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Άνω μέρος εξωφύλλου: Αντίγραφο 
χειρόγραφου, που ανήκει στον κώ-
δικα της Μαδρίτης, με τις 574 μικρο-
γραφίες τον Matr. Vitr. 26-2 με τη 
Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλί-
τση 12ος - 13ος αι. Το χειρόγραφο 
αναφέρεται στην Πρεσβεία που έστει-
λε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος στη 
Βαγδάτη με τον σύγκελλο Ιωάννη τον 
Γραμματικό 831 μ.Χ./214Η-Ισλαμικό 
ημερολ.

Κάτω μέρος εξωφύλλου: Beit Beirut 
«το σπίτι της Βηρυτού»: Μουσείο και 
πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στην 
ιστορία της Βηρυτού και συγκεκριμένα 
τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990). 
Το πολιτιστικό κέντρο βρίσκεται στο 
ανακαινισμένο κτήριο Barakat, επίσης 
γνωστό ως «Yellow house», ένα ιστο-
ρικό ορόσημο που σχεδιάστηκε από 
τον Youssef Aftimus.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) αποτελεί δια-
κοινοβουλευτικό οργανισμό με έδρα 
την Αθήνα, που ιδρύθηκε με πρω-
τοβουλία της Βουλής των Ελλήνων. 
Πραγματοποίησε το πρώτο συνέδριο 
τον Ιούνιο 1993 στη Χαλκιδική. Στη 
Δ.Σ.Ο. μετέχουν Ορθόδοξοι κατά το 
θρήσκευμα βουλευτές από Κοινοβού-
λια χώρων της Ευρώπης, της Αμερικής, 
της Ασίας, της Αφρικής, καθώς και της 
Αυστραλίας.

Σκοποί της Δ.Σ.Ο. είναι η ανάπτυξη 
της Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, η ενίσχυση της επικοινωνίας 
των μελών της για την προώθηση του 
ρόλου της Ορθοδοξίας στην αντιμε-
τώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων επί τη βάσει των αρχών 
της δημοκρατίας και των αξιών του 
Χριστιανισμού, η συμβολή στο σύγ-
χρονο παγκόσμιο διάλογο για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική 
συνύπαρξη των λαών.

Ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασού-
λα για την εκτύπωση του τόμου από τη 
Βουλή των Ελλήνων

Συνυπαρξη ΧριΣτιανών και ΜουΣουλΜανών 
Στη ΜέΣη ανατολη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
«Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας 
για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους 
στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου»
Βηρυτός, 3 – 4 Απριλίου 2018

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας
Βασ. Αμαλίας 22 – 24, Αθήνα 10557
Τηλ.: +30 210 3733601 / 373 3533 • Fax: +30 210 373 3532 • Email: info@eiao.org
Website: www.eiao.org • Facebook: www.facebook.com/eiao.org





Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας
Βασ. Αμαλίας 22 – 24, Αθήνα 10557
Τηλ.: +30 210 3733601 / 373 3533 • Fax: +30 210 373 3532 • Email: info@eiao.org
Website: www.eiao.org • Facebook: www.facebook.com/eiao.org

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας

για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου», 
Βηρυτός, 3 – 4 Απριλίου 2018

Ο Τόμος στοιχειοθετήθηκε (pre-press) και σελιδοποιήθηκε σε 4 γλώσσες
(Ελληνικά, Ρωσικά, Αγγλικά και Αραβικά) 

από τις Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ Α.Ε. 
Συνταγματάρχου Δαβάκη 10 & Μυλοποτάμου, 115 26, Αθήνα 

Τηλ.: 210 3390204 • Fax: 210 3390209 • e-mail: info@pediobooks.gr • www.pediobooks.gr
Το εξώφυλλο επιμελήθηκε από τις Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ Α.Ε.

Η εκτύπωση του Τόμου σε 4 γλώσσες έγινε από τη Διεύθυνση Εκδόσεων 
και Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων

Γενικός Συντονιστής του Τόμου Δρ. Κωνσταντίνος Μυγδάλης
Μεταφράσεις κειμένων: Όλγα Πατρουνόβα, Γεωργία Τσιλίκη, Σαμουήλ Μπισσάρας, 

Ρόνι Μπου Σάμπα, Χρυσόστομος Τρομπούκης

Έκδοση 2021



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
«Ενότητα στην πολυμορφία

και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς 
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Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου»

Βηρυτός, 3 – 4 Απριλίου 2018

συνυπαρξη χριστιανών και 
μουσουλμανών στη μέση ανατολη





Στη μνήμη
των θυμάτων 

της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας.
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Σoφολογιώτατος Μουφτής Σεΐχης Salim Soussan, Εκπρόσωπος του Μουφτή της Δη-
μοκρατίας του Λιβάνου, Σεΐχη Abdul Latif Derian πνευματικού ηγέτη των σουννι-
τών

Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Samir Mazloum, Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Καρδι-
ναλίου Μαρωνίτη Καθολικού Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Bechara 
Boutros Al-Rahi 

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Shahé Panossian εκπρόσωπος του Πατριάρχη της 
Αρμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μακ. Αρχιεπίσκοπο κ. Aram I Keshishian
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Σεβασμιώτατος Clemis Daniel Kourieh, Μητροπολίτης Βηρυτού, Εκπρόσωπος του 
Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
Μακ. Ignatius Aphrem II

Σεϊχης Sami Abou El Mona, Εκπρόσωπος του Σοφολογιοτάτου, επικεφαλής της κοι-
νότητας των μονοθεϊστών Δρούζων, Σεϊχη Naim Hassan (Ναήμ Χάσσαν)

Επίσκοπος Jihad Mtanos Battah, Εκπρόσωπος του Μακ. Πατριάρχη Αντιοχείας και 
πάσης Ανατολής των Συρο-καθολικών κ.κ. Ιγνάτιου Ιωσήφ ΙΙΙ

Σοφολογιώτατος Μουφτής Ahmad Kabalan, Εκπρόσωπος του Σοφολογιοτάτου Σε-
ϊχη Abdel-Amir Qabalan (Αμπντέλ Αμίρ Καμπαλάν), Προέδρου του Ανωτάτου Σι-
ϊτικού Ισλαμικού Συμβουλίου

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Cyril Salim Bustros, Εκπρόσωπος του Μακαριότατου 
Joseph Absi (Ιωσήφ Άμπσι), Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, Μελχιτι-
κή Ελληνοκαθολική Εκκλησία συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπο 
Issam Darwish

Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Georges Asadorian, Εκπρόσωπος του Μακ. Πατριάρχη της 
Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας κ.κ. Krikor Bedros XX Gabroyan

Χωρεπίσκοπος Rafael Trabelsi, Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Χαλδαϊκής Καθολικής 
Εκκλησίας

Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Yatron Koliana, Επικεφαλής της Κοινότητας των Ασσυρί-
ων στη Βηρυτό

Σοφολογιότατος Μουφτής Τριπόλεως Σεΐχης Malek al-Shaar 
π. Rouais al-Ourashalimi, Εκπρόσωπος της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Λί-

βανο
π. Antonio Ibrahim, Εκπρόσωπος της Κοπτικής Καθολικής Εκκλησίας στο Λίβανο
Κληρικός Sayyid Ali Fadlallah, Σιίτης Θεολόγος
Haxhi Dede Edmond Brahimaj, Επικεφαλής της Παγκόσμιας Κοινότητας των Μπεκτασί



Οι συμμετέχοντες κοινοβουλευτικοί, θρησκευτικοί και ακαδημαϊκοί στο Συνέδριο της 
Βηρυτού, έμπροσθεν της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

“Θεός ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν,
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον

εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
ὅθεν θεογνωσίας πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες,

ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες δοξολογοῦμέν σε, Φιλάνθρωπε”.

 (Από τις Καταβασίες των Χριστουγέννων)

Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ μεταξύ των λαών και η ελεύθερη έκφραση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων όλων των ανθρώπων, είναι από τις βασικές αρ-
χές που υπηρετεί με συνέπεια η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας 
(Δ.Σ.Ο.), παράλληλα, βεβαίως, με τον συντονισμό της δράσης όλων των Ορθο-
δόξων κοινοβουλευτικών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Χριστιανών 
όπου γης.

Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Σ.Ο. με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζει τα πρα-
κτικά του διεθνούς συνεδρίου με θέμα: «Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές 
αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατο-
λή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 3 και 
4 Απριλίου 2018 στην Βηρυτό, στους χώρους του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. 
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου η Δ.Σ.Ο., ήταν η Αραβική Διακοινοβουλευτική 
Ένωση και το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Σε αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι 9 
Οργανισμών, 17 Εκκλησιών και 17 κοινοβουλίων, μελών της Δ.Σ.Ο

Το συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της 
Δημοκρατίας του Λιβάνου κ. Michel Aoun, εντάχθηκε στο πλαίσιο του εθνικού 
εορτασμού της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου, που 
καθιερώθηκε ως τέτοια από τον Φεβρουάριο του 2010 με απόφαση της κυβέρ-
νησης του Λιβάνου. 
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Με την ευκαιρία της εορτής παρουσιάστηκε, επίσης, η έκθεση “Virgin 
Mariam. Icons from Her Holy Garden. Mount Athos”, σε συνεργασία με την 
“Αγιορειτική Φωτοθήκη”, η οποία έλαβε χώρα στους φιλόξενους εκθεσιακούς 
χώρους του εμβληματικού κτηρίου της Βηρυτού Beit Beirut, ενώ τα εγκαίνια 
πραγματοποίησε ο Κυβερνήτης της πρωτεύουσας κ. Ziad Chebib.

Μετά το πέρας του συνεδρίου υιοθετήθηκε διακήρυξη η οποία περιλαμβά-
νεται στον παρόντα τόμο και στην οποία οι συμμετέχοντες -πολιτικοί, θρησκευ-
τικοί ηγέτες, κοινοβουλευτικοί, καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές- εκφρά-
ζουν την ανάγκη της προστασίας της θρησκευτικής ταυτότητας όλων ανεξαι-
ρέτως των κατοίκων της ιστορικής και πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς, 
οι διαρκείς πολεμικές περιπέτειες, ο εσωτερικός κατακερματισμός, η φτώχεια, 
η προσφυγιά και οι διακρίσεις έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον 
για τους κατοίκους πολλών χωρών αυτής της γεωγραφικής περιφέρειας.

Η Δ.Σ.Ο. και σε αυτό το συνέδριο εξέφρασε την αγωνία της για το παρόν 
και το μέλλον των Χριστιανών της περιοχής. Ο φανατισμός και η θρησκευτική 
μισαλλοδοξία εκ μέρους συγκεκριμένων ακραίων οργανώσεων, σε συνδυασμό 
με την αδιαφορία του μεγαλύτερου τμήματος της διεθνούς κοινότητας και την 
επικράτηση των στενών γεωπολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων έναντι της 
ηθικής και του δικαίου, δημιούργησαν τα προηγούμενα χρόνια συνθήκες κα-
νονικής γενοκτονίας για τον χριστιανικό πληθυσμό. Μόνον η αναχαίτιση του 
«Ισλαμικού Κράτους» και των διαφόρων παραφυάδων του στη Συρία και στο 
Ιράκ απέτρεψε την ολοκληρωτική εξαφάνιση του χριστιανικού στοιχείου από 
τις πατρογονικές του εστίες. 

Ωστόσο, τρία χρόνια μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου και με την ευκαιρία 
της έκδοσης των πρακτικών του, η Δ.Σ.Ο. διαπιστώνει ότι η κατάσταση για 
τους Χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί 
να είναι θλιβερή. Ελάχιστοι είναι οι Χριστιανοί πρόσφυγες που επέστρεψαν 
στις εστίες τους, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες διαβί-
ωσης και δεν προωθούνται ανάλογα προγράμματα οικονομικής στήριξης από 
τους διεθνείς θεσμούς και τα οικονομικώς ισχυρά κράτη. Επιπλέον, στα συρια-
κά εδάφη που βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή εξακολουθούν οι 
διώξεις κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων, μεταξύ αυτών και εναντίον όλων 
των Χριστιανών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, και με σκοπό την αφύπνιση της διεθνούς 
κοινότητας και την κινητοποίησή της για την διάσωση των ελάχιστων σε σχέση 
με το παρελθόν Χριστιανών στην Μέση Ανατολή, η Δ.Σ.Ο. βρίσκεται σε διαρκή 
εγρήγορση, στηλιτεύοντας προς διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και κοινο-
βούλια τις διώξεις και τον βίαιο εκπατρισμό των Χριστιανών από τις πατρογο-
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νικές τους εστίες. Ταυτόχρονα, επιδιώκει συνέργειες για την καταγραφή των 
διώξεων κατά των Χριστιανών, αλλά και την προβολή της εν γενεί παρουσίας 
και δράσης τους.

Το συνέδριο της Βηρυτού απέδειξε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνερ-
γασίας μεταξύ του χριστιανικού και του μουσουλμανικού κόσμου, και ότι εί-
ναι δυνατή η υπέρβαση των στερεοτύπων, αλλά και η συγκρότηση ενός κοινού 
μετώπου κατά της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και της εργαλειοποίησης της 
θρησκείας για πολιτικούς λόγους, όπως επιχειρούν συγκεκριμένες δυνάμεις το 
τελευταίο διάστημα για να προωθήσουν τον αναθεωρητισμό τους σε βάρος της 
διεθνούς έννομης τάξης και της ειρήνης. 

Ως Δ.Σ.Ο. δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύ-
θυνση του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης, του δικαίου και της ειρηνικής 
συνύπαρξης. 

Αθήνα, άνοιξη του 2021

Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ. Μάξιμος 

Χαρακόπουλος

Ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης

Sergei Gavrilov



Στην Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου της Βηρυτού συμμετείχαν επιφανείς εκπρόσωποι 
από 17 θρησκείες, ομολογίες και δόγματα





20

Εξωχότατε Κύριε Πρόεδρε 
της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Μακαριώτατοι,
Παναγιώτατοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
με τίτλο: «Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές 
αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μου-
σουλμάνους στην Μέση Ανατολή». Πρόκειται για 

ένα Διεθνές Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης της Βου-
λής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου και της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
της Ορθοδοξίας, στο οποίο συμμετέχουν 75 περίπου κοινοβουλευτικοί από 16 
Ευρωπαϊκές, Αραβικές, Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες, καθώς επίσης κοινο-
βουλευτικές ενώσεις, περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, με συναφές πεδίο 
δραστηριοτήτων. Είναι προφανές από τον τίτλο του ότι το συνέδριο βασίζεται 
στους εξής τέσσερις άξονες:
Πρώτον: Έμφαση στον πολιτικό και όχι τον αμιγώς θρησκευτικό διάλογο, μέ-

σω της συμμετοχής των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των λαών στα δη-
μοκρατικά κράτη. 

Δεύτερον: Ανάδειξη των δύο αρετών, της ενότητας και της πολυμορφίας, και 
της δυνατότητας συνέργειας αυτών, χωρίς αντιπαραθέσεις. 

Τρίτον: Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στους Χριστιανούς και Μου-
σουλμάνους πολίτες στην Μέση Ανατολή, αφού η οδυνηρή εμπειρία έχει 
αποδείξει πως όταν η τρομοκρατία επιδίδεται στον φόνο, την καταστροφή 

Καλωσόρισμα από τον κ. Ghassan Moukheiber  
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου,  

Εισηγητής της Επιτροπής Κανονισμού της Δ.Σ.Ο.
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και τον εκτοπισμό, εξ’ ονόματος της θρησκείας, οιασδήποτε θρησκείας, τα 
θύματα ανήκουν σε όλες τις κοινότητες και τα δόγματα, μολονότι οι Χρι-
στιανοί νιώθουν ότι είναι οι πλέον στοχοποιημένοι. 

Τέταρτον: Έμφαση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες, ως σημεία αναφο-
ράς, που θεωρητικά απολαμβάνει ο κάθε πολίτης – ανεξάρτητα από την 
θρησκεία του ή την κοινότητά του, είτε ανήκει στην πλειοψηφία είτε στην 
μειοψηφία. Κορυφαία αυτών των ελευθεριών είναι η ισότητα στα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις, η ελευθερία της συνείδησης, της πεποίθησης, του 
δόγματος, της θρησκείας, της άσκησης της θρησκευτικής λατρείας, η διά-
δοση της διδασκαλίας της, καθώς επίσης τα δικαιώματα συμμετοχής στον 
πολιτικό βίο. 

Το Συνέδριο συνέρχεται σε κρίσιμη και επικίνδυνη περίοδο, που βιώνει η 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, με πρωτοφανείς πολέμους και διενέξεις, αρκε-
τές εκ των οποίων ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. Επιπλέον, συνεχίζεται η Αραβο-ισραηλινή διένεξη, με επί-
κεντρο το ζήτημα και το μέλλον της Ιεράς Πόλης της Ιερουσαλήμ, πρωτεύου-
σας των τριών Μονοθεϊστικών θρησκειών. Ωστόσο, στην περιοχή διαφαίνο-
νται και κάποια φωτεινά εγχειρήματα συμβίωσης και διαλόγου, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στην απόφαση του Λιβάνου να θεωρήσει την Εορτή του Ευαγγελισμού 
της Παναγίας ως Εθνική Εορτή, στις 25 του περασμένου μήνα, γεγονός που 
αποτέλεσε κίνητρο στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας να διορ-
γανώσει το συνέδριό της στο Λίβανο, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων του Λιβάνου. 

Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, θα ακούσουμε τον χαιρετισμό 
του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου Εξοχότατου κ. 
Nabih Berri (Ναμπίχ Μπέρι), τον οποίο θα εκφωνήσει αντ’ αυτού ο κ. Farid 
Makari (Φαρίντ Μακάρι).
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Μήνυμα Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων του Λιβάνου κ. Nabih Berri:

ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ των Λιβανι-
κών κοινοτήτων, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδροι 
των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών, από τον Λί-
βανο και τις χώρες του κόσμου, προσκεκλημένοι 
του συνεδρίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων 
του Λιβάνου. 
Εκφράζω προσωπικά την ιδιαίτερη ικανοποίησή 
μου ως εκπροσώπου του εξοχότατου Προέδρου 
της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Nahib Berri 

(Ναμπίχ Μπέρι) στα εγκαίνια του παρόντος συνεδρίου, καθώς επίσης τη χαρά 
της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου, των μελών της λιβανικής κοινο-
βουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδο-
ξίας, για το ότι η Λιβανική πρωτεύουσα, η Βηρυτός, και ιδιαίτερα η Βουλή των 
Αντιπροσώπων του Λιβάνου, φιλοξενεί τις εργασίες του παρόντος συνεδρίου 
«Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστια-
νούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή». 

Η συνάντησή μας στη Βηρυτό διεξάγεται σε αυτή την κρίσιμη πολιτική 
στιγμή που βιώνει η Μέση Ανατολή, εξαιτίας της παράνομης, επικίνδυνης και 
προκλητικής απόφασης του Προέδρου Τραμπ, να ορίσει την Ιερουσαλήμ, ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρει εκεί, την πρεσβεία της χώρας του. 
Η σημερινή μας συνάντηση τονίζει την αναγκαιότητα της διάδοσης ενός πο-
λιτισμού ειρήνης, που βασίζεται στην δικαιοσύνη, το δικαίωμα στην ζωή, τα 
δικαιώματα των λαών, τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες όπως το δικαί-
ωμα στην αυτοδιάθεση, την πολιτική ανεξαρτησία, την ασφάλεια, τη στέγαση, 
την εργασία, την ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση, και όλα τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, καταδικάζοντας παράλληλα την αδικία, και πρακτι-

Farid Makari  
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου
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κές όπως η κατοχή, φυλάκιση, ομαδική τιμωρία, εκτοπισμό ανθρώπων από τα 
σπίτια και τις ιδιοκτησίες τους. Η σημερινή μας συνάντηση, αντικατοπτρίζει 
επίσης την αδιασάλευτη επιθυμία για εδραίωση της ειρήνης στο Λίβανο, την 
ανάδειξη της κοινής συμβίωσης, του διαλόγου, της ομόνοιας, σε υπόδειγμα χώ-
ρου οικουμενικότητας, ενάντια στην απόπειρα γενίκευσης της σύγκρουσης των 
πολιτισμών, των ενδοκοινοτικών, δογματικών και φυλετικών διχονοιών, αλλά 
και απόρριψης του σχεδίου περί τέλους της ιστορίας. Σημειώνω ότι η Ανατολή, 
με το Λίβανο επικεφαλής, απαρχής της ιστορίας, από εμφάνισης της Ανθρωπό-
τητας υπήρξε πρωτοπόρος στα πεδία της έννοιας του κράτους, των πολιτικών 
συστημάτων, του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών. Η συνάντησή 
μας εδώ, εκφράζει, επίσης, υποστήριξη στο Λίβανο, προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει την εφαρμογή του διεθνούς ψηφίσματος 1701, την οριοθέτηση των θα-
λασσίων συνόρων του, την απελευθέρωση και αποκλειστική εκμετάλλευση των 
θαλασσίων πόρων του και τη στήριξη του στρατού και του κοινοβουλευτικού 
συστήματος του. 

Στα καθήκοντα της Ορθόδοξης Συνέλευσης μας εμπίπτει η διατήρηση της 
ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Ας εγκαινιάσουμε, λοιπόν από τη συγκε-
κριμένη συνάντηση, κοινή δράση, μέσω της πολυμερούς διεθνούς ευθύνης, για 
την οικοδόμηση δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή, επιδιώκο-
ντας την επίτευξη των εθνικών προσδοκιών του Παλαιστινιακού λαού, για την 
επιστροφή, την αυτοδιάθεση και την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους, με 
πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Επισημαίνεται, στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη δια-
μόρφωσης πολιτικών λύσεων για τα θέματα και τα προβλήματα της περιοχής, 
με επικεφαλής τη Συρία, με βάση τη συμμετοχή όλων στη ζωή των κοινωνιών 
και των κρατών. Υπογραμμίζεται ότι ο πολιτικός λόγος της Οργάνωσης μας 
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κάθε αλλαγή ή ανατροπή δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί με την ισχύ και τη βία, αλλά, αντίθετα, στη βάση αποφυγής της βίας και 
ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των πολιτικών παραγόντων στη χάραξη της 
πορείας των κρατών και των κοινωνιών τους, τη διαμόρφωση του κοινού βίου, 
αναφέροντας το Λίβανο ως πρότυπο. 

Εξοχότατε κύριε πρόεδρε, αξιότιμη ομήγυρη, 

μέρα με τη μέρα, αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη αυτού του κοινοβουλευτικού 
θεσμού, αποτελεί μία παγκόσμια ανάγκη. Πρώτον, για την οργάνωση της δι-
εθνούς Ορθόδοξης παρουσίας, αναδεικνύοντας την Ορθοδοξία ως κοινό ση-
μείο αναφοράς έναντι των διεθνών ζητημάτων, την υιοθέτηση κοινής θέσης 
στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φτώχειας, του ρατσισμού και την 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

24

κατοχής. Δεύτερον, για την αντιμετώπιση των διακρατικών και διηπειρωτικών 
προβλημάτων, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της άναρχης χρήσης της τεχνο-
λογίας των επικοινωνιών και των συνεπειών της. Τρίτον, για την οργάνωση 
κοινής αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης της 
οικονομίας, μέσω της κοινής θρησκευτικο-πολιτισμικής ταυτότητας, έχοντας 
ως βάση τον κοινό τόπο που εκπροσωπεί η Κοινοβουλευτική μας Συνέλευση.

Επιθυμούμε, όπως αποτελέσει η συνάντησή μας στη Βηρυτό, ευκαιρία για 
την έκδοση Διακήρυξης επίκαιρης των γεγονότων που βιώνουμε. Επιπλέον, 
για να ενισχυθεί η συνεργασία με την Αραβική Διακοινοβουλευτική Ένωση, 
σε συνέχεια της συνάντησής μας στο Κίεβο, το 2004, η οποία επιβεβαίωσε την 
ανάγκη εύρεσης τρόπων συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Ένωση του Ορ-
γανισμού των κρατών μελών της Ισλαμικής Συνεργασίας (Κ.Ε.Ι.Σ.). Η παρού-
σα συνάντηση είναι ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι οι Χριστιανοί στην Ανατολή, 
ως γνήσιοι Άραβες, δικαιωματικά έχουν τον κύριο λόγο στο φλέγον ζήτημα της 
Παλαιστίνης, προέρχονται από τους Γασσανίδες, τους Μαναδιρίτες, τους Τα-
γαλεμπίδες, και αποτελούν τη βάση της πρώτης Εκκλησίας στην Ανατολή, τεκ-
μηριώνοντας και τη σχέση της με την αραβική γλώσσα. Υπενθυμίζουμε τους 
ιδρυτές της Εκκλησίας, οι οποίοι μαρτύρησαν, καθώς επίσης τους μάρτυρες 
από το ποίμνιο, που στάθηκαν δίπλα στους υπόλοιπους γηγενείς των χωρών 
στην αντιμετώπιση των αποικιοκρατικών και οικονομικών εισβολών. Είναι 
στρατιώτες του Saladin (Σαλαντίν) και του μεγάλου αρχηγού Issa al-Awwam 
(Ίσσα Ελαουάμ). Η παρούσα συνάντηση επαναφέρει στη μνήμη τα ψηφίσμα-
τα που σχετίζονται με το Ορθόδοξο Αραβικό ζήτημα, που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια των Ορθόδοξων Αραβικών Συνεδρίων, που διοργανώθηκαν στη δεύ-
τερη χιλιετία, μέχρι τα ψηφίσματα του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, το 2016. 
Η παρούσα συνάντηση, υπενθυμίζει, επίσης, τα ψηφίσματα που αφορούν στο 
τρίγωνο της φτώχειας, της τρομοκρατίας και του τερματισμού της ισραηλινής 
κατοχής, την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, με πρωτεύουσα την 
Ιερουσαλήμ, καθώς επίσης την εφαρμογή των αποφάσεων της διεθνούς νομι-
μότητας.

Το παρόν Συνέδριο προσβλέπει στην υιοθέτηση διεθνούς κοινοβουλευτικής 
ορθόδοξης στάσης, όπου τονίζονται τα εξής: 

Πρώτον: Απόρριψη και καταδίκη πράξεων προσβολής των Χριστιανι-
κών Αγίων Τόπων, από τις δυνάμεις κατοχής, με τελευταίο τον Ιερό Ναό της 
Αναστάσεως, αφού είχε προηγηθεί το ιερό τέμενος Αλάκσα. Να καταδικαστεί 
οποιαδήποτε απόφαση, που προσβάλλει το ιστορικό και γεωγραφικό καθε-
στώς της Ιερουσαλήμ, και να θεωρηθεί πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. 

Δεύτερον: Να κληθούν οι χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα οι χώρες μέλη του 
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Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, η Ρωσική Ομοσπονδία, να αναγνωρίσουν το κρά-
τος της Παλαιστίνης.

Επιπλέον, εξ’ ονόματος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου, σας 
καλώ να υπογραμμίσετε τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Σας καλώ να ενισχύσουμε το διαθρησκειακό διάλογο, μέ-
σω της ενεργοποίησης της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την επίλυση των 
διενέξεων μεταξύ των θρησκειών και την ενίσχυση των θρησκευτικών πρωτο-
βουλιών, που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση των άλλων. 

Σας καλωσορίζω και ελπίζω το παρόν Συνέδριο να συμβάλει στην εκπλήρω-
ση όσων προσβλέπουμε όλοι, στην πραγματοποίηση της επιθυμίας των λαών 
της περιοχής και του κόσμου να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. 

Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω.



Στο Συνέδριο συμμετείχαν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και εκπρόσωποι 
κοινοβουλίων από 17 χώρες-μέλη της Δ.Σ.Ο.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Η Δ.Σ.Ο ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ ικανοποίηση τιμή και χαρά από την παρου-
σία όλων σας. Μετά από αρκετά χρόνια και προ-
σπάθειες, ωρίμασαν επιτέλους οι συνθήκες, χάρη 
στην θέληση του Λιβανικού Κοινοβουλίου και σύ-
μπασας της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, ώστε να 
βρεθούμε όλοι μαζί σήμερα εδώ, προκειμένου να 
αναδείξουμε την πίστη μας στις αρχές του ακη-
δεμόνευτου κοινοβουλευτισμού και τις δυνατότη-

τες που παρέχει για πολιτική συνεννόηση και διαπολιτισμική κατανόηση του 
σύγχρονου κόσμου. Επιπλέον, να αποτυπώσουμε την εορταστική αυτή περίοδο 
για τον χριστιανισμό και να αναδείξουμε την θέλησή μας να υπηρετήσουμε την 
συνεννόηση και την καταλλαγή μεταξύ ανθρώπων και ομάδων που έχουν δια-
φορετική πολιτισμική προέλευση και μορφωτική βάση, που έχουν διαφορετική 
θρησκευτική πίστη και αναφορά. Η χώρα αυτή και ο λαός της, αποτελούν ακρι-
βώς παράδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης και διαψεύδει κάθε 
Κασσάνδρα που αποπειράται να ισχυρισθεί ότι βρισκόμαστε και πάλι μπρο-
στά στην ανάγκη νέων συνόρων ομοιογενών εθνικώς και θρησκευτικώς κρατών. 
Όπως άλλωστε χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρώτος συντάκτης του Λιβανικού 
Συντάγματος Michel Chiha (Μισέλ Σίχα) το 1926: «.... Δεν είναι ο Λίβανος, στ’ 
αληθινό βάθος του, παρά μία όμορφη και ευγενή προσπάθεια ειρηνικής συμβί-
ωσης ανάμεσα στις θρησκείες, τις παραδόσεις, και τις φυλές. Είναι μια φυσική 
προσπάθεια που προτείνει η Ιστορία ως μαρτυρία....». 

Συγκλονιστικά ερωτήματα κατακλύζουν την σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου 
που κοιτάζει προς το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, που κοιτάζει την ιστο-

Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΟΜΙΛΙΕΣ
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ρία ως μαρτυρία. Αιώνες συσσωρευμένης ιστορικής συνύπαρξης που ξεπέρασε 
κρίσεις και πολέμους αιματηρούς, με χιλιάδες θύματα δεν διατάραξαν την ιστο-
ρική πορεία των λαών. Γιατί ακριβώς η θρησκεία ήταν ο καθημερινός πλούτος 
της διαφορετικότητας μέσα στην ίδια κοινωνική ομάδα, μέσα στην ίδια φυλή. 
Ο αμοιβαίος σεβασμός άλλωστε προς πρόσωπα και σύμβολα της διαφορετικής 
θρησκευτική πίστης, ήταν σύμφυτος με τις τοπικές παραδόσεις. Ένα τέτοιο πρό-
σωπο σεβάσμιο που λατρεύεται από όλους, η Παρθένος Μαριάμ από την χρι-
στιανική παράδοση, θα δείτε σε λίγο στο μουσείο Beit Beirut (Μπέϊτ Μπεϊρούτ) 
πάνω σε χαλκογραφίες από το μοναστικό ανδρικό κέντρο το Άγιον Όρος. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι τόσο μεγάλος ο θρησκευτικός πλούτος της ευρύτε-
ρης περιοχής, που ο όρος «θρησκευτικές μειονότητες» αφορά και θρησκευτικές 
εκφράσεις μέσα στην ίδια θρησκεία. Δήθεν δε ιστορικά ψευδο-διλλήματα περί 
του ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο γνήσιος Άραβας δεν απασχόλησαν ποτέ 
κανέναν λαό. 

Εύστοχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρει: «Δυστυ-
χώς η θρησκεία μετετράπη καθ΄ όλη την διάρκεια του εικοστού αιώνα σε όργανο 
επιβολής εξουσίας, καταφέρνοντας να εκτρέψει ακόμα και αυτή τη φύση του 
θρησκευτικού λειτουργήματος: το να είναι δηλαδή παράγοντας ειρήνης, συμφι-
λιώσεως και διαλόγου».

Πράγματι, εδώ δίπλα μας, στην αυλή όλων μας, την Μεσόγειο, η ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής απισχναίνεται από την ιστορική και ευεργετική 
παρουσία των χριστιανών και καθημερινά φτωχαίνει. Ενώ εμείς οι πολιτικοί, 
οι κοινοβουλευτικοί, δείχνουμε ανήμποροι και δεν δυνάμεθα να αντιδράσουμε. 
Μπροστά σε αυτά τα προβλήματα, της τρομοκρατίας, που πια έγινε καθημερινή 
υπόθεση για διάφορες περιοχές του πλανήτη, χρήσιμο είναι να αναζητήσουμε και 
τις δικές μας ευθύνες ως πολιτικοί που ανήκουμε ένα σύστημα αξιών το οποίο στο 
μεγάλο του μέρος, εδράζεται στις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας και της ισο-
πολιτείας. Ο δικός μας, ο μεγάλος Έλληνας Μακεδόνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης 
επισημαίνει πως στην δημοκρατία ο πολίτης είναι «μάλιστα πολίτης», δηλαδή κατ’ 
εξοχήν πολίτης. Πώς όμως αυτός ο πολίτης, καταντάει πρόσφυγας, φτωχός και 
αδύναμος, σφαγιάζεται στα χέρια τζιχαντιστών, γίνεται θύμα και πρόσφυγας στα 
χέρια εποικιστικών ομάδων, βομβαρδίζεται και εξορίζεται επειδή έχει διαφορε-
τική εθνική καταγωγή και ταυτότητα;

Γνωρίζουμε όλοι πως τα κοινοβούλια νομοθετούν και ελέγχουν τις κυβερνή-
σεις που έχουν την δύναμη των πολιτικών αποφάσεων. Τα αδιέξοδα όμως στα 
οποία έχουν εγκλωβισθεί οι λαοί, τους οδηγούν στις πηγές της δημοκρατίας, στην 
γνήσια έκφραση των λαών, στον κοινοβουλευτισμό. Επιτρέψτε μου να αναφέρω 
πώς ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα δημιουργούν αυτά τα νέα δίκτυα κοινοβουλευ-
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τικών εκφράσεων τις διακοινοβουλευτικές ενώσεις με τοπικά ή και πολιτισμικά 
και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. 

Είναι μια ακόμη προσπάθεια όλων μας να εξαντλήσουμε και τα τελευταία 
περιθώρια πολιτικής αξιοπρέπειας μέσα από αυτές τις διακοινοβουλευτικές δι-
όδους. Ας προσπαθήσουμε να τις ουσιαστικοποιήσουμε, να τις αναδείξουμε και 
να ενισχύσουμε το έργο τους. Να τις προβάλουμε ως γέφυρες επικοινωνίας και 
ουσιαστικής κατανόησης των προβλημάτων των απλών ανθρώπων του κόσμου.

