά. Είκοσι χρόνια θα περιμένουμε. Τι είναι είκοσι 
χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα;  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, εάν υπάρχουν άλλες προτάσεις παρακαλώ να 
αποσταλούν στην Διεθνή Γραμματεία, να τις εξετάσουμε ειδικά.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την 
εξουσιοδότησή σας για την επόμενη Γενική Συνέλευση, για τον τόπο της 
συνεδρίασης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.  
 Έχω εμπιστοσύνη στην κουβέντα που έχει κάνει ο κ. Popov με την 
αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου όταν επισκέφτηκε τη Μόσχα 
στην γιορτή του Πατριάρχου Κυρίλλου, και εξετάστηκε η δυνατότητα η επόμενη, 
η 19η Συνέλευση, να γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Ας το έχουμε αυτό υπ’ όψη, 
και δώστε μας την εξουσιοδότηση, και στην Γραμματεία και στον Πρόεδρο, να 
συνεχίσουμε αυτές τις επαφές ούτως ώστε να έχουμε την επόμενη Γενική 
Συνέλευση στην Κωνσταντινούπολη.  

Από κει και πέρα, όποιος έχει άλλη πρόταση θα γίνει ασμένως δεκτή, θα 
την εξετάσουμε και θα καταλήξουμε στο χρόνο πραγματοποίησης της επόμενης 
Γενικής Συνέλευσης.  

Εγώ θέτω τον προβληματισμό για την Κωνσταντινούπολη, και εκτιμώ ότι 
θα έχουμε την έγκρισή σας για να διευρύνουμε την επικοινωνία ούτως ώστε να 
οριστικοποιήσουμε την πραγματοποίηση εκεί της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.  
K. ZATULIN: Είναι διπλή η χαρά μου, διότι είναι η Κωνσταντινούπολη που έχει 
και το όνομά μου. Αυτή η πόλη δεν υπάρχει, λέγεται Istanbul. Όσο ονομάζεται 
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Istanbul, ίσως να μην κάνουμε εκεί τη συνάντησή μας στην Istanbul. Όταν 
επανέλθει η ονομασία Κωνσταντινούπολη, ας κάνουμε εκεί συνεδρίαση.  
Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Φίλες και φίλοι να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου τον 
Μιχάλη, τον Σάββα. Καλορίζικοι!  

Θα ήθελα να πω δύο λόγια από τη δική μου τη θέση ως υπεύθυνος των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  

Δυστυχώς, είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε, δηλαδή αντιμετωπίζουμε 
μια –ας το πούμε- απάθεια και αδιαφορία από τα περισσότερα Μέσα Ενημέρωσης, 
όσον αφορά τον κλασικό τρόπο ενημέρωσής τους, δηλαδή όταν προσπαθούμε με 
Δελτία Τύπου ή στέλνουμε βίντεο. Θα είναι καλό να διαλέξουμε μια εκδήλωση –
δεν ξέρω ποια θα είναι, η επόμενη Συνέλευση; Μήπως η συνάντηση στην 
Φινλανδία; Η συνάντηση στην Φινλανδία είναι καλή γιατί έχει θέμα και τον 
Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν ο πρωτοπόρος της επικοινωνίας και της 
ενημέρωσης ιδεών. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω –το ξέρω ότι τα οικονομικά μας 
είναι δύσκολα- αλλά ο μόνος τρόπος, και σας μιλάω από την επαγγελματική μου 
ιδιότητα, τη δημοσιογραφική, ο μόνος τρόπος να προσελκύσουμε 
δημοσιογράφους και να έχουμε την αντίστοιχη προβολή είναι να καλύψουμε τα 
έξοδά τους. Έναν δημοσιογράφο από κάθε χώρα να φέρουμε μαζί σε αυτή την 
εκδήλωση που θα επιλέξουμε, εγώ προτείνω την Φινλανδία τον Οκτώβριο. Και 
έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι αφενός για την προβολή της δεδομένης 
εκδήλωσης, αλλά αφετέρου θα έχουμε δομήσει σχέσεις με ορισμένα Μέσα 
Ενημέρωσης, τα οποία θα επιλέξουμε. Πιστεύω ότι ο καθένας από τη χώρα του 
μπορεί να κάνει την κατάλληλη επιλογή, και έτσι το έργο του τομέα επικοινωνίας, 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θα γίνει ευκολότερο και αποτελεσματικότερο. 
Το καταθέτω σαν πρόταση, ξέρω ότι ο Σάββας πρώτος πρέπει να δώσει την 
έγκριση, που είναι ο Ταμίας. Ευχαριστώ.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Θα το εξετάσουμε Συμεών, ευχαριστούμε. 
S. POPOV: Είναι πολύ καλή πρόταση, πράγματι. Θα πρέπει να την εξετάσουμε. 
Αξιότιμοι συνάδελφοι τελειώνει εδώ η συζήτησή μας. Υπάρχει άλλος που θα 
ήθελε να λάβει το λόγο; Όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε 
οπωσδήποτε τον Γενικό Γραμματέα, να υποστηρίξουμε αυτό το περιεκτικό 
πρόγραμμα που μας παρουσίασε, να του παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, δεδομένου ότι πράγματι έχουμε πλέον 
έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε σε μια νέα κλίμακα, σε ένα νέο επίπεδο, μιας νέας 
ποιότητας, και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει καλή κατανόηση και 
συνεργασία. 
 Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχουν εναπομείνει δύο θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης. Θα ήθελα, λοιπόν, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε δύο 
ψηφίσματα.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, επιστρέφουμε στο ψήφισμα για την Αρμενία. Δίνω 
το λόγο στον κ. Νεράντζη.  
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Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Έχει υποβληθεί ένα σχέδιο 
ψηφίσματος από την Αρμενική Αντιπροσωπεία, ο κ. Minasyan το υπέβαλε χθες. 
Έκανα μια πρόταση να προστεθεί μια παράγραφος, συμφώνησε και ο κ. 
Minasyan.  

