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Ψήθηζκα ηεο Γηεζλνύο Γξακκαηείαο 

ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο Οξζνδνμίαο (Γ..Ο.) 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο 

 

Σα κέιε ηεο Γηεζλνύο Γξακκαηείαο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο 

Οξζνδνμίαο, κεηά από επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Νόηην Αθξηθή θαη αθνύ 

ήξζε ζε επαθή  κε πνιιέο νξγαλώζεηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο, 

θνηλσληθέο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, κε ηηο νπνίεο είρε ζπλνκηιίεο γηα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ζήκεξα ηνλ Αθξηθαληθό ρώξν, κεηά από ην 

ζπλέδξην ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Σκήκα Νενειιεληθώλ θαη Λαηηληθώλ πνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ πνπ είρε ζαλ ζέκα « Η Οξζνδνμία 

κπξνζηά ζηα κεγάια θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Αθξηθήο. Η 

ζπκβνιή ησλ κνλνζετζηηθώλ ζξεζθεηώλ ζηελ επίιπζή ηνπο», ζην νπνίν έιαβε κέξνο 

θαη εθπξόζσπνί ηεο νκίιεζαλ, ζε ζπλεδξίαζε ηεο  εμέδσζε ην παξαθάησ ςήθηζκα: 

Σα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ απηήλ ηελ ήπεηξν ελώ είλαη γλσζηά 

ζε όινπο, νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζήκεξα γηα ηελ επίιπζή ηνπο από ηνλ 

πνιηηηζκέλν θόζκν,  είλαη πεξηνξηζκέλεο   θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. Καη όκσο, είλαη 

ζε όινπο καο γλσζηό, όηη ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπζσξεύζεθαλ από ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο  ε νπνία 

ζηνίρηζε ζηελ ήπεηξν απηή κεγάιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απώιεηεο. Παξάιιεια νη 

όπνηεο αμίεο ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ, θαηά ηελ πεξίνδν απηήλ, επηβάιινληαλ κε 

βάλαπζεο θαη βίαηεο κεζόδνπο.  

Έηζη νη ιανί ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Αθξηθήο εηζήιζαλ ζην ζηάδην ηεο 

δπηηθνπνίεζεο ζρεηηθά αξγά, θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, βίαηα. 

Παξ’όια απηά, ηα πξόηππα ηεο δπηηθήο θνπιηνύξαο έρνπλ εδξαησζεί ζηηο 

ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Αθξηθήο. Πάλσ ζε απηά  εμειίρζεθε όιε ε 

λεόηεξε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο. Πνιιέο θνξέο νη Δπξσπατθέο ηδέεο γηα ηελ 

δεκνθξαηία θαη ηελ πνιηηηθή, θαη ηελ ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε,  ζπγθξνύνληαη κε 

ηηο όπνηεο ηνπηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο. Όια απηά πξνζηίζεληαη ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε επξείαο θιίκαθαο, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

ππαλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνύ δπλακηθνύ πνιιώλ αθξηθαληθώλ ρσξώλ θαη κε ηελ 

δεκνγξαθηθή έθξεμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90.   

Δπηπιένλ νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Γύζεο ζηεξίδνληαο ηα δηθά ηνπο 

βηνκεραληθά πξντόληα, πεξηνξίδνπλ  ηελ παξνπζία «μέλσλ» ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ελώ  ε ζηήξημε ηεο ληόπηαο γεσξγηθήο παξαγσγήο από ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο,   

απνηξέπεη ηελ δήηεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ από ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ.    

Η θηώρεηα, ε πείλα, νη αξξώζηηεο θαη νη πόιεκνη ηεο Αθξηθήο είλαη 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο αλζξώπσλ. Δίλαη εγθιήκαηα ρσξίο ηηκσξία. 

ήκεξα, κεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ απνηθηαθό δπγό, όιεο απηέο νη 

ρώξεο αλαδεηνύλ ηνλ δηθό ηνπο δξόκν αλάπηπμεο. 

Οη ιανί ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Αθξηθήο ζήκεξα ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε κεγάιεο θιίκαθαο 

πνπ έρεη πιήμεη ηελ ήπεηξν. Γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ θηώρεηα θαη ηελ αλέρεηα. Γηα λα 

ζηακαηήζνπλ νη ηόζν ζπρλνί ζάλαηνη από ηελ πείλα θαη ηηο αξξώζηηεο πνπ 

http://www.eiao.org/
http://www.eiao.org/


      

       ΓΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

  ΤΝΔΛΔΤΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ 

                ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

 

       

          INTERPARLIAMENTARY 

          ASSEMBLY ON ORTHODOXY 

           INTERNATIONAL SECRETARIAT 

 