Αγαπητοί φίλοι, η εκδήλωσή μας αυτή συμπίπτει με την συμπλήρωση 25 
χρόνων ζωής της οργάνωσής μας. Η Δ.Σ.Ο. ιδρύθηκε το 1993, σε μια περίο-
δο κατάρρευσης του χώρου του υπαρκτού σοσιαλισμού και πλέον επιβεβαιώνει 
τους καταστατικούς της σκοπούς και τις προθέσεις των ιδρυτών της μέσω της 
25χρονης πορείας της. Στην περίοδο αυτή των 25 ετών, πολλά άλλαξαν στον 
κόσμο, λίγα προς το καλλίτερο, περισσότερα προς το χειρότερο. Εμείς όμως ως 
οργάνωση, συμβάλαμε στην ενίσχυση της έκφρασης του κοινοβουλευτικού λό-
γου. Συμβάλαμε στην ανάδειξη μιας νέας διακοινοβουλευτικής πραγματικότη-
τας και συνεργασίας, τόσο αναγκαία στις μέρες μας. Συμβάλαμε, άλλωστε, στην 
καταλυτική προσπάθεια της 137ης Γενικής Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής 
Ένωσης (IPU) στην Αγία Πετρούπολη το 2017 που κατέληξε στην ψήφιση της 
Διακήρυξης για την Προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης 
μέσω του διαθρησκευτικού και διεθνοτικού διαλόγου.

Με ικανοποίηση δε, μπορώ να δηλώσω σήμερα εδώ, ότι εμείς όλοι προερ-
χόμενοι από διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, από διαφορετικές πολιτισμι-
κές παραδόσεις, από διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς εδώ και πέντε 
ολόκληρα χρόνια με άρτια πολιτικά κείμενα – ψηφίσματα, προσπαθήσαμε με 
βάση τις κοινές μας αξίες, που είναι άλλωστε πανανθρώπινες. Καταγράψαμε τα 
προβλήματα και τους κινδύνους που μαστίζουν τον κόσμο, επισημαίνοντας τους 
λόγους και τις αιτίες που τα προκαλούν χωρίς αναστολές ή πάσης φύσεως εξαρ-
τήσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι το ακηδεμόνευτο της όλης προσπάθειας.

Με βάση αυτές ακριβώς τις αρχές, συντάξαμε και το σχέδιο διακήρυξης που 
σας παρουσιάζουμε, βασισμένο σε ψηφίσματα και αποφάσεις διεθνών οργα-
νισμών και διακοινοβουλευτικών οργάνων, και εν τέλει στο κοινό περί δικαίου 
αίσθημα των λαών μας, το οποίο ουδείς δύναται να παραβλέπει και να αγνοεί. 

Παραθέτω τα λόγια του Λιβανέζου λογοτέχνη και ποιητή Kahlil Gibran (Χα-
λίλ Γκιμπράν) «Είσαι ο αδερφός μου και σε αγαπώ, σε αγαπώ λατρεύοντας στην 
δική σου εκκλησία, γονατίζοντας στον δικό σου ναό και προσευχόμενος στο δικό 
σου τέμενος».

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες μας.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για το χριστια-
νό-μουσουλμανικό διάλογο στους Αγίους Τόπους 
αποτελεί η γή του Λεβάντες. Ανεξάρτητα από τις 
πολιτικές μας προτιμήσεις και απόψεις, ελπίζου-
με να δράσουμε μαζί, ομοίως, όπως είπε ο Από-
στολος Παύλος: «…ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν 
καὶ ἀριστερῶν…» (Κορ.6,7). 

Θα ήθελα να σας απευθύνω χαιρετισμό εκ μέ-
ρους της ηγεσίας του Κοινοβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

«Χαιρετίζουμε τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, το οποίο καλείται να 
συμβάλει στην ενδυνάμωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών καθώς 
και της ανάπτυξης του διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Η συζήτηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι πιστοί του σύγχρονου κό-
σμου συμβάλλει στην αναζήτηση των τρόπων πρόληψης πιθανών διαθρησκευ-
τικών συγκρούσεων και άλλων απειλών στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. 

Η Ρωσία και ο Λίβανος έχουν μια μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνίας μεταξύ των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων. 

Ο σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σε συνθήκες οξέων προκλήσεων που ελέγ-
χουν τη δύναμη των πνευματικών θεμελίων της κοινωνικής ζωής. Πρώτα απ’ 
όλα, αφορά την διεθνή τρομοκρατία –μία από τις σοβαρότερες απειλές για την 
ειρήνη και την ασφάλεια της ανθρωπότητας.

Είναι προφανές, ότι μόνο ο διάλογος και οι κοινές προσπάθειες που βα-

Sergei Gavrilov 
Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα,  

Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.,  
Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Κρατικής Δούμα
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σίζονται στις κοινές ηθικές και νομικές αξίες μπορούν να αντισταθούν στην 
καταστροφή του κόσμου και του πολιτισμού μας. 

Προσβλέπουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο και την ανάπτυξη κοινών λύσε-
ων για την υπεράσπιση των ανθρωπιστικών αξιών, της ειρήνης και της ασφά-
λειας. Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες του συνεδρίου επιτυχημένη και γόνιμη 
εργασία!». 

Είναι πιθανό, ότι το συνέδριο αυτό θα αποκτήσει πιο τακτικό και μόνιμο 
χαρακτήρα. Είμαστε ευγνώμονες στους φιλόξενους οικοδεσπότες μας, το λιβα-
νέζικο κοινοβούλιο, την ηγεσία της Δημοκρατίας του Λιβάνου, για τη φιλοξενία 
και όλους εσάς που συμμετέχετε σ’ αυτό το συνέδριο. 

Σας ευχαριστώ πολύ!
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Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Εξοχότατοι, Αξιότιμοι, Σοφολογιότατοι, 
Σεβασμιότατοι, 
Εκλεκτή ομήγυρη,

ΣΗΜΕΡΑ, ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΘΟΛΟ αυτού του κοινοβουλίου, στη Βηρυτό, την 
πόλη των νόμων και των δικαιωμάτων. Συνεδρι-
άζουμε, ενώ η στιγμή της ιστορίας μας επιβάλλει 
μεγάλη ευθύνη. Συνεδριάζετε, ως εκπρόσωποι 
των κοινοβουλίων ορθοδόξων χριστιανικών λα-
ών και του Ισλαμικού Κόσμου, για να επιβεβαι-

ώσετε ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι στην υπηρεσία των λαών, της ειρήνης 
αυτών των λαών και των θεμάτων που τους απασχολούν. Συνεδριάζετε στον 
συγκεκριμένο χώρο, που έχει καταστραφεί από έναν παράλογο πόλεμο και 
κατόρθωσε να τον αναβιώσει η αγάπη των Λιβανέζων για ζωή, για να επιβε-
βαιώσετε ότι η φωνή της λογικής και της συνείδησης αποτελεί το λιμένα της 
σωτηρίας και ότι η λογική του διαλόγου και της ειλικρίνειας αποτελεί την οδό 
για την πρόοδο των πατρίδων. Συνεδριάζετε σε αυτόν τον χώρο, που φέρει 
ιδιαίτερο συμβολισμό, για να δείτε, από κοντά, τις ανησυχίες της Ανατολής, 
και τα σημεία καμπής αυτής της ιστορίας, που σκιάζουν τον κάθε άνθρωπο. 
Η δυστυχία της εποχής της παγκοσμιοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι τα 
όρια των κοινωνιών, των οντοτήτων και των χωρών της, είναι πολλές φορές 
απόρθητα για τους πολιτισμούς, την πολιτιστική κίνηση και την πολιτισμική 
εξάπλωση, ενώ παράλληλα είναι σχεδόν ανοιχτά στους ολέθρους και τις εξ-
τρεμιστικές ιδεολογίες.

Μακαριώτατος Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως  
Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας,  

Ιβηρίας και πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννης



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

34

Αυτό που παρατηρούμε δυστυχώς, στην Ανατολή, τον φάρο του πολιτι-
σμού, είναι η εισαγωγή των εξτρεμιστικών ιδεολογιών, της τρομοκρατίας, της 
βίας, της απαγωγής και των λοιπών δεινών. Δοξάζουμε τον Θεό, ότι ο Λίβανος 
-έστω και μερικώς- ήταν μακριά από τους κινδύνους. Ωστόσο, από αυτό το 
βήμα, υψώνουμε την φωνή μας για τη διαφύλαξη του Λιβάνου, τη χώρα της 
συμβίωσης μεταξύ των πολιτών, και καλούμε θερμά όλες τις κυβερνήσεις, 
μέσω υμών, να εργαστούν για την προστασία της σταθερότητας αυτής της χώ-
ρας. Ο Λίβανος έχει πλήρες δικαίωμα στην εκμετάλλευση του πετρελαίου του 
και των άλλων φυσικών του πόρων. Όλοι οι Λιβανέζοι δικαιούνται να έχουν 
εκπροσώπους στο κοινοβούλιο, ένα μεγάλο θέμα που θέτει άπαντες ενώπιον 
της ιστορικής ευθύνης και της ειλικρινούς αγάπης τους στον Λίβανο. Από 
αυτό τον χώρο, ελπίζουμε και καλούμε να διεξαχθούν οι κοινοβουλευτικές 
εκλογές, ειρηνικά και στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σας μεταφέρω τον πόνο της Εκκλησίας της Αντιοχείας, σε σχέση με όσα 
έχουν συμβεί και συμβαίνουν στην Συρία, που υποφέρει από την τρομοκρα-
τία, τη δολοφονία, τον εκτοπισμό των πολιτών, την κατάταξη των ανθρώπων 
στην τάξη των απίστων και την στοχοποίηση των θεσμών. Σας μεταφέρω 
τον πόνο του ανθρώπου της Ανατολής, γενικά, και του Χριστιανού ειδικά, 
από όσα συμβαίνουν, λόγω της στοχοποίησης των κρατών και των κοινω-
νιών, της ανοχής ή της διεθνούς υποκίνησης, της εκμετάλλευσης υψίστων 
εννοιών και της προτροπής του διεθνούς τύπου για την καταστροφή της 
πατρίδας μας. 

Μας αρκούν οι φόνοι, η κατάταξη των ανθρώπων στην τάξη των απίστων, 
ο εκτοπισμός, η εκμετάλλευση της έννοιας της προστασίας των μειονοτήτων 
ή των πλειοψηφιών, που δεν ήταν και δεν θα είναι έννοιες στο λεξιλόγιο μας. 
Εμείς οι Χριστιανοί, καταγόμαστε και παραμένουμε εδώ, στην μήτρα της 
Ανατολής. Είμαστε συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της μεγάλης 
Ανατολής. Δεν μας τρομοκρατούν οι φόνοι, οι απαγωγές και η τρομοκρατία. 
Σε αυτό το σημείο, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην αιμορραγούσα 
πληγή της Χριστιανικής Ανατολής, η οποία συνοψίζεται εν μέρει στην απαγω-
γή των δύο αδελφών μας, των Μητροπολιτών Χαλεπίου, Youhanna Ibrahim 
(Ιωάννη Ιμπραχήμ) και Boulos Yazigi (Παύλου Γιάζγκι), την αδιαφορία της 
διεθνούς κοινότητας για το θέμα αυτό, που εισέρχεται στο έκτο έτος. 

Και σε μικρή απόσταση από εδώ, ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και στο 
είναι μας κατέχει η Ιερά πόλη της Ιερουσαλήμ. Παραμένει στα μάτια ημών, 
Μουσουλμάνων και Χριστιανών, προορισμός, όπου προσκυνούμε το έλεος 
του Θεού και βράχος αντίστασης στην εκεί μεταφορά των πρεσβειών και στη 
συμφόρηση των διαπληκτισμών.
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Τέλος, τώρα που βιώνουμε την περίοδο του Πάσχα, σας απευθύνουμε χαι-
ρετισμό με την ειρήνη του Ευαγγελίου, από την Εκκλησία της Αντιοχείας, 
όπου οι μαθητές του Ιησού Χριστού κλήθηκαν για πρώτη φορά Χριστιανοί. 

Ευχόμαστε για όλους εσάς και για τους λαούς που εκπροσωπείτε το έλεος 
του Θεού, ευελπιστώντας στην επιτυχία των εργασιών του συνεδρίου σας. 

Ευχαριστώ.
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Κυρίες και Κύριοι, 

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ, χαιρετίζω το Διεθνές Συ-
νέδριο, που πραγματοποιείται εδώ στη Βηρυτό με 
τη συνεργασία του Κοινοβουλίου της φίλης χώρας 
του Λιβάνου, της Δ.Σ.Ο και της Αραβικής Διακοι-
νοβουλευτικής Ένωσης. Κι αυτό, διότι πιστεύω 
βαθιά πως είναι κρίσιμος ο διάλογος την περίοδο 
αυτή, ειδικά με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή 
«την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές 
αρχές ελευθερίας για Χριστιανούς και Μουσουλ-

μάνους στην Μέση Ανατολή».
Ξεκινώντας από την παραδοχή, ότι επίκεντρο της κοινής μας προσπάθειας 

είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλετικής προέλευσης ή θρησκευτικής ταυτό-
τητας, καλούμαστε όλοι να καταθέσουμε συγκεκριμένες ιδέες/προτάσεις για 
πολιτικές και δράσεις. 

Κυρίες και Κύριοι,
Οι δημόσιοι διάλογοι αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο στην προσπάθεια 
αυτή. 

Ο διάλογος είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την άμβλυνση δι-
αφορών, για την κατάργηση παρεξηγήσεων και την ελαχιστοποίηση των 
όποιων δυσκολιών αναφύονται στην πορεία και πριν γίνουν τα προβλήματα 
δυσεπίλυτα. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών 
κ. Νίκου Κοτζιά, διοργάνωσε δύο Διεθνείς Διασκέψεις στην Αθήνα, το 2015 
και το 2017, με θέμα τον «διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο για την 
ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή» και έχει ήδη ιδρυθεί Παρατηρητήριο 
Παρακολούθησης προς το σκοπό αυτό.

Ιωάννης Αμανατίδης 
Υφυπουργός Εξωτερικών Ελλάδος
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Οι Διασκέψεις των Αθηνών έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ κρατικών φορέων, θρησκευτικών ηγετών και της κοινωνίας των πολιτών 
και κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρ-
φωση της πολιτικής της διεθνούς κοινότητας και των θρησκευτικών θεσμών 
που κρίνεται ως προϋπόθεση, για να έχει πιθανότητες να αποβεί επιτυχημένη, 
έγκαιρη και γόνιμη διαβούλευση των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων με-
ρών.

Η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή και να 
υλοποιήσει ένα συνεχές και συνολικό πρόγραμμα καταπολέμησης του θρη-
σκευτικού εξτρεμισμού και να ενθαρρύνει τα πλουσιότερα κράτη να αυξήσουν 
επειγόντως την υποστήριξή τους μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις 
διωκόμενες μειονότητες που κατοικούν σε αυτά τα εδάφη και να ενδυναμώ-
σουν την προστασία των προσφύγων, χωρίς να εξετάζουν τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο ή την εθνοτική τους ταυτότητα, όπως επίσης 
και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά, στους ανθρώ-
πους με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους και στα πρόσωπα που έχουν στερηθεί 
τις οικογένειές τους.

Κυρίες και κύριοι,
Η δική μας «ταυτότητα» έχει διαμορφωθεί μέσα από την Ορθοδοξία, που 
εκτός από πίστη, είναι και το τελικό προϊόν μιας μακράς πορείας πολιτισμού, 
η οποία σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια δύο χιλιάδων ετών από την ανα-
τολή του Χριστιανισμού, και η οποία πλαστουργήθηκε μέσω της κλασσικής 
αξιολογίας.

Έτσι, κάθε συνάντηση με την ομοιότητα και την ετερότητα δημιουργεί χα-
ρά, αφού ερμηνεύει τον λόγο ύπαρξής μας. 

Με τέτοια χαρά έρχομαι να σας συναντήσω και χαιρετίζω τη σημερινή εκ-
δήλωση.
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Εις το όνομα του Οικτίρμονος 
και Ελεήμονος Θεού. 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Εξοχότατε κ. Αντιπρόεδρε, 
εκπρόσωπε του Εξοχότατου Προέδρου
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
της Δημοκρατίας του Λιβάνου, 
Εξοχότατε κ. Γενικέ Γραμματέα της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Εξοχότατοι Πρόεδροι και μέλη 
των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών, 
Εξοχότατα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Κυρίες και κύριοι. 
Ειρήνη, έλεος και ευλογίες του Θεού, υμίν.

ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΟΥ, να εκφράσω τις ευχαριστίες 
και την ευγνωμοσύνη μου για την ευγενή πρόσκληση, που πρόσφερε την ευ-
καιρία στην Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των κρατών μελών της 
Ισλαμικής Συνεργασίας (Κ.Ε.Ι.Σ.) να συμμετάσχει στις εργασίες του παρόντος 
συνεδρίου. Παράλληλα, εκφράζω τις ευχαριστίες στην αδελφή δημοκρατία του 
Λιβάνου, ιδιαίτερα στην σεβαστή Βουλή των Αντιπροσώπων, για την άρτια δι-
οργάνωση και την γενναιόδωρη φιλοξενία. 

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, το συνέδριο σας συζητά ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό θέμα: «Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους 
Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή». Είναι ένα θέμα που 
μας ενδιαφέρει στην Κ.Ε.Ι.Σ. Στην πορεία της προσέγγισης και της εποικο-
δομητικής συνεργασίας μεταξύ των οπαδών των διαφόρων θρησκειών και 

Ali Asghar Mohammadi Sijani 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των κρατών μελών  

της Ισλαμικής Συνεργασίας (Κ.Ε.Ι.Σ.)