Η παράγραφος αυτή διατυπώθηκε και στην Αγγλική και διανεμήθηκε. 
Θεωρώ ότι η παράγραφος αυτή υπηρετεί πιο αποτελεσματικά την παραπομπή και 
στην ιστορία -γιατί το θέμα είναι και ιστορικό αφού ανάγεται σε μια περίοδο προ 
εκατό περίπου ετών- ζητώ, λοιπόν, να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση διότι εκφράζει 
κατά την άποψή μας, η οποία είναι μελετημένη πρόταση, εκφράζει καλύτερα το 
σκοπό τον οποίον επιδιώκει το ψήφισμα των Αρμενίων αδελφών μας.  
S. POPOV: Καλώς. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις επί της 
τροπολογίας; Εχθές εγκρίναμε το κείμενο, το ψήφισμα αυτό ως βάση. Τώρα 
εξετάζουμε την τροπολογία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κάποια παρατήρηση ή 
κάποιο σχόλιο επί της τροπολογίας; Όχι, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.  
Τότε ποιος ψηφίζει υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος εν τω συνόλω; Ψηφίζουμε. 
Ευχαριστώ. Κατεβάστε τα χέρια σας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ.  
M. MINASYAN: Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
πρώτα από όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στην θέση του 
Γενικού Γραμματέως και εσείς ως σοφός άνθρωπος μου έχετε προκαλέσει πολύ 
καλή και πολύ δυνατή εντύπωση. Ως Γενικός Γραμματέας είμαι πεπεισμένος ότι 
θα αξιοποιήσετε τις ικανότητές σας και την προσωπική σας γοητεία και τις 
οργανωτικές σας ικανότητες, θα τα αξιοποιήσετε για την κοινή μας υπόθεση, για 
τον κοινό μας στόχο, για την περαιτέρω ενεργητική προώθηση αυτής της 
υπόθεσης.  