 
Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

Β.νθίαο 11, 10671 Αζήλα 
Σει. +30210 3692189/3692147  

                                              Φαμ: +30210 3692190/ 3692477 

Ιζηνζειίδα: http://www.eiao.org 

E-mail: info@eiao.org 

Hellenic Parliament 

11 Vas. Sofias St., 10671 Athens - GR 
Tel. +30210 3692189/3692147  

Fax: +30210 3692190/ 3692477 

Website: http://www.eiao.org 

E-mail: info@eiao.org 
 

καζηίδνπλ ηελ ήπεηξν. Γηα λα βγνπλ από απηήλ ηελ παξαηεηακέλε θξίζε πνπ 

θνζηίδεη ρηιηάδεο αλζξώπηλεο δσέο. Κξίζε ηελ νπνία  άιισζηε θαζνξίδνπλ νη όπνηεο 

ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ εμέιημε απηήο ηεο επείξνπ, ζηελ ηζηνξία ηεο νπνίαο ζπλέβεζαλ  

νπζηαζηηθέο αλαηξνπέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο, 

αιιά θαη ε ζηπγλή εθκεηάιιεπζε αλζξώπσλ θαη θπζηθώλ πόξσλ. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό, ηα κέιε ηεο Γηεζλνύο Γξακκαηείαο ηεο 

Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο Οξζνδνμίαο, δηαθεξύζζνπλ  όηη γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο θηώρεηαο είλαη απαξαίηεηε ε δηεύξπλζε ηεο δηεζλνύο βνήζεηαο, ν ζρεδηαζκόο   

απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ώζηε 

απηή λα θηάλεη ζηνπο αλαμηνπαζνύληεο ζπλαλζξώπνπο καο, ε αιιαγή ησλ όξσλ  

ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ ππέξ  ησλ θησρώλ θαη αδπλάησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ 

βίαησλ ζπγθξνύζεσλ. Καη γη’ απηό, πξέπεη λα επηιπζεί ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα 

ηεο Αθξηθήο, εθείλν ησλ θπιεηηθώλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θπιεηηζκνύ. 

Καινύκε όιεο ηηο εζληθέο θνηλόηεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηίνπ Αθξηθήο λα 

απνθεξύμνπλ  ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ελάληηα ζηηο άιιεο εζληθέο νκάδεο. Η 

ζπκβνιή ησλ νξζνδόμσλ θνηλνηήησλ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθή.  

           ήκεξα ζηελ Αθξηθή παξαηεξείηαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

Οξζνδόμσλ αλάκεζα ζηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο πέξαλ ησλ πνιιώλ νξζνδόμσλ 

εζληθνηνπηθώλ θνηλνηήησλ πνπ πθίζηαληαη. Με ηα κέζα ησλ Οξζνδόμσλ 

ρξηζηηαλώλ  ρηίδνληαη λνζνθνκεία θαη ζρνιεία, πξαγκαηνπνηείηαη απνζηνιή 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο. Θεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ 

ππνζηήξημε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κόληκεο  

βνήζεηαο κε πιηθά αγαζά απ’όιε ηελ  παγθόζκηα Οξζόδνμε θνηλσλία. Δκείο, νη 

Οξζόδνμνη θαηά ην ζξήζθεπκα θνηλνβνπιεπηηθνί, πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε 

γλσζηέο ηηο αλεζπρίεο καο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο αθξηθαληθήο επείξνπ ζηα εζληθά 

θνηλνβνύιηα θαη ζηα δηαθνηλνβνπιεπηηθά επξσπατθά όξγαλα.   

Θεσξνύκε απαξαίηεην λα ζηνηρεηνζεηήζνπκε ηελ ζπλεξγαζία καο  κε ηνλ 

Γηεζλή Δξπζξό ηαπξό, κε ηηο δηεζλείο  δηαθνηλνβνπιεπηηθέο ελώζεηο,  θαζώο θαη 

κε όιεο ηηο ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο 

Αθξηθήο θαη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Ιδηαίηεξα κάιηζηα ην έηνο 2006 

πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Αθξηθή θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο. 

Η Γ..Ο ζθίγγεη ην ρέξη θάζε αθξηθαλνύ πνιίηε, ζπκπαξίζηαηαη ζε θάζε 

έλαλ πνπ δνθηκάδεηαη από ηελ θηώρεηα θαη ηηο αξξώζηηεο θαη δηαδειώλεη καδί ηνπο 

ηελ πίζηε ζηελ άπνςε, πνπ ζεσξεί ηα πξνβιήκαηα ηεο Αθξηθήο κέξνο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ αλεπηπγκέλνπ νηθνλνκηθά θόζκνπ.      

Απνηίλεη θόξν ηηκήο πξνο όινπο όζνπο παληνηνηξόπσο ηαιαηπσξήζεθαλ ή 

ζπζίαζαλ ηελ δσή  ηνπο ελάληηα ζην «απαξηράηλη» ππεξαζπηδόκελνη ηελ ηηκή θαη 

ηελ ππόιεςε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.        

Καιεί όιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ηα θνηλνβνύιηά ηνπο, ηηο θνηλσληθέο 

νξγαλώζεηο, ηνπο κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο, θάζε θαιήο ζειήζεσο άλζξσπν, 

λα εμαληιήζνπλ θάζε δπλαηό πεξηζώξην ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζή ηνπο. 

Γηνράλεζκπνπξγθ, Γεκνθξαηία ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, 

3 Γεθεκβξίνπ 2005 
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