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

39

πολιτισμών, πρέπει να επιδιώξουμε την απόρριψη της μισαλλοδοξίας και του 
εξτρεμισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κ.Ε.Ι.Σ. έχει τονίσει επανειλημμένα, στις ανακοινώ-
σεις και τα ψηφίσματα της, τα εξής:

• Την ανάγκη αντιμετώπισης της μισαλλοδοξίας και του θρησκευτικού εξτρε-
μισμού. 

• Την ανάγκη εγγύησης της ασφάλειας των χώρων θρησκευτικής λατρείας και 
την αποτροπή περιστατικών βίας κατά αυτών. 

• Την εφαρμογή νόμων που αποτρέπουν την διάδοση του μίσους και της βίας, 
απαγορεύουν την προτροπή στον σεκταρισμό, τη δογματική προσήλωση 
και την διάδοση ρητορικής μίσους και μισαλλοδοξίας. 

• Την πρόσκληση προς τις κυβερνήσεις των χωρών μελών, να μεριμνήσουν 
για την έκδοση ψηφίσματος από την διεθνή κοινότητα -ιδιαίτερα δε από 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)- που αιτείται την εξασφάλιση πλή-
ρους σεβασμού όλων των θεόπνευστων θρησκειών, την απαγόρευση της εκ-
μετάλλευσης της ελευθερίας της έκφρασης για την προσβολή οιασδήποτε 
θρησκείας και τον περιορισμό του φαινομένου του θρησκευτικού μίσους 
μεταξύ των ανθρώπων. 

• Την θέσπιση εθνικών νόμων, οι οποίοι ποινικοποιούν την για οποιονδήποτε 
λόγο προσβολή των προφητών, των θρησκειών και των Ιερών. 

• Την ανάγκη συμμόρφωσης με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου, η οποία απαγορεύει την μισαλλοδοξία κατά των θρη-
σκειών και ανοίγει τον δρόμο για τον περιορισμό της έντασης μεταξύ των 
πολιτισμών και των θρησκειών. 

Καλωσορίζουμε όλες τις μορφές συνεργασίας για την αντιμετώπιση του εξ-
τρεμισμού και της μισαλλοδοξίας, προς το σκοπό της εξασφάλισης κατάλλη-
λων συνθηκών για ειρηνική συμβίωση και αδελφική συνεργασία μεταξύ των 
πιστών των θεόπνευστων θρησκειών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής. Εδώ, πρέπει να επισημάνουμε τη Σιωνιστική υπεροψία, που εδράζε-
ται στην πρακτική της απόρριψης όλων των διεθνών, ανθρωπίνων και ηθικών 
χαρτών. Η συνολική δραστηριότητα του Ισραήλ όπως η κατοχή, η εχθρότητα 
προς αμφοτέρους, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς και η εχθρότητα προς την 
ανθρωπότητα γενικά, αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της πε-
ριοχής. Είναι απαραίτητο να τονιστεί η επιτακτική ανάγκη ενότητας και αλλη-
λεγγύης μεταξύ των λαών της περιοχής, για την αντιμετώπιση του σιωνιστικού 
κινδύνου και παράλληλα όλων των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των 
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κοινωνιών μας, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της αναρχίας στην 
περιοχή, να μην απειληθεί η παγκόσμια ασφάλεια και να επικρατήσουν η ει-
ρήνη και η ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να επιβεβαιώσω εκ νέου 
την αδιασάλευτη πρόθεσή μας για εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας σε 
όλους τους προαναφερόμενους τομείς. 

Παρακαλώ τον Παντοδύναμο Θεό να προσφέρει επιτυχία στην συνεδρίαση 
σας. Ειρήνη, έλεος του Θεού και ευλογίες Του, υμίν.
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου του 
Λιβάνου,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης της 
Δ.Σ.Ο,
Αξιότιμε κύριε, Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.,
Αξιότιμοι συμμετέχοντες, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και κύριοι.

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ και τιμή για μένα να βρί-
σκομαι μαζί σας σήμερα. Επιτρέψτε μου να εκ-
φράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τους 

οικοδεσπότες μας για την ευγενική πρόσκληση και τη γενναιόδωρη φιλοξενία 
στην όμορφη πόλη της Βηρυτού. Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω προ-
σωπικά τις ευχαριστίες μου προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο κ. Nabih Berri για 
την συνεχή υποστήριξη που προσφέρει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της 
Μεσογείου (PAM), ιδιαιτέρως δε σε αποστολές μας στη Συρία με στόχο τη στή-
ριξη της εθνικής συμφιλίωσης και τη διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

H σημερινή συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μία πολύ ευαίσθητη χρονική συ-
γκυρία για την περιοχή. Πολλές από τις χώρες μας υποφέρουν λόγω εσωτερικών 
διενέξεων, της τρομοκρατίας, της μαζικής μετανάστευσης, της ανεργίας και της 
κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η ρητορική μίσους, ο λαϊκισμός και η ξενοφο-
βική ρητορική κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων κλιμακώνονται, ενώ οι εξ-
τρεμιστές καθημερινά καταχράζονται τις καθολικές αξίες της θρησκείας για να 
δικαιολογήσουν και να προκαλέσουν τη βία.

Οι επιπτώσεις των συχνών τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών επιθέσεων εις 

Pedro Roque 
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

για τη Μεσόγειο (PAM)



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

42

βάρος συγκεκριμένων κοινοτήτων, όπως οι Σουνίτες, οι Σιίτες, οι Γιαζίντι, οι 
Χριστιανοί, οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι Rohingyas (Ροχινγκά) (αλλά και 
πολλών άλλων μειονοτήτων οι οποίες θεωρούνται ή παρουσιάζονται ως διαφο-
ρετικές λόγω εθνοτικής ή θρησκευτικής προέλευσης), πρέπει να εκλαμβάνο-
νται, σε πολλές περιπτώσεις, ως απόπειρες εθνοκάθαρσης.

Επιπροσθέτως, η εξέλιξη των σύγχρονων πολυπολιτισμικών, πολυεθνοτικών 
και πολύγλωσσων κοινωνιών, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των μετακινή-
σεων πληθυσμών, επέφερε μαζί και το φόβο ότι οι εθνικές και οι θρησκευτικές 
ταυτότητες αλλοιώνονται μέσω της αυξανόμενης πολυμορφίας.

Η ιδεολογία του μίσους, την οποία ευαγγελίζονται οι εξτρεμιστικές ομάδες, 
αντίκειται σε αυτό που η παγκόσμια κοινότητα θεωρεί θεμέλιο της ειρηνικής 
μας συνύπαρξης, δηλαδή την άποψη ότι είμαστε καλύτερα όταν οι κοινωνίες 
μας είναι πολυσχιδείς, ειρηνικές, χωρίς αποκλεισμούς και σέβονται τις διαφο-
ρές.

Οι αξιόποινες πράξεις των εξτρεμιστών και η διεστραμμένη ερμηνεία τους 
των ιερών κειμένων στην οποία επιδίδονται, παραβιάζει τις αρχές του Χάρτη 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), όπως και τις αξίες που κατοχυρώνει 
η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κυρίες και Κύριοι,
Η πολυμορφία της Μεσογείου υπήρξε πάντοτε βαθιά ριζωμένη στις παραδό-
σεις της συνύπαρξης και της ανεκτικότητας. Στη διάρκεια σχεδόν δεκαπέντε 
αιώνων συναντήσεων μουσουλμανικού και χριστιανικού κόσμου, οι υπέρμαχοι 
και των δύο παραδόσεων κατάφεραν να συμβιώνουν ειρηνικά το μεγαλύτερο 
διάστημα. Μακρές περίοδοι της παγκόσμιας ιστορίας χαρακτηρίστηκαν, εξάλ-
λου, από αρμονικές αλληλεπιδράσεις. Παραδείγματος χάριν, το Μεσαίωνα η 
Ανδαλουσία προσέφερε σε Μουσουλμάνους, Χριστιανούς αλλά και σε Εβραί-
ους χώρο για να ζήσουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και μάλιστα με αμοιβαία 
εκτίμηση. Ήταν μια εποχή μεγάλου πλούτου και επιτευγμάτων.

Οι επιπτώσεις των Σταυροφοριών εξακολουθούν ως σήμερα να γίνονται αι-
σθητές στη σύγχρονη ρητορική στην οποία επιδίδονται ριζοσπάστες και των 
δύο θρησκειών. Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ των Μουσουλμάνων 
και του υπολοίπου κόσμου έχουν γίνει ιδιαιτέρως πολωμένες με την αντι-ισλα-
μική ρητορική να υποδαυλίζει αυτή την πόλωση, μέσω της προπαγάνδας των 
τρομοκρατών του ισλαμικού κράτους (ISIS) και της γλώσσας που χρησιμοποι-
ούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Και όμως, οι θρησκείες -είτε πρόκειται για το Ισλάμ είτε για το χριστιανι-
σμό ή τον ιουδαϊσμό- κηρύττουν την εξωστρέφεια και την αποδοχή της κοινής 
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μας ανθρώπινης, υπόστασης. Εμείς, στην ΡΑΜ, πιστεύουμε ακράδαντα πως η 
θρησκεία αποτελεί μέρος της λύσης και όχι αιτία του προβλήματος.

Αυτή η αντίληψη, με πολλούς τρόπους, αφορά και την Αραβο-Ισραηλινή Κρί-
ση, μία από τις μακροβιότερες διενέξεις, ένα ζήτημα που δεν κατάφερε να λύσει, 
επί πολλές δεκαετίες τώρα, η παγκόσμια κοινότητα και το οποίο πολύ συχνά 
εκμεταλλεύονται εξτρεμιστικές ομάδες όλων των πλευρών.

Η ΡΑΜ, ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ χωρίς αποκλεισμούς, που τάσσεται 
υπέρ του διαλόγου, δεσμεύεται για τη μείωση της έντασης, την αποκατάσταση 
των εσφαλμένων αντιλήψεων, όπως και την προαγωγή μιας κουλτούρας ανεκτι-
κότητας σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Παραδείγματος χάριν, η Παλαι-
στίνη και το Ισραήλ είναι μέλη του Προεδρείου μας και αμφότερα κατέχουν 
θέση Αντιπροέδρων. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε το διάλογο μεταξύ 
πολιτικών που δεσμεύονται να προάγουν την ειρήνη και την κοινώς αποδεκτή 
λύση και από τα δύο κράτη, σύμφωνα με την πρόταση της αραβικής πλευράς. 

Η Συνέλευσή μας, επίσης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο διαθρησκεια-
κό και διαπολιτισμικό διάλογο εκ της συστάσεώς της και για αυτό το λόγο η 
3η Μόνιμη Επιτροπή μας ασχολείται αποκλειστικά με το Διάλογο των Πολι-
τισμών, τη Διαθρησκευτική Συνεργασία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εν λόγω Επιτροπής η Συνέλευσή μας διοργά-
νωσε δύο κοινοβουλευτικά συνέδρια με αυτές ακριβώς τις θεματικές.

Το πρώτο μας συνέδριο, το οποίο έγινε στη Ρώμη το Δεκέμβριο του 2016 
και φιλοξενήθηκε από την Ιταλική Γερουσία, συγκέντρωσε εκπροσώπους εθνι-
κών και διεθνών κοινοβουλίων και οργανισμών αλλά και θρησκευτικούς ηγέ-
τες, όπως και μέλη ακαδημαϊκών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου εκείνου, εκφράσαμε τον προβληματισμό και 
την ανησυχία μας, δεδομένης της -άνευ προηγουμένου- ανθρωπιστικής κρίσε-
ως και των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων που καταδικάζουμε, 
μαζί με τις πράξεις τρομοκρατίας και βίαιου εξτρεμισμού εις βάρος θρησκευ-
τικών και πολιτισμικών κοινοτήτων στο πλαίσιο παρατεταμένων συγκρούσεων, 
ιδιαιτέρως δε στη Μέση Ανατολή. 

Επίσης, συμφωνήσαμε ότι η πολιτική βία την οποία πυροδοτούν θρησκευ-
τικά κίνητρα, συχνά πηγάζει από μία δογματικώς αδύναμη θρησκεία και αυ-
τό είναι ένα μοτίβο, το οποίο το έχουμε εντοπίσει στο ατομικό, αλλά και στο 
θρησκευτικό υπόβαθρο των τρομοκρατών, που προέβησαν σε επιθέσεις στην 
Ευρώπη.

Συν τοις άλλοις, τονίσαμε την έννοια της «εκκοσμίκευσης», η οποία ενσω-
ματώνει και αποδέχεται μορφωτικές και πολιτισμικές αξίες από διαφορετικές 
θρησκείες και ζητήσαμε τον ανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου, προκειμέ-
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νου να απηχεί το σημερινό θρησκευτικό πλουραλισμό που αντιμετωπίζουμε ως 
φαινόμενο μη-αναστρέψιμο, χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών.

Τέλος, εντοπίσαμε και αναδείξαμε ως κοινές αξίες για την ειρηνική συνύ-
παρξη των λαών και των εκπροσώπων διαφορετικών πολιτισμών και θρησκει-
ών και στις δύο όχθες της Μεσογείου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρα-
τία, το κράτος δικαίου και την αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Το συγκεκριμένο συνέδριο κατέληξε σε προτάσεις, εκ των οποίων θα αναφέ-
ρω όσες άπτονται της ανάπτυξης διεθνών προγραμμάτων και έργων με στόχο: 
-την ενίσχυση του σεβασμού της ελευθερίας της θρησκείας και της έκφρασης, 
-την αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να προσφέρουν δια-
πολιτισμική πληροφόρηση και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την απειλή 
της σύρραξης και τον κίνδυνο της σύγκρουσης των πολιτισμών, όπως και -την 
υποστήριξη προγραμμάτων και έργων στα οποία συνεργάζονται πολλές διαφο-
ρετικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών και μη-θρησκευτι-
κών φορέων, οι οποίοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς.

Με βάση τις συστάσεις και τα συμπεράσματα εκείνου του πρώτου συνεδρί-
ου, η Γραμματεία της ΡΑΜ σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο του Μαρόκου, το 
Φεβρουάριο του 2017, διοργάνωσε επίσκεψη στο Βασίλειο του Μαρόκου. Τη 
συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποίησαν μέλη μας, τα οποία συμμετέχουν 
και στο «Φόρουμ 5+5 για τη Δυτική Μεσόγειο».

Στόχος εκείνης της επίσκεψης ήταν να δούμε από κοντά την προσέγγιση 
ασφαλείας του Μαρόκου, τη θρησκευτική του μεταρρύθμιση και το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί στην καταπολέμηση της τρομοκρατί-
ας και της ριζοσπαστικοποίησης, προάγοντας ταυτοχρόνως αξίες, όπως η ανε-
ξιθρησκεία, η αλληλεγγύη, η κατανόηση και η μετριοπάθεια. Η επίσκεψή μας 
εστίασε, επίσης, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμι-
σμού, μέσω του ρόλου του κράτους και των σχολείων των Ιμάμηδων.

Οι δυο αυτές εκδηλώσεις έθεσαν τις βάσεις για μια εισήγηση και ένα ψή-
φισμα με τίτλο: «Ελευθερία της Έκφρασης και Θρησκευτική Ελευθερία: Θρη-
σκευτικός Πλουραλισμός στην περιοχή της Μεσογείου», τα οποία εγκρίθηκαν 
ομοφώνως από τη Συνέλευσή μας στη συνεδρίαση της 11ης Ολομέλειας στο 
Πόρτο της Πορτογαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, δια του εν λόγω ψηφίσματος, η Συνέλευσή μας επανα-
βεβαίωσε την πεποίθησή της ότι η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθη-
κόντων και η ελευθερία της συνείδησης και των πεποιθήσεων αποτελούν ανα-
πόσπαστο κομμάτι του συστήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ κάλεσε 
τα κοινοβούλια-μέλη να συμμορφωθούν με τις ανειλημμένες δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις τους, προκειμένου να εγγυηθούν την απαρέγκλιτη απόλαυση των 
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θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν σε 
θρησκευτικές μειονότητες, συμφώνως προς την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία 
και το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Εμείς, οι βουλευτές, οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι 
στους συμπολίτες μας που μας όρισαν εκπροσώπους τους. Το καθήκον μας 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την θέσπιση νομοθετημάτων για την καταπολέ-
μηση της μισαλλοδοξίας, του εξτρεμισμού και των διακρίσεων κάθε είδους. 
Επίσης, φέρουμε την ευθύνη της ανάπτυξης και της εγγύησης ενός νομικού 
συστήματος, το οποίο θα προστατεύει ουσιωδώς τα δικαιώματα των θρησκευ-
τικών και εθνικών μειονοτήτων στην πράξη, αλλά και της δημιουργίας μη-
χανισμών διασφάλισης της πολιτικής συμμετοχής και της εκπροσώπησης σε 
κοινοβούλια, σε κρατικούς θεσμούς, σε όργανα και κυβερνήσεις, εκπροσώπων 
των μειονοτήτων, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται πλήρως και να προστα-
τεύονται τα συμφέροντά τους.

Ο πραγματικός διαπολιτισμικός διάλογος υπέρ της ειρήνης και της ασφά-
λειας γίνεται πράξη, μόνον εφόσον τα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθε-
ρίες προστατεύονται και προάγονται.