Εξ’ ονόματος της Αρμενικής Αντιπροσωπείας, εξ’ ονόματος, θα έλεγα, 
όλου του Αρμενικού λαού, των δέκα εκατομμυρίων Αρμενίων εκ των οποίων τα 
επτά εκατομμύρια διαβιούν εκτός των συνόρων της Αρμενίας, στη Διασπορά, 
είναι εγγονοί και δισέγγονοι αυτών των ανθρώπων που είχαν τότε εξοντωθεί. Και 
εις μνήμην του ενάμιση εκατομμυρίου Αρμενίων, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για την ομόφωνη έγκριση αυτού του ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ πολύ. 
Σας ευχαριστώ και πάλι.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα πρέπει τώρα να εξετάσουμε και να 
εγκρίνουμε το τελικό Ψήφισμα, το βασικό Ψήφισμα της Γενικής μας 
Συνελεύσεως. Όλοι έχετε λάβει το σχέδιο του Ψηφίσματος, κάποιοι συνάδελφοι 
διατύπωσαν ορισμένες παρατηρήσεις και επιθυμίες αλλαγών. Θα ήθελα χωρίς 
συζήτηση τώρα να θέσω το Ψήφισμα σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της 
έγκρισης του Ψηφίσματος ως βάση; Μιας και κανένας δεν είχε διαφωνήσει επί της 
αρχής, ως βάση, ποιος είναι υπέρ; Όλοι κατάλαβαν γιατί ψηφίζουμε. Το 
εγκρίνουμε, το ψηφίζουμε τώρα ως βάση. Ως βάση, το Βασικό Ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης. Εγκρίνεται.  
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Τώρα, παρακαλώ ποιος θέλει να διατυπώσει σχόλια, παρατηρήσεις επί του 
κειμένου;  Παρακαλώ.  
V. ALEXEEV: Επί της ουσίας είχαμε μόνο μια μικρή τροπολογία. Από τον κ. 
Moukheiber, που αναφέρεται σε ζητήματα διατύπωσης, σύνταξης του κειμένου. Ο 
κ. Moukheiber εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι θα πρέπει να προσέξουμε 
τη διατύπωση εκείνης της φράσης που λέει ότι η κρίση θα πρέπει να συμβάλλει 
στην καλύτερη συνειδητοποίηση και σε τελευταία ανάλυση να αποτελέσει θετικό 
σημείο που θα μας ενθαρρύνει να επανεξετάσουμε την κυρίαρχη πραγματικότητα. 
Εχθές επανεξέτασα προσεκτικά το κείμενο, και θεωρώ ότι υπάρχει ήδη αυτή η 
ιδέα. Έχει ήδη διατυπωθεί στο κείμενο αυτή η ιδέα και δεν υπάρχει κάποια 
σκοπιμότητα να προσθέσουμε μια νέα διατύπωση επί αυτού. Νομίζω ότι υπάρχει 
ήδη στο κείμενο αυτή η σκέψη. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε μια 
τέτοια τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ.  
S. POPOV: Κύριε Παντούλα, έχετε να προσθέσετε κάτι;  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Συμφωνώ με τον κ. Alexeev. Νομίζω ότι περιέχονται τα 
πάντα μέσα στο κείμενο, είτε αμέσως είτε εμμέσως, πιστεύω ότι πρέπει να 
εγκρίνουμε το κείμενο ως έχει για να τελειώνουμε. 
 S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, ποιος έχει να ρωτήσει κάτι; Όπως βλέπετε, 
έχουμε προσέξει, έχουμε εξετάσει με μεγάλη προσοχή την παρατήρηση του 
συναδέλφου μας, ελέγξαμε το θέμα αυτό, ελέγξαμε και το κείμενο. Αν δεν 
υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, θέτω το ζήτημα σε ψηφοφορία. Ποιος 
είναι υπέρ της έγκρισης εν τω συνόλω και καταληκτικά του Ψηφίσματος; 
Ευχαριστώ. Ποιος ψηφίζει λευκό; Ποιος κατά; Εγκρίνεται το ψήφισμα λοιπόν.  
V. ALEXEEV: Υπάρχει ακόμα μια πρόταση από την Αντιπροσωπεία της 
Παλαιστίνης. Έχει μοιραστεί το κείμενο, το κείμενο είναι χειρόγραφο, αλλά 
υπάρχει ήδη μια μετάφραση στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Είναι μια 
τροπολογία η οποία δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο βασικό Ψήφισμά μας, δεν 
αφορά πλέον το βασικό Ψήφισμα. Βεβαίως με πολύ μεγάλη φροντίδα και 
προσοχή περιβάλλουμε τις απόψεις της αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης. Ίσως να 
κάναμε μια ξεχωριστή Δήλωση, ένα ξεχωριστό Ψήφισμα. Θα μπορούσα να 
επαναδιατυπώσω λίγο το περιεχόμενο του κειμένου τους και την πρώτη 
παράγραφο που προτείνουν να την κάνω δεύτερη. Να αλλάξω λίγο την σύνταξη 
και να το εγκρίνουμε ως ξεχωριστό Ψήφισμα.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, είδαμε ότι στο κείμενο του ψηφίσματος που 
έχουμε ήδη εγκρίνει, δεν υπάρχει θέση για μια τέτοια τροπολογία. Τώρα, θέλω 
πρώτα να αποφασίσουμε αν υπάρχει λόγος να εγκρίνουμε ακόμη ένα ξεχωριστό 
ψήφισμα. Αποφασίζουμε τώρα για το αν έχει νόημα να εγκρίνουμε ένα νέο 
ψήφισμα, ένα ξεχωριστό ψήφισμα. Κύριε Κώστα.  
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Όσο και αν μπορεί να θεωρείτε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές 
ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παράγραφος, αυτό το ψήφισμα που φέρνουν οι 
συνάδελφοί σας από την Παλαιστίνη, θερμά παρακαλώ, έχουμε καθιερώσει εδώ 
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και μερικά χρόνια το γεγονός ότι πρέπει τα ψηφίσματα να έρχονται δεκαπέντε 
μέρες πιο νωρίς. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος της πολιτικής συγκυρίας των 
ημερών για να την πάρουμε πίσω αυτή την απόφαση.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ως ψήφισμα δεν μπορεί να περάσει, δεν το συζητάμε και για 
λόγους ουσιαστικούς και για λόγους τυπικούς. Η μοναδική πιθανότητα να περάσει 
είναι ως Δήλωση. Αλλά και πάλι, εκτός από την εύστοχη δήλωση του Κυρίου 
Alexeev ότι πρέπει να πάει το πρώτο δεύτερο, θέλει χτένισμα ακόμη το ψήφισμα.  

Εγώ, λοιπόν, προτείνω να εξουσιοδοτηθεί από τη Συνέλευση η Γραμματεία 
να διατυπώσει Δήλωση, όχι Ψήφισμα, η οποία θα αναφέρεται γενικά στις αρχές 
αυτοδιαθέσεως του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίος ταλαιπωρείται.  

Και να παρακαλέσουμε εφεξής να τηρείται απαρέγκλιτα αυτή η αρχή για 
να μην αιφνιδιάζεται κανένας, και κυρίως για να βγαίνει πιο καλύτερα 
επιμελημένο το Ψήφισμα για να μην εκτιθέμεθα.  