Οφείλουμε να δηλώσουμε απερίφραστα ότι δεν μπορεί να υπάρξει θρη-
σκευτική τεκμηρίωση ή πολιτισμική επιχειρηματολογία υπέρ της βίας. Παρά 
το γεγονός ότι όσοι εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις συχνά επικαλού-
νται τη θρησκεία για να επιδιώξουν ιδιοτελείς σκοπούς -που ουδεμία σχέση 
έχουν με τη θρησκευτική διδασκαλία- η ίδια η θρησκεία δεν αποτελεί την αιτία 
του κακού, που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό.

Πράγματι, εν γένει οι θρησκείες καταδικάζουν τη βία και υποστηρίζουν 
την ειρήνη. Επομένως, είναι εσφαλμένο και παραπλανητικό να κατηγορούμε 
οποιαδήποτε θρησκεία για πράξεις βίας, οι οποίες διαπράττονται στο όνομα 
αυτής.

Είναι δική μας ευθύνη να προστατεύσουμε τα όσα μας ενώνουν και να διατη-
ρήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι σε όσες δυνάμεις θα ήθελαν να αναστρέ-
ψουν τις θετικές τάσεις και να εκμεταλλευτούν τα όσα ακόμα μας χωρίζουν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Όπως ίσως γνωρίζετε η ΡΑΜ έχει καθεστώς μονίμου παρατηρητή στη Γενική 
Συνέλευση Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, είμαστε επιχειρησια-
κός εταίρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μέλος της «Συμμαχίας των Πολιτι-
σμών» του ΟΗΕ. Εργαζόμαστε, προκειμένου να προάγουμε την εφαρμογή των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, στα οποία με περηφάνια συμμετέχουμε και συνεισφέ-
ρουμε, ήδη από το στάδιο της σύνταξής τους.
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Ποτέ δε θα πρέπει να επιτρέψουμε σε καμιά φαρισαϊκή ιδεολογία να απο-
κλείει δια της βίας ανθρώπους λόγω θρησκευτικών, σεκταριστικών και εθνοτι-
κών διαφορών. Η προάσπιση των εναπομεινάντων στοιχείων πολυμορφίας και 
ανεκτικότητας στη Μέση Ανατολή είναι σημαντική για την αποκατάσταση της 
περιφερειακής ασφάλειας.

Επιθυμούμε να εμποδίσουμε τη διάχυση εκείνων των στοιχείων που απει-
λούν τις γειτονικές περιοχές, όπως και τις περιοχές πέραν των συνόρων αυτών. 
Οι τρομοκρατικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη υπήρξαν δηλωτι-
κές και διαφωτιστικές από αυτή την άποψη. Οι ξένοι μαχητές, οι τρομοκράτες 
που επιστρέφουν από τα πεδία της μάχης του Ιράκ και της Συρίας, απειλούν 
όχι μόνο την ασφάλεια των χωρών προέλευσής τους, αλλά λειτουργούν και ως 
ένας ολοένα πιο σημαντικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας για άλλες πε-
ριοχές, προκαλώντας φόβο και δυσπιστία.

Οι ηγέτες όλων των θρησκειών θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο 
στην ανάσχεση της πόλωσης των κοινωνιών μας. Οι θρησκευτικοί ηγέτες δια-
δραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών των χωρών μας και μπορούν να προάγουν 
την ειρηνική συνύπαρξη, την ανεξιθρησκεία και την ανεκτικότητα, αλλά ταυ-
τοχρόνως να προσφέρουν και ένα αφήγημα που θα λειτουργήσει ως αντίβαρο 
στο βίαιο εξτρεμισμό.

Τέλος, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι προκειμένου να υπερκεράσουμε τις 
θρησκευτικές διαφορές δε χρειάζεται να ομογενοποιηθούν οι κοινωνίες μας. 
Δεσμευόμαστε στο διαθρησκειακό διάλογο, ούτως ώστε να τύχουν σεβασμού 
οι διαφορές μας και όχι για να τις απαλείψουμε. Στόχος του διαλόγου είναι να 
μας βοηθήσει να συμβιώσουμε με τις βαθύτερες θρησκευτικές διαφορές μας, 
χωρίς να τις παραβλέπουμε, ούτε να τις προσπερνούμε.

Απαιτείται μεγαλύτερη αποδοχή και περισσότερη ανεκτικότητα, όχι λιγότε-
ρη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, χρειάζεται ο διάλογος μεταξύ πιστών και μη, αλ-
λά πρωτίστως μεταξύ εκείνων που πρεσβεύουν διαφορετικές θρησκείες, ώστε 
να δημιουργηθούν τα περιθώρια για μια πολιτισμική συνάντηση. Τα εθνικά 
και τα περιφερειακά μας κοινοβούλια θα πρέπει να αποτελέσουν υποδείγματα 
και παραδείγματα τέτοιων μηνυμάτων. Προσβλέπω στη δημιουργία ενός δι-
αρθρωμένου διαλόγου με τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, 
πολλώ δε μάλλον αφού πολλά μέλη σας είναι και δικά μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Εις το όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θε-
ού, 
Δόξα τω Θεώ, το χαίρε και ειρήνη σε όλους τους 
Προφήτες και Αγγελιαφόρους. 
Με τίμησε ο Σοφολογιότατος Μουφτής της Δημο-
κρατίας του Λιβάνου, ΣεΐχηςAbdul Latif Derian 
(Αμπντελλατίφ Ντεριάν), ο οποίος μου ανέθεσε 
να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές 
του για την επιτυχία του παρόντος Συνεδρίου και 
να εκφωνήσω εκ μέρους του, την ομιλία του.

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 
Ειρήνη, έλεος του Θεού και ευλογίες Του, υμίν. 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ που προτάσσει και ενθαρρύνει το αγαθό και 
αποτρέπει το κακό. Καλεί σε αγαθοεργία όλους τους ανθρώπους και στην υιο-
θέτηση μιας συμπεριφοράς με γνώμονα το καλό, σύμφωνα με τον οποίο όλοι 
οι άνθρωποι είναι τέκνα και δημιουργήματα του Θεού, ο οποίος αγαπά τα πιο 
ωφέλιμα και χρήσιμα δημιουργήματα Του. Ως εκ τούτου, ο Παντοδύναμος 
Θεός δίνει εντολή σε όλους τους ανθρώπους, να συμπεριφέρονται με γνώμονα 
το καλό, αναφέροντας «Ειπέ τοις δούλοις μου ίνα ώσιν ευπροσήγοροι, καθόσον 
ο Σατανάς δύναται να διαβάλλει μεταξύ αυτών. Ο Σατανάς είναι κεκηρυγμένος 
εχθρός των ανθρώπων» (Κεφ. Η νυχτερινή οδοιπορία:53). Ο Παντοδύναμος 
Θεός θέλει να δείξει στους ανθρώπους ότι ο σατανάς καραδοκεί και επιθυμεί 
να διαβάλλει, να σπείρει την διχόνοια, τον αλληλοσπαραγμό. Ο καλός λόγος 
οδηγεί στην ομόνοια και την αγάπη, ενισχύοντας την αγάπη στις καρδιές και 
τις ψυχές. Το Ισλάμ έχει παιδαγωγήσει τα τέκνα του με μία σαφή κουλτούρα 

Σoφολογιώτατος Μουφτής Σεΐχης Salim Soussan 
Εκπρόσωπος του Σοφολογιοτάτου Μουφτή  

της Δημοκρατίας του Λιβάνου, 
 πνευματικού ηγέτη των σουννιτών
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που βασίζεται στην ανεκτικότητα, και όχι στον φανατισμό, την αλληλογνωρι-
μία, όχι την απόρριψη, την αγάπη, όχι την μνησικακία, τον διάλογο, όχι την 
σύγκρουση, την στοργή, όχι την βία, την ευσπλαχνία, όχι την ασπλαχνία, την 
ειρήνη, όχι τον πόλεμο, την δικαιοσύνη και την μετριοπάθεια, όχι τον εξτρεμι-
σμό, την εσωστρέφεια και την μυστικοπάθεια, απορρίπτοντας κάθε κοινοτική 
ή δογματική διχόνοια. Αυτή η κουλτούρα δομήθηκε από τους Μουσουλμάνους 
σε αρκετές δογματικές και πνευματικές βάσεις, από τις οποίες αναφέρω: την 
αποδοχή του φαινομένου της πολυμορφίας, που είναι ένα οικουμενικό αξίω-
μα. Όπως πιστεύει ο Μουσουλμάνος στην μοναδικότητα του Θεού Δημιουρ-
γού, έτσι πιστεύει στην ποικιλία της δημιουργίας Του, σε πολλούς τομείς, αφού 
υπάρχει η ποικιλία της καταγωγής «Ώ άνθρωποι! Επλάσαμεν υμάς άρρεν και 
θήλυ, κατατάξαντες υμάς ανά οίκους και φυλάς, όπως αναγνωρίζησθε μεταξύ 
υμών.» (Τα δώματα:13).Υπάρχει επίσης η πολυγλωσσία, «Επίσης σημείον και 
η δημιουργία των ουρανών και της γης, ως και η ποικιλία των γλωσσών και των 
χρωμάτων» (Οι Ρωμιοί:22) και θρησκευτική ποικιλότητα «Εάν ο Θεός εβού-
λετο, ηδύνατο ν’ αποτελέση εξ’ όλων των ανθρώπων ένα έθνος» (Χούδ:118). 
Υπάρχει η δογματική και η πνευματική ποικιλία εντός της ίδιας θρησκείας, 
αφού ο Θεός έστειλε κείμενα που επιδέχονται ποικιλία απόψεων και ερμη-
νευτικών προσπαθειών. Επίσης, υπάρχει η πολιτική και κομματική ποικιλία. 
Αφού επιτρέπουμε και αποδεχόμαστε το αξίωμα της ποικιλομορφίας σε πνευ-
ματικό και δογματικό επίπεδο, πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπουμε και την ποι-
κιλία των κομμάτων στην πολιτική. Αφού τα κόμματα δεν είναι παρά ποικιλία 
δογμάτων στην πολιτική, έτσι και τα δόγματα αποτελούν νόμους και κανόνες 
ποικιλομορφίας σε πνευματικό και θρησκειακό επίπεδο. Η ιστορία του Ισλάμ 
επιβεβαιώνει ότι οι Μουσουλμάνοι δεν έχουν μισήσει κανέναν σε καμία περίο-
δο της ιστορίας του. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του πνεύματος, του ενστίκτου 
και δεν αποδέχεται να το ενστερνιστεί κανείς με εξαναγκασμό «Η θρησκεία 
δεν επιβάλλεται.» (Η Αγελάδα: 256). Το Ισλάμ θεμελιώνει μία σχέση μετα-
ξύ των Μουσουλμάνων τέκνων και των πολιτών από τους μη Μουσουλμάνους, 
με βάση ισχυρά θεμέλια ανεκτικότητας και δικαιοσύνης. Η βάση αυτής της 
σχέσης είναι ο λόγος του Μεγαλοδύναμου Θεού «Ο Θεός δεν απαγορεύει την 
ευμένειαν και την επιείκειαν προς τους μη πολεμήσαντες καθ’ υμών υπέρ πί-
στεως και τους μη εκδιώξαντας υμάς εκ των υμετέρων οίκων. Ο Θεός αγαπά 
τους επιεικείς» (Η δοκιμασία:8). Η ευπροσήγορη συμπεριφορά, η δικαιοσύνη 
και η ελευθερία είναι το ζητούμενο από κάθε Μουσουλμάνο προς όλους τους 
ανθρώπους, ακόμα κι αν δεν ασπάζονται την ίδια θρησκεία, απέχοντας από 
πρακτικές πολέμου και διωγμών. Το Ισλάμ δεν περιορίζεται απλά στην εξα-
σφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας, εγκαταλείποντας και περιθωριοποιώ-
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ντας τους αλλόθρησκους, αλλά, αντίθετα, προάγει την συμβίωση σε συμμετοχι-
κό περιβάλλον, σε ατμόσφαιρα ομόνοιας και ευσπλαχνίας, ανεκτικότητας και 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μετά από αυτή την σύντομη αναφορά, πρέπει να επισημάνουμε ότι τυχόν 
αποκλίσεις ή μεμονωμένα φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας ανά την ιστορία 
οφείλονται σε άλλους παράγοντες, που δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία 
του Ισλάμ, την αξία και την αλήθεια της διδασκαλίας του. Κάποιοι κυβερνώ-
ντες Μουσουλμάνοι, διαχρονικά, έχουν σφάλλει, βλάπτοντας έτσι τους Μου-
σουλμάνους και τους μη Μουσουλμάνους. Αυτοί επουδενί αποτελούν σημείο 
αναφοράς ούτε για το Ισλάμ, ούτε για τους Μουσουλμάνους. Οι πνευματικοί 
ηγέτες πάντοτε αναλάμβαναν παρεμβατική δράση, προκειμένου να επανορ-
θώσουν την εκτροπή και να επαναφέρουν Τέτοιου είδους εκτροπές, ως εκ 
τούτου, εκ μέρους μεμονωμένων περιπτώσεων Μουσουλμάνων, στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για φαινόμενα ανάδρασης που στρέφονται εναντίον 
τους.

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, Κύριοι, 
κλείνοντας, επιθυμώ να αναφέρω ότι διαβιούμε σε ένα κόσμο που κυβερνούν 
διενέξεις, διχόνοιες, όπου επικρατεί η λογική της δύναμης των ισχυρών κατά 
των ασθενών. Το μέλλον και η πορεία των χωρών ελέγχονται από μεγάλες δυ-
νάμεις, ηγεμονικές, που θέτουν συμφέροντα και στόχους, ως προτεραιότητα, 
εις βάρος των φιλοδοξιών και των συμφερόντων των μικρών και των ασθενών 
χωρών. Επί σειρά πολλών ετών, βιώνουμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 
καταστάσεις πολέμου, διενέξεων, παρόμοιες με αυτές που έζησαν οι Βαλκανι-
κές χώρες, στο κέντρο της Ευρώπης, στην Βοσνία, το Κόσσοβο, την Κροατία 
και την Σερβία. Η διεθνής παρέμβαση επιδείνωσε την κατάσταση των λαών 
μας, την οδύνη των πολιτών μας, μεροληπτώντας προς την μία πλευρά ή την 
άλλη, αδιαφορώντας για την λογική της διευθέτησης και της αντιμετώπισης 
των πραγματικών αιτιών των κρίσεων, με ιδιαίτερη αναφορά την περίπτωση 
της Παλαιστίνης και όσων συμβαίνουν εκεί. Η δικαιοσύνη, η ελευθερία και το 
δίκαιο αποτελεί τη βάση των λύσεων και των διευθετήσεων. Ζούμε σε μία πο-
λυπολιτισμική, πολυθρησκευτική και πολυδογματική περιοχή, όπου υπάρχει 
ποικιλομορφία στην καταγωγή, στην γλώσσα, στις διαλέκτους και τα έθιμα. 
Μοίρα μας είναι η συμβίωση, υπό την σκέπη της ενότητας και των αξιών μας. 
Αυτή είναι η λογική της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της περιοχής, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Για να συμβιώσουμε, ο ένας με τον άλλον, πρέπει να υπάρ-
χει αλληλοκατανόηση, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες μας, και συνεργασία για 
την οικοδόμηση ενός φωτεινού μέλλοντος, ευημερία, και μιας κοινωνίας ανά-
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πτυξης, αρμονίας και συνεργασίας. Εδώ έγκειται η ευθύνη των πολιτικών, η 
ευθύνη των θρησκευτικών λειτουργών, Μουσουλμάνων και Χριστιανών, των 
ανθρώπων του πνεύματος, των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και εκπαιδευτι-
κών θεσμών και οργανισμών, αθλητικών συλλόγων και άλλων: η δημιουργία 
ενός χώρου χωρίς προσβολή, απαξίωση, ή επίδειξη ισχύος, χωρίς αναφορές σε 
μειονότητες, ενός χώρου για έντιμους πολίτες που κτίζουν και προστατεύουν 
τις πατρίδες τους, κάτω από την σκέπη ενός ισχυρού, δίκαιου κράτους, που 
θεμελιώνεται στο κράτος δικαίου και όχι σε προσωπικές, κομματικές ή άλλες 
ιδιοτελείς επιδιώξεις οι οποίες δεν συνάδουν με την θρησκευτική, φυλετική, 
πολιτισμική προσήλωση. 

Σας ευχαριστώ. 
Ειρήνη, το έλεος του Θεού και ευλογίες Του, υμίν.
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Εξοχότατε Πρόεδρε, 
Μακαριότατε, 
Εξοχότατοι και Σοφολογιότατοι, 
Αξιότιμοι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων 
κοινοβουλευτικών, 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. 

ΕΧΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ τον Μα-
καριότατο καρδινάλιο Bechara Boutros Al-Rahi, 
Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής των 
Μαρωνιτών, στο παρόν Διεθνές Κοινοβουλευτι-

κό Συνέδριο και σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση που 
του απευθύνατε, τις πατρικές του ευλογίες και τις ειλικρινείς ευχές του για την 
επιτυχία του παρόντος συνεδρίου και όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε 
για την προσέγγιση μεταξύ των λαών και τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών 
και των πολιτισμών και την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από 
τα σημαντικότερα και ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου είναι εκείνο που 
αναφέρετε στον τίτλο του συνεδρίου με την φράση «βασικές ελευθερίες». Κο-
ρωνίδα αυτών των ελευθεριών είναι η θρησκευτική ελευθερία, στην οποία η 
Σύνοδος του Βατικανού έχει αφιερώσει ανεξάρτητο έγγραφο. Σύμφωνα με την 
άποψη της Εκκλησίας η θρησκευτική ελευθερία είναι έννοια ευρύτερη από 
την ελευθερία της θρησκείας και την ελευθερία της συνείδησης, που ορίζονται 
στα συντάγματα του δικαίου των ανθρώπων και συνδέονται με τις έννοιες της 
ανεκτικότητας, της κοινωνικής ειρήνης, της ουδετερότητας του κράτους και 
άλλες. Ωστόσο, η ελευθερία της θρησκείας και η ελευθερία της συνείδησης 
αγνοούν μία σημαντική διάσταση της θρησκείας, αφού η θρησκεία δεν περι-

Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Samir Mazloum 
Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Καρδιναλίου  
Μαρωνίτη Καθολικού Πατριάρχη Αντιοχείας 

και πάσης Ανατολής
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ορίζεται στην ατομική πίστη ή θρησκευτικές πεποιθήσεις και τελετές. Είναι 
ένας ολοκληρωμένος τρόπος ζωής, που εκδηλώνεται σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο στα πλαίσια της κοινωνικής παρουσίας. Επομένως, διαδραματίζει ρό-
λο στην δομή και την συνέχιση της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε 
να διασπάσουμε τον πολίτη, έχοντας από την μία πλευρά την θρησκευτική του 
πεποίθηση, την ατομική του συνείδηση και από την άλλη πλευρά την ιδιότητα 
του πολίτη. Η θρησκευτική ελευθερία ερμηνεύει την ανθρώπινη ανεξαρτησία, 
από την άποψη της διάθεσης του ανθρώπου να ερευνήσει την αλήθεια, την 
αλήθεια του εαυτού του και την αλήθεια του σύμπαντος. Ο Πάπας Βενέδικτος 
16ος, αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται να απαγορεύσεις τις θρησκευτικές ομά-
δες από την ελεύθερη τέλεση πράξεων που αντανακλούν τις θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις τους, για την οργάνωση της κοινωνίας και την αναζωογόνηση ολό-
κληρης της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας από τους καρπούς και τους 
στόχους της θρησκευτικής ελευθερίας, είναι η παροχή κινήτρου και αρωγής 
στους ανθρώπους για να εργαστούν με αίσθημα μεγαλύτερης ευθύνης προς το 
σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εντός του κοινωνικού βίου. Ο Πάπας 
αναφέρει, επίσης, ότι «Εντός της θρησκευτικής ελευθερίας έγκειται η έκφραση 
για την ιδιαιτερότητα του ατόμου, όπου δύναται να καθορίσει τον ατομικό του 
βίο, ως και τον κοινωνικό βίο, βάσει της βούλησης του Θεού». Ως εκ τούτου, ο 
περιορισμός αυτής της ελευθερίας ή η άρνηση της, διαμορφώνει μία ελλιπή 
άποψη για τον άνθρωπο. Ο αποκλεισμός του δημοσίου ρόλου της θρησκείας 
συνεπάγεται τη δημιουργία μίας μη δίκαιης κοινωνίας, αφού κάτι τέτοιο δεν 
εναρμονίζεται με την πραγματική φύση του ανθρώπου. Επομένως, η προσβολή 
της θρησκευτικής ελευθερίας συνιστά προσβολή όλων των δικαιωμάτων και 
των βασικών ελευθεριών. Η θρησκευτική ελευθερία είναι η σύνοψη και η κο-
ρυφή αυτών των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, είναι ένα συστατικό που δεν 
μπορεί να αγνοείται από το κράτος δικαίου, αφού η θρησκευτική ελευθερία 
εκφράζει την ύψιστη έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και προσθέτει ο 
Πάπας, σχετικά «με σεβασμό στην παγκοσμιοποίηση των κυβερνητικών θε-
σμών, πρέπει να αναγνωρίζουμε πάντα την δημόσια διάσταση της θρησκεί-
ας». Είναι ουσιαστική σε αυτό το πλαίσιο η διεξαγωγή ειλικρινούς διαλόγου 
μεταξύ των θρησκευτικών και κοσμικών θεσμών, με σκοπό την ανάπτυξη του 
ανθρώπου και την αρμονία στην κοινωνία. Εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα: 
Πως βλέπει η Εκκλησία την παρουσία του ενεργού ανθρώπου, ως πολίτη και 
ως πιστό, στην καρδιά του κράτους; Σύμφωνα με την απάντηση της δεύτερης 
Συνόδου του Βατικανού, ο άνθρωπος εκ φύσεως προσανατολίζεται προς την 
κοινωνία, με αποτέλεσμα, εκ φύσεως, να χαρακτηρίζεται από την συμμετοχι-
κότητα, και όχι ως άνθρωπος που αιωρείται απλά στο δημόσιο χώρο. Ο Χρι-
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στιανός δεν αποτελεί εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανόνα, καθώς εξαιτίας 
της ανθρώπινης φύσης του και της πίστης του, συμμετέχει στην οικοδόμηση 
της ανθρωπότητας, και επιδιώκει την οικοδόμηση της συμμετοχής του στην 
Βασιλεία των ουρανών. Επομένως δεν επιτρέπεται στον Χριστιανό, να διακρί-
νει ανάμεσα στην ελευθερία της συνείδησης και την ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία. Όσον αφορά εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να αφοσιωθούν 
πλήρως στις επίγειες ασχολίες που θεωρούν απόλυτα ξενικές από τον θρησκευ-
τικό τους βίο, όπου τον περιορίζουν αποκλειστικά στις τελετές της λατρείας και 
σε κάποιες ηθικές υποχρεώσεις, είναι ουτοπικοί. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ 
της πίστης, την οποία ακολουθούν, και της καθημερινής συμπεριφοράς, είναι 
από τους μεγαλύτερους κινδύνους της εποχής μας. Επομένως, δεν χρειάζεται 
να δημιουργούμε έναν τεχνητό διαχωρισμό ανάμεσα στις επαγγελματικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, από την μία πλευρά, και του θρησκευτικού βίου, 
από την άλλη πλευρά. Ο Χριστιανός έχει ανάγκη να βιώνει την πίστη του, οφεί-
λει να ασχολείται με τα θέματα της κοινωνίας, να επιδιώκει την διάδοση της 
ομόνοιας, της αγάπης και της ειρήνης και να συμβάλλει στην επίτευξη της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της γενικής ανάπτυξης. Ο Πάπας Φραγκίσκος, 
γράφει: «Δεν δύναται κανείς να μας επιβάλλει τον περιορισμό της θρησκείας 
εντός του μυστικού εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων, χωρίς καμιά επιρροή 
στον κοινωνικό και εθνικό βίο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον προς τους υγιείς θε-
σμούς της κοινωνίας των πολιτών. Ποιος μπορεί να κλειστεί σε ένα ιερό και να 
αποσιωπήσει το μήνυμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης ή της Μακαριστής 
Αδελφής Τερέζα της Καλκούτα; Η πραγματική πίστη δεν μπορεί ποτέ να είναι 
είδος πολυτέλειας ή εγωισμού. Η πραγματική πίστη εσωκλείει πάντα μία βα-
θιά επιθυμία αλλαγής του κόσμου και μεταφοράς των αξιών».

Υπό το φως αυτών των πεφωτισμένων διδασκαλιών, η Εκκλησία στον Λίβα-
νο και την Μέση Ανατολή θεωρεί την παρουσία σε αυτή την περιοχή, εδώ και 
δύο χιλιάδες έτη, ως παρουσία μαρτυρίας και αποστολής. Παρουσία πίστης 
και προσευχής. Μία παρουσία που ενσαρκώνεται στην πραγματικότητα αυτής 
της περιοχής του κόσμου και στην παράδοση της Ανατολής, στις γλώσσες και 
τους πολιτισμούς, Αραβικούς και μη Αραβικούς. Μία διαδραστική παρουσία, 
για την υπηρεσία του ανθρώπου αυτής της περιοχής και την αλληλεγγύη προς 
τον άνθρωπο σε όλα τα θέματα που τον απασχολούν. Μία οικουμενική παρου-
σία, ένα ανοιχτό διάλογο προς όλες τις θρησκείες, τους πολιτισμούς και τα 
έθνη. 

Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.



54

Εις το όνομα του Οικτίρμονος 
και Ελεήμονος Θεού. Δόξα στον Κύριο των κό-
σμων, το κάλλιστο χαίρε στον προφήτη μας Μωά-
μεθ και τους ενάρετους, αγνούς οικείους του. 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Σοφολογιότατοι, Μακαριότατοι, 
Σεβασμιότατοι, Αξιότιμοι, Αδελφοί 
και Αδελφές. 
Ειρήνη, έλεος του Θεού και ευλογίες Του, υμίν.

ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ και 
του ανθρώπου, ο Χριστιανισμός συνδέεται με το 

πρόσωπο του Χριστού, ενώ ο Μουσουλμάνος συνδέεται με τον προφήτη Μωά-
μεθ, το χαίρε του Θεού είη επ΄αυτού. Η Βούληση του Θεού που δημιούργησε την 
αλήθεια, άρχισε από τον άνθρωπο, τον απόλυτο άνθρωπο, από τον οποίο ανέδειξε 
τον θεόκλητο Μωυσή, τον Μεσσία Ιησού και τελευταίο τον Μωάμεθ. Το αρχικό 
ζήτημα λοιπόν έγκειται στο πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε τον άνθρωπο με τον 
άνθρωπο, για να αποφευχθεί η διένεξη στην καρδιά των θρησκειών μας. Άρα, το 
ζήτημα είναι πως μπορεί ο άνθρωπος πρωτίστως να είναι άνθρωπος και ύστερα 
πιστός. Η πίστη εκφράζεται από τον άνθρωπο, και αν προσβάλει τον άνθρωπο, 
προσβάλλει τον ίδιο τον Θεό. Όπως αναφέρει ο Προφήτης Μωάμεθ, «Τα δημι-
ουργήματα είναι τέκνα του Θεού, όποιος τους προδώσει, προδίδει τον Θεό».

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ο βουλευτής είναι η φωνή της πατρίδας του, του 
λαού του και των ανθρώπων του, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, εθνοτικές, 
πολιτισμικές, κοσμικές τους ταυτότητες. Αν απομακρυνθεί από αυτές, απομα-
κρύνεται από την ουσία της εκπροσώπησης και μετατρέπεται σε εχθρό του εαυ-
τού του, του λαού του, της πατρίδας και του στόχου έκφρασης και επικοινωνίας 
των θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη και τον άνθρωπο. Έτσι πιστεύουμε, ότι 

Σοφολογιώτατος Μουφτής Ahmad Kabalan 
Εκπρόσωπος του Προέδρου  

του Ανωτάτου Σιϊτικού Ισλαμικού Συμβουλίου
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η θρησκεία αποτελεί πρωταρχικό θεμέλιο για την εσωτερική διαμόρφωση του 
ανθρώπου. Η συγκεκριμένη ταυτότητα πρέπει να προστατευτεί, ως εγγυημένη 
πνευματική ελευθερία, βάσει της αρχής «Η θρησκεία δεν επιβάλλεται» (Κεφ. 
Η Αγελάδα:256). Πιστεύουμε επίσης στην θρησκευτική και πνευματική πολυ-
μορφία, βάσει της αρχής «Έχετε την θρησκεία σας, κι εγώ έχω την εμήν» (κεφ. 
Οι Άπιστοι:6). Επιπλέον, στην περικοπή «Ώ άνθρωποι! επλάσαμεν υμάς άρρεν 
και θήλυ, κατατάξαντες υμάς ανά οίκους και φυλάς, όπως αναγνωρίζησθε με-
ταξύ υμών» (Κεφ. Δώματα:13) αναφέρει «όπως αναγνωρίζησθε» και όχι για να 
«μάχεστε», σύμφωνα με έναν νομικό γενικό κανόνα που εγγυάται την αρμονική 
πολυμορφία μεταξύ των ανθρώπων, με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Ο Ιμά-
μης Ali (Άλη) ανέφερε ότι «ο άνθρωπος είναι ίσος προς τον άνθρωπο», ως νομική 
βάση, ανεξάρτητα από την θρησκεία, την καταγωγή, το φύλο, την γλώσσα, το 
έθνος και άλλα. Αυτό κατοχυρώνει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, διατη-
ρώντας ταυτόχρονα την θρησκευτική και πνευματική ταυτότητα των ατόμων και 
των κοινωνικών ομάδων, θέτοντας τους κανόνες που εγγυώνται την συμμετοχή 
των ταυτοτήτων στο πλαίσιο του κράτους το οποίο με τη σειρά του, εγγυάται τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και των θρησκειών. Με άλλα λόγια, αγαπητοί αδελ-
φοί, με βάση την σκέψη του Παντοδύναμου Θεού, ο πόλεμος, οι διακρίσεις, η 
περιθωριοποίηση και όλες οι εχθρικές πράξεις, δεν πρέπει να αποτελεί παιχνίδι 
εξουσίας μεταξύ των εθνών, αφού η Φωνή του Θεού, καλεί στην ενότητα και 
ισονομία των ανθρώπων και τη δικαιοσύνη στον ανθρώπινο βίο. Η εξουσία, ση-
μαίνει δικαιοσύνη, μία δικαιοσύνη που υπηρετεί τα συμφέροντα του ανθρώπου. 
Ο λόγος του Θεού αναφέρει «Ετιμήσαμεν τα τέκνα του Αδάμ» (Κεφ. Η Νυχτε-
ρινή Οδοιπορία: 70). Ανέφερε τα τέκνα του Αδάμ, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, 
ανεξάρτητα από καταγωγή και πολιτική ταυτότητά του. Επομένως η καταγωγή, 
παρά την σημασία της, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Σχετικά 
με την έννοια της απιστίας, η πρακτική της ερμηνεία, μεταφράζεται ως η ενα-
ντίωση του ανθρώπου προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Εναντίωση στο δικαίωμα της 
σκέψης, της ζωής και της συμμετοχής. Εναντίωση στο δικαίωμα του ανήκειν, της 
θρησκείας και του πολιτισμού. Εναντίωση στα δικαιώματα του και την κοινωνι-
κή δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, εμείς είμαστε εναντίον του εξτρεμισμού και των 
διακρίσεων, αφού αντανακλούν έναν άγριο τρόπο σκέψης, μακριά από την απέ-
ραντη ευσπλαχνία του Θεού. Αυτό προϋποθέτει, σε επίπεδο, δικαιωμάτων, την 
ύπαρξη εθνικών και νομικών εγγυήσεων, που στηρίζουν τον άνθρωπο ως άνθρω-
πο, τον πολίτη ως πολίτη, την ελευθερία ως πνευματική, θρησκευτική και πολι-
τισμική επιλογή, ατόμων και ομάδων, χωρίς να θίγεται η νομική κατοχύρωση 
της έννοιας του ανθρώπου ή του πολίτη. Όπως οφείλεται να αντιμετωπίζεται ο 
άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού, οφείλεται να αντιμετωπίζονται η εξουσία, 
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το κράτος, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση, ως κοινωνικό δημιούργημα για την 
εξυπηρέτηση του ανθρώπου – πολίτη, και όχι το αντίστροφο. Αυτό αγαπητοί μου 
αδελφοί, απαιτεί να διατεθούν όλα στην υπηρεσία του ανθρώπου, συμπεριλαμ-
βανομένης της εξουσίας, των δημοσίων υποδομών, των πόρων, των δυνατοτήτων, 
των δικτύων υπηρεσιών, βάσει της αρχής της προσέγγισης του πολίτη ως σώ-
φρονος ατόμου με θρησκευτικές, πνευματικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, 
αναχωρώντας από τη βάση: «προέρχεσθε από τον Αδάμ και ο Αδάμ εκ χώματος 
εστί», και στα πλαίσια ενός κράτους που εγγυάται αυτή την πολυμορφία, όπως 
την εγγυήθηκε ο Θεός, όταν δημιούργησε ποικιλία δημιουργημάτων ως προς το 
χρώμα, τη σκέψη, το φύλο, την καταγωγή και τις διαφορετικές κλίσεις.

Τέλος, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας αρέσει να χρησιμοποιούμε τον όρο ‘μει-
ονότητες’, αφού «ο άνθρωπος είναι ίσος προς τον άνθρωπο» δηλαδή με τον συ-
νάνθρωπο. Ωστόσο, αυτόν τον όρο, μας τον επέβαλε η πνευματική και πολιτική 
αποτυχία. Ως εκ τούτου, είμαστε κατά των διακρίσεων, κάθε μορφής, με βάση 
την προστασία των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων, διά της νομοθεσίας, που εγγυάται 
την πολυμορφία εντός του ιδίου κράτους και θεμελιώνει έναν πνευματικό και 
θρησκευτικό διάλογο, εθνικές και διεθνείς, πανανθρώπινες συνεργασίες, που εγ-
γυώνται την αρχή «ο άνθρωπος είναι αδελφός του ανθρώπου», δεν τον αδικεί, 
δεν τον προδίδει, δεν του επιτίθεται. Η αρχή που πιστεύουμε είναι ότι «ο άνθρω-
πος είναι από τον άνθρωπο, όπως η κεφαλή είναι από το σώμα». Όποιος έχει ως 
κεντρική αξία την πολυμορφία, την τάξη ως εγγύηση, εξασφαλίζει την ασφάλεια 
του κράτους του και του λαού του, οπότε η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση προ-
σεγγίζει τον Θεό και τον άνθρωπο. 

Δυστυχώς, αυτό μας κάνει να υποφέρουμε στον Λίβανο, αφού ο σεκταρισμός 
είναι θανατηφόρα ασθένεια, είναι ριζική απαξίωση του ανθρώπου, φονικό δη-
λητήριο που εξοντώνει την ταυτότητα και την λειτουργία του κράτους. Είναι η 
ίδια αιτία που προκαλεί περιφερειακές και διεθνείς εντάσεις, τις οποίες χειρα-
γωγούν κάποιοι διεθνείς και περιφερειακοί φορείς για πρόκληση καταστροφών, 
δεινών και απώλεια ανθρώπινων ζωών, στο όνομα πολιτικών, πολιτισμικών και 
πνευματικών διακρίσεων, περιφερειακού και διεθνούς διαχωρισμού, με αποτέ-
λεσμα χώρες όπως η Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς πόλης της 
Ιερουσαλήμ, η Συρία, ο Λίβανος, η Υεμένη, το Ιράκ, η Λιβύη, το Αφγανιστάν 
και άλλες, να έχουν μετατραπεί σε εστίες πολέμου, αφού μερικοί έχουν την τάση 
«της καταβρόχθισης των λαών και των χωρών», ως έκφραση της θηριωδίας του 
στον κόσμο της εξουσίας και του ανθρώπου.

Αδελφοί, ο Θεός να χαρίσει την επιτυχία στο Συνέδριο σας, για το καλό του 
ανθρώπου, των πατρίδων και των λαών. 

Ευχαριστώ.
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Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Εξοχότατοι, Σοφολογιότατοι, Μακαριότατε, 
Αγαπητοί.

ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ του 
Μακαριότατου Πατριάρχη Joseph Absi (Ιωσήφ 
Άμπσι), Πατριάρχη των Μελχιτών Ελληνοκαθο-
λικών, Πατριάρχη Αντιοχείας, Αλεξανδρείας και 
Ιερουσαλήμ, ο οποίος εύχεται επιτυχία στο παρόν 
συνέδριο, για την ενίσχυση της εθνικής ενότητας, 
πρωτίστως στον Λίβανο, αλλά και σε όλες τις χώ-

ρες της Μέσης Ανατολής και όλες τις χώρες του κόσμου. 
Η εθνική ενότητα στον Λίβανο βασίζεται σε δύο θέματα. Είμαστε 18 θρη-

σκευτικές κοινότητες που πιστεύουν στον μοναδικό Θεό, πιστεύουν στον ενι-
αίο χώρο του Λιβάνου. Αυτή η πίστη στον ένα Θεό, διαφοροποιείται ανάμεσα 
στους θρησκευόμενους πιστούς, αφού ο Θεός, είναι τόσο μεγάλος που δεν μπο-
ρεί να τη χωρέσει ή να την κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Για αυτό, πιστεύου-
με πως όλες οι θρησκείες προσπαθούν να αγγίξουν τον ένα και μοναδικό Θεό. 
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, οι θρησκείες κωλύονται και προσπαθούν 
να εκφράσουν ποικιλοτρόπως την πίστη τους, χωρίς να μπορούν να συλλάβουν 
το μυστήριο του Θεού. Στην Εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε την πρότα-
ση «ο τα πάντα πληρών». Ο Θεός περιλαμβάνει το σύνολο των δημιουργημά-
των, ενώ το δικό μας μυαλό είναι πεπερασμένο Με βάση την ταπεινοφροσύνη, 
αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, ενώ διαφοροποιούμαστε στον τρόπο έκφρα-
σης του ενός και μοναδικού Θεού. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να κατατάσσει 
τους άλλους στην κατηγορία των απίστων. Ποιος σε εξουσιοδότησε να είσαι ο 

Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Cyril Salim Bustros 
Εκπρόσωπος του Μακαριότατου  

Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, 
Μελχιτική Ελληνοκαθολική Εκκλησία
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μόνος εκπρόσωπος του μεγαλοδύναμου Θεού; Όλοι είμαστε ταπεινοί άνθρω-
ποι με περιορισμένο πνεύμα και δυνατότητα έκφρασης. Ο μεγάλος φιλόσοφος 
Heidegger (Χάϊντεγκερ) είπε κάποτε «είμαστε στον δρόμο προς την γλώσσα» 
(nous sommes en voie vers le langage) και επίσης, όλοι μας βαδίζουμε προς την 
σωστή έκφραση για τον μεγαλοδύναμο Θεό. Ανεξάρτητα, αν είμαστε σοφοί, 
αν είμαστε φιλόσοφοι, αν είμαστε θεολόγοι, προκειμένου να σεβόμαστε ο ένας 
τον άλλον, τον διαφορετικό, και να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, τον διαφο-
ρετικό. Αυτή είναι η μία βάση. 

Η δεύτερη βάση έγκειται στο γεγονός ότι όλοι μας έχουμε μία και μοναδι-
κή πατρίδα. Αυτή η πατρίδα είναι αποτέλεσμα της παρουσίας των λαών, των 
θρησκειών, των κοινοτήτων και των ομάδων. Ήταν το πεπρωμένο μας να προ-
σφύγουμε σε αυτή την πατρίδα, με παρουσία από την εποχή των Φοινίκων, 
των Φιλισταίων, των Χαναναίων, από την εποχή όλων εκείνων που έφτασαν σε 
αυτή την χώρα και ήταν το πεπρωμένο τους να συμβιώσουν μεταξύ τους. Αυτή 
η μοίρα είναι ζήτημα ελευθερίας. Εμείς επιλέγουμε αυτή την χώρα, την επιλέ-
γουμε ως πατρίδα για όλους, όπου σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και συμβιώνου-
με στα πλαίσια της αγάπης και του αλληλοσεβασμού. Ως εκ τούτου, ο Λίβανος, 
μετά από τα τόσα δεινά, τους θρησκευτικούς και κοινοτικούς πολέμους που βί-
ωσε, μπορούμε να πούμε πλέον ότι πέρασε την εποχή της τρέλας του πολέμου. 
Η λογική επικράτησε και επαναβεβαίωσε την ανάγκη καθιέρωσης του ενιαίου 
χώρου του Λιβάνου. Η λογική υπαγορεύει το ότι δεν μπορεί καμία λιβανική 
ομάδα να μονοπωλήσει τον Λίβανο. Δεν μπορεί καμία ομάδα να κυριαρχήσει 
επί του Λιβάνου, να κυβερνήσει μόνη της τον Λίβανο. Είμαστε όλοι διαφορε-
τικά άνθη στον κήπο του μοναδικού Θεού. Ως εκ τούτου, θα μείνει ο ένας και 
ενιαίος Λίβανος, όπου θα ακούγεται από τους μιναρέδες το «Αλλάχου Άκμπαρ 
(ο Θεός μέγας εστί)» και οι κωδωνοκρουσίες αναγγέλλοντας το «Χριστός Ανέ-
στη. Αληθώς Ανέστη».

Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
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Εξοχότατε κ. Πρόεδρε, 
Εξοχότατοι, Μακαριότατε, Σοφολογιότατοι, 
Αξιότιμοι, 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ από 
τους Ορθόδοξους Λαούς και τον Ισλαμικό Κό-
σμο, σε Συνέδριο για την «πολυμορφία και τις 
βασικές ελευθερίες», προερχόμενοι από διαφο-
ρετικές χώρες, δόγματα και πολιτισμούς, επι-
βεβαιώνει στην πράξη την έννοια της ενότητας 
στην πολυμορφία. Αυτή η ενότητα είναι η βάση 
θεμελίωσης των πατρίδων, αντανακλά την μονα-

δική αλήθεια, γύρω από την οποία περιστρέφονται οι θρησκείες και η Αν-
θρωπότητα. Ο πνευματικός ρόλος της θρησκείας είναι ο συνδετικός κρίκος 
στην πολύμορφη κοινωνία. Είναι η αφετηρία κάθε κοινωνικού, πολιτισμικού, 
ανθρώπινου, και πιθανόν, πολιτικού, ρόλου. Αναμφίβολα, η προστασία της 
κοινωνίας επιτυγχάνεται δια της τήρησης των πνευματικών, ανθρωπίνων, 
κοινωνικών αξιών της θρησκείας. Επομένως, ελλοχεύει για τις πατρίδες μας 
ο κίνδυνος της μετατροπής της θρησκείας, της θρησκευτικής ελευθερίας, της 
θρησκευτικής πολυμορφίας και της πολυπολιτισμικότητας, σε πεδία αντα-
γωνισμού και απαξίωσης του ενός εναντίον του άλλου. Δέον είναι να μετα-
τραπούν η θρησκεία και η θρησκευτική πολυμορφία σε όαση ανάδειξης της 
ενότητας της Ανθρωπότητας και των βασικών αξιών του ανθρώπου, ως ελεύ-
θερου και έλλογου όντος, έχοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται στη θρησκεία ως αδέλφια και ως ισότιμα δημιουργήματα. 
Όσα προσέφερε ο Μεγαλοδύναμος Θεός για τους ανθρώπους είναι ευλογία 

Σεΐχης Sami Abou El Mona 
Εκπρόσωπος του επικεφαλής  

της κοινότητας των μονοθεϊστών Δρούζων
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Του. Οι άνθρωποι δύνανται να μετατρέψουν αυτή την ευλογία σε κατάρα. 
Μπορούν να αλλοιώσουν ακόμα και το ρόλο του πνεύματος, την μεγαλύτερη 
ευλογία που έδωσε ο Δημιουργός στον άνθρωπο, εξαιτίας του ανθρώπινου 
εγωισμού, των παθών τους και των κακών τους πράξεων, καθιστώντας το ολέ-
θριο για τον άνθρωπο. Επίσης, η πολυμορφία είναι ευλογία από τον παντο-
δύναμο Δημιουργό, που δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει το συνεκτικό εθνικό 
της πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε αρνητική, ανταγωνιστική πο-
λυμορφία, ενώ το ζητούμενο είναι η πολυμορφία στην ενότητα. Ίσως αυτό 
να είναι ένα είδος νίκης επί του εαυτού, που θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη, 
σύμφωνα με τον Έλληνα φιλόσοφο, τον Πλάτωνα. Η μοίρα των Λιβανέζων 
και των ανθρώπων της Ανατολής, Μουσουλμάνων και Χριστιανών, είναι η 
κοινή συμβίωση. Μοίρα τους είναι η διαχείριση της πολυμορφίας, που υφί-
σταται μεταξύ τους. Η Ανατολή δεν θα είναι πλέον Ανατολή, αν ζήσουν οι 
Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί, απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο, όπως 
αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Οργανισμού Ισλαμο-Χριστια-
νικού Διαλόγου, κ. Mohammed Sammak (Μωχάμεντ Σαμάκ), και όπως ανα-
φέρουν οι σύντροφοί του στους εθνικούς οργανισμούς διαλόγου. Επομένως, 
η κοινή συμβίωση είναι το επιστέγασμα αυτής της εξαιρετικής πολυμορφίας, 
είναι ανάγκη που επιβάλλουν η ενότητα της γλώσσας και του πολιτισμού, 
η ενότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αναφέρεται στο εθνικό υπό-
μνημα του Πατριάρχη των Μαρωνιτών στο Μπακάρκι. Το πλεονέκτημα της 
πολυμορφίας στον Λίβανο, είναι η βάση της ίδρυσης του κράτους, του συλλο-
γικού κράτους των πολιτών, ή όπως το αποκαλούν του κοσμικού κράτους που 
σέβεται τις ελευθερίες και παράλληλα σέβεται τις θρησκείες, που ωφελείται 
από τον πλούτο των θρησκειών, χωρίς σύγκρουση μεταξύ της θρησκείας και 
της πολιτικής, αλλά σε πλήρη αλληλοσεβασμό και αλληλοσυμπλήρωση. Το 
κράτος είναι υπεύθυνο για την εγγύηση των ελευθεριών, τη διαχείριση της 
πολυμορφίας, τη δημόσια τάξη, την επίτευξη της ευημερίας του λαού. Το 
κράτος οφείλει να αντλήσει την πνευματικότητα του από την πνευματικότητα 
και τις αξίες της θρησκείας. Ο θρησκευτικός θεσμός, είναι υπεύθυνος για 
την ενίσχυση της ορθής πίστης στις καρδιές και στο πνεύμα των ανθρώπων, 
διάδοση της κουλτούρας του ελέους, της αγάπης και του σεβασμού της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας.

Η πολυμορφία δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στην οικοδόμηση του κρά-
τους, αλλά να είναι θεμέλιο της. Η εθνική ενότητα βασίζεται στην υψίστη 
κατανόηση της ανθρώπινης υποχρέωσης και της εθνικής υποχρέωσης. Η 
λιβανική εμπειρία, είναι άριστο υπόδειγμα. Ως εκ τούτου, ο Παναγιώτατος 
Πάπας ανέφερε ότι «ο Λίβανος είναι πέρα από μία πατρίδα ένα πολιτισμικό 
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μήνυμα». Προηγουμένως το είχε αναφέρει επίσης ο Michel Siha (Μισέλ Σί-
χα). Το ανέφερε επίσης ο Kamal Jumblatt (Καμάλ Γκονμπολάτ) με κάθε σα-
φήνεια, ο οποίος είναι λιβανέζος ηγέτης από την κοινότητα των μονοθεϊστών 
Δρούζων, με προοδευτικό πνεύμα, ο οποίος είπε ότι «ο Λίβανος είναι η χώρα 
με την μεγαλύτερη πολυπολιτισμικότητα, που θα μπορούσε να ήταν μεγαλύ-
τερη. Θα μπορούσε η λιβανική διαμόρφωση να είναι υποδειγματική, αν εί-
χαμε αποδεχτεί την αλλολοσυμπλήρωση στην πραγματικότητα, στα πλαίσια 
ενός έθνους, της ίδιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ήτοι αν είχαμε αποδεχτεί 
την πολυμορφία στην ενότητα και όχι την πληθώρα». Εμείς, αναφέρουμε ότι 
η αποστολή της κάθε κοινότητας έγκειται στην προστασία της άλλης κοινότη-
τας και δεν περιορίζεται στην αυτοπροστασία. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας 
για την προστασία της πλουραλιστικής κοινωνίας. Επομένως, η πολυμορφία 
δεν είναι αντίθετη προς την ενότητα, αλλά την συμπληρώνει. Οφείλουμε να 
κατανοήσουμε τον τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης πολυμορφίας, το 
πως ο Λίβανος θα αναχθεί σε πρότυπο, μέσα από την έννοια του καταμερι-
σμού, που ζητούμε και επιμένουμε, αφού εκφράζει τον σεβασμό της ιστορίας 
και των θυσιών. Επίσης, πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των ιδρυ-
τικών κοινοτήτων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας, ελπίζοντας να συμβάλετε, από 
κοινού μαζί μας, ώστε να κηρυχτεί ο Λίβανος διεθνές κέντρο διαλόγου μεταξύ 
των θρησκειών. 

Κλείνοντας την ομιλία μου, θα χρησιμοποιήσω μερικούς ποιητικούς στί-
χους, ζητώντας συγγνώμη από τον μεταφραστή. 

«Εμείς, όσο και αν διαφέρουμε στην πολυμορφία, είναι πλούτος.
Εμείς, όσο και αν διαφέρουμε, είμαστε αδέλφια, 
Βαδίζουμε με διορατικότητα, 
Έχοντας στις προσπάθειες μας, ενότητα. 
Για την αγάπη, και όχι για την σκόνη του πολέμου, 
Είναι η επανάστασή μας.
Εκφράζουμε την σκέψη και δεν βγάζουμε μαχαίρι.
Προορισμός μας το δίκαιο, στόχος μας ο άνθρωπος, 
Η κλήση για αγαθοεργία, είναι φωνή, εσωτερική κραυγή, 
Αν μας κατηγορήσουν για απιστία, 
ανταποδίδουμε με έλεος την αδικία,
χωρίς εχθροπραξία.
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Κι αν καταστρέψουν τους οίκους, 
Με το καλό ας ανοικοδομούμε, 
με ευλάβεια προστατεύουμε τα τεμένη,
που μας προστατεύουν. 
Η ισχύς της πίστεως, μας οπλίζει, 
Την προτάσσουμε 
σε όποιον το χέρι του, έχει οπλίσει
Επιθυμώντας να μας αφανίσει. 
Από τον Προφήτη, ξεκίνησε το έλεος, 
Που δεν λησμονεί τους αδυνάμους, 
Και από τον Ιησού, 
στον Σταυρό των δικών μας δεινών, 
Ποτίζουμε την αγάπη με ευγνωμοσύνη, και μας ποτίζει εκείνη».

Ευχαριστώ.
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Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Ελλή-
νων χαιρετίζω το Συνέδριο αυτό.

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ενδιαφέ-
ρουσες τοποθετήσεις εκ μέρους πολιτικών και 
εκκλησιαστικών αξιωματούχων. Ο τίτλος του Συ-
νεδρίου αναδεικνύεται τραγικά επίκαιρος στις 
μέρες μας. Διαισθανόμαστε ότι πηγαίνουμε σε 
κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή μετά την 
αστόχαστη και προκλητική απόφαση του Προέ-
δρου των ΗΠΑ να αναγνωρίσει ως Πρωτεύουσα 

του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ. 
Είδαμε προχθές τον φόνο δεκάδων παιδιών και άλλων αμάχων, που τροφο-

δοτεί νέο κύκλο βίας στην περιοχή. Και διαπιστώνουμε καθημερινά την έκβα-
ση του πολέμου στη Συρία με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες, με το αίμα, 
με τους νεκρούς, με θύμα τον άμαχο πληθυσμό. Έναν πόλεμο που τον τελευ-
ταίο καιρό κλιμακώνεται με την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στο έδαφος 
της Συρίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε, γίνονται πολλές φορές κάτω από τα 
απαθή βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, αν όχι κάτω από την υποκίνηση 
ορισμένων μεγάλων δυνάμεων της διεθνούς κοινότητας. 