Επί του παρόντος, για να μην στεναχωρήσουμε και τον κ. Kokaly, ο οποίος 
είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος και με δραστηριότητα, προτείνω κατά 
παρέκκλιση, κατ’ οικονομίαν, να το διατυπώσουμε παίρνοντας τις αρχές, όχι 
αυτούσιο αυτό, τις αρχές υπό τύπον Δηλώσεως, και να εξουσιοδοτηθεί η 
Γραμματεία και οι δύο Σύμβουλοι κ.κ. Alexeev και Μυγδάλης να διατυπώσουν, 
Κύριε Πρόεδρε, έτσι κάπως γενικότερα αυτή την άποψη. Αυτή είναι η δική μου 
επιθυμία.  
S. POPOV: Θέλετε να προσθέσετε κάτι;  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Την αποδέχτηκε. 
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι μια ορθή προσέγγιση. Αυτή 
είναι η πρακτική μας: αναθέτουμε συνήθως στη Γραμματεία το ζήτημα της 
καλύτερης εκπόνησης των κειμένων. Πρόκειται τώρα, λοιπόν, περί Δηλώσεως, όχι 
περί Ψηφίσματος. Οι Σύμβουλοί μας θα εκπονήσουν ένα σχετικό κείμενο 
Δηλώσεως. Έχει κάποιος να παρατηρήσει κάτι; Κύριε Moukheiber έχετε το λόγο.  
G. MOUKHEIBER: Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια 
διευκρίνιση. Είναι κάτι το οποίο εξετάσαμε από κοινού και το συντάξαμε μαζί με 
την Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, και αποτελεί συνέχεια της τελευταίας 
παραγράφου του βασικού Ψηφίσματος, Κύριε Πρόεδρε. Αν δείτε το κύριο 
Ψήφισμα, παρακαλώ, θα δείτε ότι υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι «Η 
Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. εκφράζει την ικανοποίησή της για το Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο 
πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας». Αυτό που συντάξαμε δεν είναι 
ανεξάρτητο κείμενο, είναι προσθήκη στην γενική δήλωση ότι η Δ.Σ.Ο. εγκρίνει ή 
υποστηρίζει το Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελευθερία της 
θρησκείας, και κάνει ένα σχόλιο για την ελευθερία της θρησκείας στη Μέση 
Ανατολή, και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στην 
Παλαιστίνη.  
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Εάν, λοιπόν, προστεθεί, μπορεί να θεωρηθεί ως τροποποίηση του βασικού 
Ψηφίσματος, δεν αποτελεί ξεχωριστό ψήφισμα. Εάν πρέπει να συνταχθεί ως 
αυτόνομο κείμενο, τότε η παράγραφος περί της ελευθερίας της θρησκείας θα 
πρέπει να προστεθεί ως πρώτη παράγραφος. Είναι σαφής και κατανοητή αυτή η 
διευκρίνιση;  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Το είπε ο κ. Alexeev. 
S. POPOV: Αξιότιμε συνάδελφε, το είχαμε ήδη συζητήσει. Είχαμε συζητήσει το 
κείμενο του βασικού Ψηφίσματος, και η Ολομέλεια έχει ήδη εγκρίνει το κείμενο 
του Ψηφίσματος. Δεν είχατε συμμετάσχει στην ψηφοφορία, εσείς; Είχατε ψηφίσει 
λευκό; Το κείμενο αυτό έχει εγκριθεί, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε τώρα σε 
ένα κείμενο που έχει ήδη ψηφιστεί.  

Τώρα, για να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους από την Παλαιστίνη τους 
ρωτήσαμε αν έχουν αντίρρηση αναφορικά με την Παλαιστίνη εξ’ ονόματος της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης να εγκρίνουμε Δήλωση, Δήλωση. Συμφώνησαν 
με αυτή την πρόταση και υποστήριξαν μια τέτοια προσέγγιση. Το θέμα έχει λήξει.  
G. MOUKHEIBER: Ναι, αλλά θα πρέπει, τουλάχιστον, να υπάρξει ένα προοίμιο 
γενικού περιεχομένου, γιατί αυτό είναι προσθήκη μετά την τελευταία παράγραφο. 
Αυτό το σκοπό είχε όταν παρουσιάστηκε. Δεν είναι ξέχωρο από το Κύριο 
Ψήφισμα, προστίθεται κάτω από την τελευταία παράγραφο. Και ακόμα κι εάν 
θέλετε να είναι αυτόνομη Δήλωση, αυτή η Δήλωση θα πρέπει να έχει ως προοίμιο 
την τελευταία παράγραφο του κυρίου Ψηφίσματος.  
Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αυτά θα τα δει η Επιτροπή. Ο Γραμματέας με τους 
συνεργάτες του θα αξιοποιήσουν και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Καμία 
αντίρρηση. Τους δίνουμε μια γενική εξουσιοδότηση να το μελετήσουν και να το 
διατυπώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει. Πάμε.  
S. POPOV: Ναι, συνάδελφοι γιατί θεωρούμε ότι για την Παλαιστίνη θα πρέπει να 
υπάρξει ένα ξεχωριστό κείμενο. Για να ενισχύσουμε το επίπεδο, το status του 
κειμένου, να υπάρξει για την Παλαιστίνη ένα ξεχωριστό κείμενο της Γενικής 
Συνέλευσης. Συμφωνείτε; Συμφωνείτε λοιπόν. Όχι μια τροπολογία αλλά μια 
ξεχωριστή Δήλωση για την Παλαιστίνη.  

Αξιότιμοι συνάδελφοι, ας ολοκληρώσουμε εδώ πλέον τις εργασίες μας.  
Αξιότιμοι συνάδελφοι, ο Γενικός Γραμματέας προτείνει ένα νέο έμβλημα, 

ένα νέο λογότυπο της Οργάνωσής μας. Υπάρχουν παρατηρήσεις επί της 
προτάσεως του Γενικού Γραμματέα;  
V. ALEXEEV: Δεκαοκτώ χρόνια είχαμε το παλιό σύμβολο. Για ποιο λόγο πρέπει 
να το αλλάξουμε τώρα; Ας μας πει ο Κώστας γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε τώρα 
το σύμβολό μας.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Alexeev, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αλλάζει ο 
πυρήνας του σήματος, που είναι η παράσταση την οποίαν βλέπετε. Περιμετρικά 
υπάρχει η φράση «Η Ορθοδοξία στην νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα». Αυτό ήταν 
το θέμα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Δεν είναι ο τίτλος της Οργάνωσής μας. 
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Ο τίτλος της Οργάνωσής μας είναι «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας». Είναι πρωτοφανές να υπάρχει το λογότυπο της Οργάνωσης χωρίς 
να υπάρχει ο τίτλος.  

Και αντί να είναι το θέμα της πρώτης Ημερήσιας Διάταξης που δεν λέει 
τίποτε, γράφουμε τον τίτλο περιμετρικά, και μάλιστα στις τέσσερις γλώσσες, όπως 
προβλέπει το Καταστατικό. Είναι πολύ απλό.  
S. POPOV: Αξιότιμοι συνάδελφοι νομίζω ότι είναι κατανοητό.  
V. ALEXEEV: Ορθώς! Είναι απολύτως ορθή η πρότασή σας Κύριε Γενικέ 
Γραμματέα. Το δεχόμαστε απολύτως, το δεχόμαστε.  
S. POPOV: Δεν ψηφίσαμε όμως. 
Κ. ΜΥΓΔΑΛΗΣ: Θα πούμε το ιστορικό τώρα. Είναι η πρώτη συνάντηση η οποία 
έγινε στην Ορμύλια της Χαλκιδικής, ούτε καν η πρώτη Γενική Συνέλευση. Το 
1993, την φιλοξένησε το Κοινοβούλιο της Ελλάδας και είχε σαν θέμα «Η 
Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα». Η γυναικεία μονή της Ορμύλιας 
της Χαλκιδικής, η οποία αριθμεί περί τις 150 μοναχές, έχει ένα εξαιρετικό 
αγιογραφικό εργαστήριο. Αξίζει τον κόπο όσοι βρεθείτε προς τα μέρη εκείνα να 
την επισκεφτείτε. Με πολλή αγάπη, λοιπόν, οι αδελφές έστησαν αυτό το έμβλημα.  

Τι είναι; Είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αναπαύεται, ξεκουράζεται πάνω 
σε ένα –έτσι, αν το θέλετε- σαν αναλόγιο μοιάζει, σαν κάτι στο οποίο απευθύνεται 
κάποιος, μιλάει, σαν κι αυτό, και γύρω-γύρω έχει δώδεκα αστέρια, τα οποία 
μπορεί να συμβολίζουν τους δώδεκα Αποστόλους ή οτιδήποτε άλλο. Και έγραψαν 
γύρω-γύρω «Η Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα». Αυτό μέχρι τώρα 
το είχαμε έτσι και γράφαμε από κάτω «Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας».  

Ο νέος Γενικός Γραμματέας πολύ λογικά λέει ας βγάλουμε το «Η 
Ορθοδοξία στη νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα», κρατούμε το έμβλημα, και ας 
γράψουμε γύρω-γύρω τον τίτλο. Η παράσταση στο κέντρο παραμένει. Δηλαδή 
αυτοί που μιλάνε από δω να τους έχει καλή φώτιση το Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε;  
S. POPOV: Κώστα σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα, συζητάμε το κείμενο, 
συζητάμε τι θα υπάρχει περιμετρικά, ότι θα πρέπει να υπάρχει η ονομασία της 
Οργάνωσής μας σε τέσσερις γλώσσες. Παρακαλώ. Δεν θα τελειώσουμε έτσι, 
συνάδελφοι, δεν θα τελειώσουμε. Ο κ. Moukheiber.  
G. MOUKHEIBER: Ναι. Λοιπόν, προσωπικά μου αρέσει το λογότυπο, θεωρώ 
ότι είναι σαφές και επιτελεί το σκοπό του. Είναι επικίνδυνο λοιπόν να αλλάξουμε 
πολύ το λογότυπο.  

Ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε στην παρουσίασή του ο νέος Γενικός 
Γραμματέας, ότι θα πρέπει να έχουμε το όνομα της Οργάνωσής μας γύρω-γύρω, 
αλλά το να το γράψουμε σε τέσσερις γλώσσες, ίσως το φορτώνουμε πολύ. Γίνεται 
πολύ βαρύ. Τα σύμβολα, όπως και τα εμβλήματα, πρέπει να είναι απλά. Και αν 
δεν υπάρχει πρόβλημα να κρατήσουμε τα ελληνικά ως γλώσσα, μια και είναι η 
γλώσσα των Αποστόλων, η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, 
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προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το όνομα της Οργάνωσης,  προσωρινά 
τουλάχιστον, μόνο στα Ελληνικά και όχι και στις τέσσερις γλώσσες. Επιπλέον, το 
να χρησιμοποιήσουμε τα Ελληνικά δεν αποτελεί παραβίαση του Καταστατικού 
μας. Λέμε δηλαδή ότι οι γλώσσες εργασίας της Οργάνωσής μας είναι τέσσερις 
γλώσσες, αλλά όταν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα έμβλημα, ένα λογότυπο, 
αυτό είναι θέμα αναπαράστασης, είναι τέχνη, όπου μας ενδιαφέρει η εικόνα 
μάλλον παρά μόνον η γλώσσα, εγώ θα συμφωνούσα να αλλάξει η φράση, αλλά θα 
την κρατούσα στα Ελληνικά. Και για όσους δεν καταλαβαίνουν Ελληνικά, θα 
είναι το ίδιο. Η εικόνα θα είναι η ίδια, και θα έχουμε το όνομα της Οργάνωσης 
στα Ελληνικά. Και μπορούμε να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να σκεφτεί το 
ενδεχόμενο μίας συζήτησης για το έμβλημά μας.  

Αυτό που θα συνιστούσα λοιπόν τώρα εγώ να κάνουμε, Κύριε Πρόεδρε, 
είναι να αλλάξουμε μόνο τις Ελληνικές λέξεις στην περίμετρο για να βάλουμε το 
όνομα της Οργάνωσής μας, και να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να το 
ξανασκεφτεί. Δεν είναι σπουδαία αλλαγή, αλλά θα ήταν ήδη καλό. Και εμένα μου 
αρέσει το λογότυπο.   
S. POPOV: Κι εμένα μου αρέσει η απεικόνιση. Κατανοώ το περιεχόμενο της 
απεικόνισης. Όλοι καταλαβαίνουν τον συμβολισμό της απεικόνισης. Μια και ο 
Γενικός Γραμματέας είχε την πρωτοβουλία, ας δώσουμε το λόγο στον Γενικό 
Γραμματέα.  
Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Συνήθως οι Κοινοβουλευτικοί κάνουμε και τα απλά 
πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ, λοιπόν, θέλω να μείνουμε στην απλότητα της 
πρότασης.  
Ο Κανονισμός Λειτουργίας στο προτελευταίο άρθρο γράφει:  «Οι επίσημες 
γλώσσες της Συνέλευσης είναι τα Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά και Γαλλικά». 
Είμαστε μια διεθνής Οργάνωση. Γι’ αυτό και περιελήφθησαν μέσα στον 
Κανονισμό Λειτουργίας οι τέσσερις γλώσσες.  
Το σήμα της Οργάνωσής μας, το έμβλημα, είναι αυτό που είναι, δεν το  συζητάμε 
τώρα. Προτείνω οι ειδικοί να συζητήσουν αυτό το θέμα. Ξέρετε, ανακατευόμαστε 
οι Κοινοβουλευτικοί με όλα και συνήθως δεν τα κάνουμε καλά πουθενά. Ας το 
συζητήσουν οι ειδικοί που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Εγώ πρότεινα 
περιμετρικά τι πρέπει να γραφεί. Δεν μίλησα για το έμβλημα. Περιμετρικά δεν 
μπορεί να γράφεται το θέμα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης στις τέσσερις 
γλώσσες. Το προτείνω, είναι απλό. Το ζητώ.  
S. POPOV: Συμφωνούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι ποιοι ψηφίζουν υπέρ της 
προτάσεως του Κυρίου Γενικού Γραμματέα; Όλοι. Ευχαριστώ. Κατεβάστε τα 
χέρια σας. Ποιος είναι κατά; Λευκό; Σας συγχαίρουμε.  
 Αξιότιμοι συνάδελφοι, σε δύο λεπτά ολοκληρώνουμε τις εργασίες της 
Γενικής μας Συνελεύσεως. Η Ημερήσια Διάταξη που είχαμε θέσει ενώπιόν μας 
έχει ολοκληρωθεί.  
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Φρονώ ότι είχαμε γόνιμες εργασίες στο διάστημα αυτό των τριών ημερών. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, όλους όσους ήρθαν στην Γενική 
Συνέλευση, για το έργο σας, για τη συμμετοχή σας, για την υποστήριξή σας.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Διεθνή Γραμματεία και τους 
ανθρώπους που μας βοήθησαν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Να 
ευχαριστήσουμε το Παρίσι, να ευχαριστήσουμε τη Γαλλία που μας φιλοξένησε. 
Αν και είχαμε πολύ λίγο χρόνο, νομίζω ότι θα έχουμε μια μικρή δυνατότητα να 
δούμε την πόλη αυτή. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους σας καλή υγεία, κάθε 
επιτυχία σε όσους θα έχουν εκλογές, κάθε επιτυχία στις εκλογικές αναμετρήσεις, 
και να δώσει ο Θεός να ξανασυναντηθούμε στην 19η Γενική Συνέλευση της 
Δ.Σ.Ο.  
Ευχαριστώ. Τώρα θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου και σε σαράντα λεπτά 
αναχωρούμε από εδώ.  
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ΨΗΦΙΣΜΑ 
“Περί της Γενοκτονίας, που διεπράχθη στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
εναντίων των χριστιανικών λαών: Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων’ 

 
Εμείς, οι συμμετέχοντες της 18ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), που έλαβε χώρα στο Παρίσι, 21-24 Ιουνίου 
2011, 
 
- εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας σε όλους εκείνους που αγωνίζονται για την 
αναγνώριση και την καταδίκη της Γενοκτονίας που διεπράχθη εναντίων των 
χριστιανικών λαών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου αι.- αρχές 
20ου αι., 
 
- καταδικάζοντας το γεγονός ότι έως τώρα η Τουρκία αρνείται κατηγορηματικά να 
αναγνωρίσει την Γενοκτονία, που διεπράχθη εναντίων των γηγενών χριστιανικών 
λαών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας - Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων, 
καθώς επίσης όλες τις πράξεις καταστροφής της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς αυτών των λαών, 
 
- υπογραμμίζοντας, ότι η Γενοκτονία αποτελεί ειδεχθές έγκλημα κατά της  
ανθρωπότητας και αξίζει να καταδικαστεί ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει 
παρέλθει και των συγκυριακών συμφερόντων των κρατών, 
 
- συνειδητοποιώντας, ότι συνιστά ηθική και ιστορική υποχρέωση όλων των 
πολιτισμένων χωρών η αναγνώριση και η καταδίκη της Γενοκτονίας σε όλες τις 
εκφάνσεις της και απεύθυνση έκκλησης προς την Τουρκία -ως διάδοχο χώρα 
βάσει του δικαίου, να αναγνωρίσει την ευθύνη της για αυτήν [τη Γενοκτονία], 
γεγονός που αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την αποτροπή παρόμοιων 
εγκλημάτων στο μέλλον,  
 
- καλούμε την Τουρκική πλευρά, στο πλαίσιο των προσπαθειών που ήδη 
καταβάλλει για πορεία προς την δημοκρατία και τη διαφάνεια, ν’ ανατρέξει στην 
ιστορική πραγματικότητα και να εξετάσει τις πτυχές αυτές του ιστορικού 
παρελθόντος ενδελεχώς και με κριτική διάθεση. 
 
Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
(Δ.Σ.Ο.) και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσουν την Γενοκτονία, που 
διεπράχθη στην Οθωμανική αυτοκρατορία εναντίων των Αρμενίων, των Ελλήνων 
και των Ασσυρίων και να απευθύνουν έκκληση στην Τουρκία, ώστε αυτή να 
συνειδητοποιήσει και να παραδεχθεί την ευθύνη της, εν ονόματι της 
αποκατάστασης της ιστορικής δικαιοσύνης. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ  
 

Για την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών των εγκλωβισμένων 
ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
 
Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας, 
συνελθούσα στη 18η ετήσια σύνοδό της, στο Παρίσι, από 21 ως 23 Ιουνίου 2011,  
 
Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή 
τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό έχει 
καταδικαστεί με αριθμό ψηφισμάτων και αποφάσεων διεθνών και περιφερειακών 
οργανισμών, περιλαμβανομένων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας,  
 
Εκφράζοντας την ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη εδώ και 37 χρόνια παραβίαση 
από την Τουρκία κάθε αρχής δικαίου και κάθε βασικού ανθρώπινου δικαιώματος 
στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, το σφετερισμό των εκεί Ελληνοκυπριακών 
περιουσιών και τη σύληση της εκεί θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς,  
 
Ιδιαίτερα θορυβημένη από την αυθαιρεσία του κατοχικού καθεστώτος και του 
στρατού  κατοχής να εισβάλει σε ιερό ναό στην Καρπασία, ανήμερα των 
Χριστουγέννων του 2010 και να διακόψει, με βίαιο και ασεβή τρόπο, τη θεία 
λειτουργία, προσβάλλοντας βάναυσα τους ιερείς, τους πιστούς, καθώς και την 
ιερότητα του χώρου,  
 
Τονίζοντας ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
εγκλωβισμένων Κυπρίων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη θρησκεία και την 
παιδεία, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ως μέρος μιας μεθοδευμένης στρατηγικής εθνικού ξεκαθαρίσματος 
εκ μέρους της Τουρκίας και του υποτελούς σε αυτήν κατοχικού καθεστώτος, προς 
επιβολή και εδραίωση του εθνικού και θρησκευτικού διαχωρισμού και κατ’ 
επέκταση της πολιτικής της διχοτόμησης στην Κύπρο, 
Υπογραμμίζοντας ακόμη ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση της σχετικής 
Συμφωνίας της 3ης Βιέννης, σύμφωνα με την οποία η Τουρκοκυπριακή πλευρά 
δεσμεύεται να παρέχει στον εγκλωβισμένο πληθυσμό «κάθε βοήθεια για να διάγει 
μια ομαλή ζωή, περιλαμβανομένων θρησκευτικών και εκπαιδευτικών 
διευκολύνσεων, καθώς και ιατρικής φροντίδας και ελεύθερης διακίνησης …»,  
 
Υπενθυμίζοντας όλα τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά της,  
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1.Καταδικάζει τις πρόσφατες, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες, ενέργειες του 
κατοχικού καθεστώτος που στερούν από τους εγκλωβισμένους κατοίκους της 
Καρπασίας το αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών 
τους καθηκόντων και πεποιθήσεων, όπως αυτό καθορίζεται και κατοχυρώνεται 
στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 
2.Καλεί την Τουρκία, η οποία είναι υπεύθυνη για τις πράξεις του κατοχικού 
καθεστώτος, να συμμορφωθεί με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και να 
αποκαταστήσει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των εγκλωβισμένων κατοίκων 
της Κύπρου, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων, όπως και 
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.  
 
3.Καλεί επίσης την Τουρκία να σεβαστεί τους χώρους λατρείας, τους πιστούς και 
τους ιερείς της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες προς τον κατοχικό στρατό για άμεσο τερματισμό της βεβήλωσης και 
σύλησης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα υπό την κατοχή της 
Κυπριακά εδάφη.  
 
4.Απευθύνει έκκληση στον ΟΗΕ και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για συμμόρφωση της Τουρκίας με τους κανόνες του 
διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα τα σχετικά με την Κύπρο ψηφίσματα του ΟΗΕ.  
 
5.Απευθύνει επίσης ιδιαίτερη έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τις 
απαράδεκτες και καταδικαστέες αυτές ενέργειες της Τουρκίας κατά την 
αξιολόγηση της εντιαξιακής της πορείας, ασκώντας ουσιαστικές πιέσεις στην 
αιτήτρια χώρα για την άμεση και πλήρη αποκατάσταση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών στην Κύπρο. 
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ΔΗΛΩΣΗ 
 

Για τον σεβασμό και την υπεράσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών των 
αραβικών χριστιανικών κοινοτήτων και τη δημιουργία Παλαιστινιακού 

κράτους 
 

 
Ο σεβασμός και η υπεράσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών αποτελούν 

κρίσιμα θέματα για όλο τον αραβικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων 
Τόπων, όπου οι ορθόδοξοι χριστιανοί και οι άλλες χριστιανικές κοινότητες 
αισθάνονται ανασφαλείς, καθόσον επιθυμούν διακαώς να συμμετέχουν 
αδιαλείπτως, ως ίσοι πολίτες, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και 
πολιτική ζωή των χωρών τους.  

Τα δεινά του Παλαιστινιακού λαού μάς συγκινούν ιδιαιτέρως, διότι, εκτός 
του μη σεβασμού των πολιτικών και ανθρώπινων  δικαιωμάτων του, ο λαός αυτός 
στερείται της δικής του κρατικής οντότητας,  που οριοθετείται στα διεθνώς 
αναγνωρισμένα σύνορα του  1967. 

Αυτές οι ανάγκες και τα δικαιώματα τυγχάνουν της πλήρους υποστήριξης 
από την πλευρά της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας. 
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Ψήφισμα – Συμπεράσματα 
 
 

 
Η Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), 
στην οποία συμμετέχουν περί τα 25 κοινοβούλια και ομάδες βουλευτών από όλο 
τον κόσμο, αφού άκουσε με προσοχή τις εισηγήσεις των ειδικών εισηγητών και 
τις τοποθετήσεις των μελών της κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνεται ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται 
σε βαθιά κρίση και ύφεση, η διάρκεια και ένταση της οποίας δεν μπορούν ακόμη 
να εκτιμηθούν. Η κρίση αυτή συνυπάρχει με τη γενικότερη κρίση της κοινωνίας 
και την κρίση του αξιακού της συστήματος, θέματα με τα οποία εκτενώς έχει 
ασχοληθεί η Γ.Σ. της Δ.Σ.Ο κατά τα παρελθόντα έτη, ενώ κοινή είναι η 
διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες δομές της οικονομίας, που οδήγησαν στα μεγάλα 
τεχνολογικά επιτεύγματα, έχουν μεταβληθεί και δεν εγγυώνται, πλέον, μια 
σταθερή, μακροπρόθεσμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.  

Εδώ και πολύ καιρό οι πολύμορφες χρηματοδοτικές αγορές ενίσχυσαν 
παραγωγικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Η 
ολοένα και μεγαλύτερη, όμως, κινητικότητα της παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίων, 
χωρίς τη σύνδεση με την πραγματική βάση της οικονομίας, οδήγησε στα 
αποτελέσματα που βιώνουμε στις μέρες μας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
τη βαθμιαία απώλεια της ικανότητας των κρατών να κατευθύνουν την εθνική 
χρηματοοικονομική τους δυναμική, οδήγησαν τη διεθνή οικονομία σε βαθειά 
κρίση . 

Οι θρησκευτικές αξίες, διαμέσου των αιώνων, αποτέλεσαν ισχυρή βάση 
πάνω στην οποία δομήθηκε η ανθρώπινη σκέψη και ηθική. Μεγάλες κατακτήσεις 
του ανθρώπινου πνεύματος, έχουν ως αφετηρία τις θρησκευτικές πανανθρώπινες 
αξίες, που μπορούν και σήμερα να αποτελέσουν - στην δύσκολη συγκυρία που 
βιώνει ο κόσμος - το σημείο αναζήτησης σταθερών για την υπέρβαση της 
οικονομικής κρίσης και τη θέσπιση κανόνων κοινωνικών συμπεριφορών, 
αλληλεγγύης και εταιρικής ευθύνης στη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών 
πόρων. 

Η οικονομία, παρότι αποτελεί κεντρική διάσταση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, εν τούτοις δεν πρέπει να καταλαμβάνει το κέντρο της ζωής και 
να γίνεται η μόνη έγνοια και αξία της κοινωνίας. Αυτό θα σημάνει ότι το 
κοινωνικο-πολιτισμικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί πλήρως, περιοριζόμενο στην 
παραγωγή και κατανάλωση υλικών αγαθών και μόνο.  

Σήμερα, που η οικονομική κρίση πλήττει ανελέητα τις αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού σε όλο τον πλανήτη, θεωρούμε, ότι η 
επαναπροσέγγιση με τις πανανθρώπινες αξίες στην κατεύθυνση επίλυσης των 
μεγάλων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, πρέπει να 
καταστεί ο πυρήνας του δημοσίου διαλόγου και της κοινής δράσης πολιτικών, 
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κοινωνικών και πνευματικών δυνάμεων, χωρίς φοβικά σύνδρομα, δογματισμούς, 
εμμονές ή βεβαιότητες.  

Σε μία κοινωνία, η οποία έπαυσε να είναι αλληλέγγυα, προβάλλει έντονα 
το καθήκον που επιτάσσει να βρεθούμε συνειδητά όλοι μας στο πλευρό των 
πασχόντων και αδυνάτων, υπερασπιζόμενοι το συμφέρον και τα δικαιώματα των 
πολλών. 

Η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο εκφράζει, τέλος, την ικανοποίησή της για 
το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με 
την κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας της θρησκείας. 
Επισημαίνει, μάλιστα, τα παρακάτω σημεία του ψηφίσματος, τα οποία έχουν 
ενδιαφέρον για το θέμα της παρούσης Γ.Σ. της ΔΣΟ: “...3.καταδικάζει σθεναρά 
κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και 
κάθε είδος διακρίσεων και μισαλλοδοξίας, που βασίζεται στη θρησκεία και τις 
πεποιθήσεις εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· 
τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·...8.εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες 
για την κατάχρηση της θρησκείας από δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου. Καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε 
διάφορες πολιτικές συγκρούσεις...18. επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις 
πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού 
μεταξύ θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να 
προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του βίαιου και 
χαρακτηριζόμενου από το μίσος εξτρεμιστικού ριζοσπαστισμού·…”. 