Το ερώτημα που υπάρχει είναι πώς το θρησκευτικό φαινόμενο (το οποίο 
στις μέρες μας συχνά εκτρέπεται σε μηχανισμό δημιουργίας φονταμενταλιστι-
κών - μισαλλόδοξων πράξεων, ακόμη και πολέμων και γίνεται και προαγωγός 
τρομοκρατικών ενεργειών σε όλο τον κόσμο), θα αποκτήσει την πραγματική 
αξία του, μια αξία αγάπης, ειρήνης. Πώς δηλαδή θα γίνει παράγοντας σταθε-
ρότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για όλους τους πολίτες του πλανήτη. 

Προφανώς και δεν πρόκειται για ευχολόγια, όπως πιθανά να σκεφτεί κά-

Νικόλαος Φίλης 
Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Εκπρόσωπος του Προέδρου 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου
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ποιος. Πρόκειται για την ανάγκη να αλλάξουν οι διεθνείς πολιτικές, που πα-
ράγουν την ανισότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, που αναπαράγουν τις αδικίες 
και δίνουν αφορμές για να αναβιώνουν αναχρονιστικές ιδεολογίες και πολλές 
φορές να υποδουλώνεται το θρησκευτικό φαινόμενο στον εθνικισμό ή ακόμη 
και να υπηρετεί κρατικές σκοπιμότητες και να εκτρέπεται σε όχημα ενεργειών 
βίας. 

Έχουμε μπει στον 21ο αιώνα και η ανθρωπότητα αναζητεί ένα νέο νόημα 
για τη ζωή των πολιτών σε όλο τον πλανήτη. Είναι προφανές ότι το μήνυμα των 
διαφόρων Εκκλησιών όλων των θρησκειών πρέπει να είναι ένα μήνυμα που να 
απορρέει από την καταστατική τους ιδεολογία, που είναι ιδεολογία αγάπης, 
συνύπαρξης και ειρήνης. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο με τις 
ακραίες συμπεριφορές των φονταμενταλιστών, αλλά και με βάση ορισμένες 
αντιλήψεις, που μετατρέπουν κάποιες Εκκλησίες από κοινότητες αγάπης σε 
εξουσίες διαχείρισης των ποιμνίων τους. 

Σε αντιδιαστολή προς αυτές τις τάσεις, διαπιστώνουμε και μέσα στον εκ-
κλησιαστικό χώρο και γενικότερα στις κοινωνίες μας να αναπτύσσεται ένας 
προβληματισμός, μια ανάγκη να απαντήσουν οι θρησκείες στις μεγάλες αγωνί-
ες του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι το θέμα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, 
είναι το μεγάλο πρόβλημα των διακρίσεων και η βιβλική επιταγή να είμαστε 
«κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» και να αντιμετωπίζουμε με ισότητα τους αν-
θρώπους, είναι το λεγόμενο «κοινωνικό αμάρτημα», η διόγκωση των διακρίσε-
ων και των ανισοτήτων στον πλανήτη που πρέπει να υπερνικηθούν, αλλά και το 
«περιβαλλοντικό αμάρτημα» που είναι η καταρράκωση της φύσης, η διάλυση 
των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση. 

Η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνύπαρξης, συ-
νεννόησης, υπέρβασης κρίσεων. Γνωρίζουμε ότι τα όρια αυτών των πρωτοβου-
λιών εξαρτώνται και από τον τρόπο που οι κυρίαρχες πολιτικές ελίτ διαχει-
ρίζονται (συχνά κακοποιούν) την ευρωπαϊκή ιδέα σήμερα. Μια Ευρώπη που 
έχει την ιστορία μιας αποικιοκρατίας και εδώ και πολλά χρόνια μετά το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο βαθμιαία μπορούσε να συμβάλει στην καταλλαγή στη Μέ-
ση Ανατολή. 

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει ρόλο, μόνο εάν πάψει 
να λειτουργεί μυωπικά για τον εαυτό της και αντιληφθεί ότι την αφορά το σύ-
νολο της περιοχής. Διότι με ανήσυχους γείτονες δεν μπορεί να υπάρξει ευημε-
ρία στην Ευρώπη. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολλά τα θέματα που συγκρο-
τούν αυτό που ονομάζουμε «θρησκευτικό φονταμενταλισμό». Είναι πρωτίστως 
το θέμα των εθνικισμών και η εξυπηρέτηση κρατικών σκοπιμοτήτων. Είναι, 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

65

όμως, και η υποτίμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Προ-
σφάτως, ψηφίστηκε η Διεθνής Σύμβαση για την αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων και πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο στον πυρήνα 
των θέσεών μας. Διότι χωρίς ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες, -ισότητα 
που στην πράξη, αλλά πολλές φορές και στα κείμενα διεθνών θρησκειών δεν 
αναγνωρίζεται- δίνεται αφορμή για μεγάλες αδικίες και αντιπαραθέσεις στις 
κοινωνίες. 

Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τους διοργανωτές και να τονίσω ότι η Βου-
λή των Ελλήνων αναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία πρωτοβουλίες για αυτόν τον 
διακοινοβουλευτικό διάλογο, της Ορθοδοξίας και ευρύτερα του Χριστιανισμού 
μαζί με το Ισλάμ και τις άλλες θρησκείες. Να τονίσω, επίσης, ότι και πρακτικά 
αναλαμβάνουμε πολιτικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, στο Παλαιστινια-
κό, που αποτελεί μια μόνιμη αιτία ανταγωνισμών στην περιοχή, προσφάτως η 
Βουλή των Ελλήνων ομόφωνα ζήτησε να υπάρξει αναγνώριση του Παλαιστινι-
ακού Κράτους. 

Καλή επιτυχία!
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε 
της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου,
Κύριε Πρόεδρε και κύριε Γενικέ 
Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1948, η διεθνής κοινό-
τητα, με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, μερίμνησε για την προ-
στασία της ελευθερίας «να εκδηλώνει κανείς τη 

θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, 
δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την 
τέλεση θρησκευτικών τελετών». Περαιτέρω, ο σεβασμός του δικαιώματος πί-
στης κατοχυρώνεται στη χώρα μου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από το 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα στο 
Κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω Χάρτη, κατοχυρώνονται, μεταξύ άλλων, η ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, της οποίας η Κύπρος είναι 
ιδρυτικό μέλος, ως φορέας διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, ιεραρχεί την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρώτη προτεραιότητα και, ως 
εκ τούτου, και το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, το οποίο καταγράφεται στην Οικουμενική Διακήρυξη. 

Άγγελος Βότσης 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας  
της Δ.Σ.Ο., Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής  

των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
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Η θεματική του διεθνούς αυτού Συνεδρίου, ακολουθεί αυτό το συνειρμό. 
Στη Βηρυτό, η οποία, παρά τις πολύχρονες συγκρούσεις, κυρίως ως αποτέ-
λεσμα εξωτερικών επεμβάσεων και επιβουλών, παραμένει μια πόλη-σύμβολο 
συνύπαρξης πολιτισμών και θρησκειών.

Στην Κύπρο, όπου και ο δικός μας λαός δοκιμάστηκε πικρά, επίσης ένεκα 
ξένης επέμβασης, αλλά και άλλων παρεμβάσεων, δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα 
διαφορών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκο-
κυπριακής, ούτε των τριών θρησκευτικών ομάδων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και 
Λατίνων, στη βάση οποιωνδήποτε θρησκευτικών διαφορών.

Τα θρησκευτικά και λατρευτικά, όμως, δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων και 
των τριών θρησκευτικών ομάδων καταπατούνται κατάφωρα από την τουρκική 
εισβολή του 1974 και εντεύθεν στο κατεχόμενο από τα τουρκικά στρατεύματα 
τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η θρησκευτική και εν γένει 
η πολιτιστική κληρονομιά στο τμήμα αυτό της Κύπρου έχουν υποστεί τεράστια 
καταστροφή. Και είναι μια κληρονομιά που δεν ανήκει μόνο στους Κυπρίους, 
αλλά στην παγκόσμια κοινότητα.

Οφείλω να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία τη Δ.Σ.Ο. και τα μέλη της για 
τη σταθερή στήριξή της στον αγώνα των Κυπρίων γι’ αυτά τα ζητήματα. Την 
ίδια ώρα, θα ήθελα να σημειώσω την προθυμία και ετοιμότητα της Κύπρου 
και ειδικότερα της Βουλής των Αντιπροσώπων να συμβάλει ως γέφυρα ειρήνης 
και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, στο έργο της Δ.Σ.Ο. Έργο, που αντικα-
τοπτρίζεται και στο θέμα του παρόντος Συνεδρίου, για τη συνεργασία και την 
ενότητα Χριστιανών και Μουσουλμάνων μέσω του διαλόγου.

Ευχόμενος καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, εύχομαι επίσης 
όπως αυτές οδηγήσουν σε παραγωγικό προβληματισμό και συζήτηση και κα-
ταλήξουν σε μία Διακήρυξη, της οποίας οι στόχοι θα αποτελέσουν σημαντικά 
εργαλεία στο έργο σας, φέρνοντας απτά αποτελέσματα προς όφελος της ελευ-
θερίας στα θρησκευτικά πιστεύω ανά την υφήλιο.
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Εις το όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θε-
ού.

«ΒΟΗΘΗΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ εις την εκτέλεσιν πρά-
ξεων εναρέτων και θεοσεβών και ουχί εις πράξεις 
φαύλους και αδίκους» (Κεφ. Η τράπεζα:2). Το 
χαίρε μου στον Προφήτη Μωάμεθ. Το χαίρε μου 
σε όλους τους Προφήτες και τους αγγελιοφόρους. 

Ευχαριστώ αδελφέ Πρόεδρε. Ξεκινώντας την 
ομιλία μου, επιθυμώ να σας συγχαρώ αδελφέ μου 
Πρόεδρε και να συγχαρώ όλους τους αδελφούς, 
μέλη του παρόντος σημαντικού συνεδρίου. 

Εμείς στο Σουδάν, ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τον αυξανόμενο ρόλο 
του διαλόγου μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού. Υπάρχει αρμόδιο υπουργείο 
που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. 

Στην παρούσα συνάντηση, στην ευλογημένη, όμορφη πόλη της Βηρυτού, 
που είναι διαχρονικό παράδειγμα προς μίμηση, και στον λαό του Λιβάνου, 
με το μεγαλείο του και τον εθνικό, ιστορικό του ρόλο, θέλω να μεταφέρω τους 
χαιρετισμούς του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, των μελών της και της κυ-
βέρνησης του Σουδάν. 

Αδελφέ μου Πρόεδρε, η σύντομη παρέμβαση μου, έχει τίτλο «Οι θρησκευ-
τικές ελευθερίες στο Σουδάν».

Οι θρησκευτικές ελευθερίες στο Σουδάν

Εισαγωγή 
Αναμφισβήτητα η πραγματικότητα που βιώνουν οι Χριστιανοί στο Σουδάν 

Omar Abdelrahim El-sheikh Badr 
Μέλος της Εθνοσυνέλευσης του Σουδάν, 

Εκπρόσωπος του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης
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αντανακλά την πραγματικότητα που βιώνουν οι Σουδανοί, σχετικά με τις ελευ-
θερίες που όρισαν οι επουράνιες διδασκαλίες και τις εγγυάται το σύνταγμα του 
Σουδάν. 

Μπορούμε να τα συνοψίσουμε σε μερικά απτά σημεία, από την Ισλαμική 
οπτική, που όρισε τους τρόπους συμβίωσης με τον άλλον, σύμφωνα με τα εξής: 

• Κοινή καταγωγή και ανθρώπινη αδελφοσύνη 
• Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
• Αλληλογνωριμία και Ειρήνη 
• Χριστή συμπεριφορά 
•  Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μη Μουσουλμάνου, όπως και του Μου-

σουλμάνου

Προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών, σύμφωνα με το σύνταγμα 
και την Σουδανική νομοθεσία.
Το σύνταγμα και η νομοθεσία του Σουδάν, προστατεύουν πλήρως τις θρησκευ-
τικές ελευθερίες, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και αρχές, όπου η ιδιότητα 
του πολίτη είναι η βάση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. 

Διεύθυνση εκκλησιαστικών υποθέσεων: 
Το Υπουργείο Καθοδήγησης και Βακουφιών είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις 
θρησκευτικές υποθέσεις στο κράτος, τους χώρους λατρείας, τεμένη και εκκλη-
σίες. Υπάρχει μία ολόκληρη διεύθυνση που ονομάζεται, Διεύθυνση Εκκλησια-
στικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τις υποθέσεις των Χριστιανών. 

Οι υφιστάμενες Χριστιανικές κοινότητες στο Σουδάν:
Υπάρχουν στο Σουδάν όλες οι γνωστές Χριστιανικές κοινότητες, καθολικοί, προ-
τεστάντες, ορθόδοξοι. Περιλαμβάνονται επίσης, οι εκκλησίες των Κοπτορθοδό-
ξων, η Αιθιοπική εκκλησία, η εκκλησία της Ερυθραίας, η Αρμενική εκκλησία, η 
Ελληνορθόδοξη και η εκκλησία των Ρωμαιοκαθολικών. 

Οι εκκλησίες των προτεσταντών, περιλαμβάνουν όλες τις εκκλησίες και 
ομολογίες που έχουν σαν βάση την θεολογία του Λούθηρου. 

Πρόσφατα, μετά την εποχή της Αναγέννησης, άρχισαν να εμφανίζονται νέ-
ες ομάδες από τις δυτικές εκκλησίες, που είναι οι εξής: 

Η πεντηκοστιανή εκκλησία, η σαββατιανή εκκλησία, η ευαγγελική βαπτι-
στική εκκλησία, η Αποστολική εκκλησία, η ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, 
η Αποστολική ομάδα του Ευαγγελίου. 
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Το Σουδανικό Συμβούλιο Εκκλησιών: 
Υπάρχει το Σουδανικό Συμβούλιο Εκκλησιών, που ασκεί τα καθήκοντα του με 
κάθε ελευθερία. Το επισκέπτονται μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλη-
σιών (WCC), οι χορηγοί από άλλες χώρες, εκκλησιαστικοί οργανισμοί. Το πε-
ρασμένο έτος, 2017, διεξήχθηκαν οι εκλογές, η Γενική Συνέλευση, παρουσία 
εκπροσώπων από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, παρουσία του κρά-
τους, που εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Καθοδήγησης και Βακουφίων, ο 
οποίος συμμετείχε στην εναρκτήρια συνεδρίαση, εκφώνησε λόγο και εξέφρα-
σε την στήριξη του Υπουργείου. Οι εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Εκκλησιών, εξέφρασαν την ικανοποίηση για την υποδειγματική θρησκευτική 
ανεκτικότητα που βρήκαν στο Σουδάν. 

Επίσης, οι διάφορες εκκλησίες, υποδέχονται τους οπαδούς τους, από διά-
φορες χώρες του κόσμου, με την στήριξη του κράτους. Έτσι ο αρχιεπίσκοπος 
Καντερμπέρι κ. Justin Welby (Τζάστιν Ουέλμπι), επισκέφτηκε το Σουδάν, στα 
μέσα του 2017, όπου αναβάθμισε τον Επίσκοπο της Ευαγγελικής Σουδανικής 
Εκκλησίας, σε Αρχιεπίσκοπο και εγκαινίασε στο Σουδάν, την υπ΄ αριθ. 39η εκ-
κλησία στον κόσμο. Επισκέφτηκε επίσης τις περιοχές του Νοτίου Kordofan 
(Κορντοβάν), όπου συναντήθηκε με το ποίμνιο και εγκαινίασε την επισκοπική 
εκκλησία στην πόλη Kadugli (Καντόκλι).

Επίσης, το 2018, επισκέφτηκε το Σουδάν ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης 
Θεόδωρος Β', ο οποίος αποκόμισε καλή εντύπωση για το Σουδάν. Δήλωσε ότι 
βρήκε τις θρησκευτικές ελευθερίες και την ανεκτικότητα στο Σουδάν, διαφο-
ρετικές από όσα άκουγε από τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Στην πρώτη συνεδρί-
αση, στο διεθνές συνέδριο των θρησκευτικών ελευθεριών, αναφέρθηκε στην 
θρησκευτική ανεκτικότητα και τις καλές θρησκευτικές ελευθερίες που βρήκε 
στο Σουδάν και ζήτησε από τους συνέδρους να επισκεφτούν το Σουδάν για να 
τα δουν ιδίοις όμμασι. 

Πολλοί θρησκευτικοί λειτουργοί και διεθνείς χριστιανικές ηγεσίες, επισκέ-
φτηκαν το Σουδάν, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Πράγας, ο επικεφα-
λής της σαββατιανής εκκλησίας, η αμερικανική αντιπροσωπεία θρησκευτικών 
ελευθεριών, και αναφέρθηκαν όλοι, στα μέσα ενημέρωσης, στην υφιστάμενη 
θρησκευτική ανεκτικότητα στο Σουδάν. 

Εκπαίδευση: 
Η εκκλησία ασκεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ενώ υπάρχουν στο Σουδάν 6 
θεολογικές σχολές, από όπου αποφοιτούν θρησκευτικοί λειτουργοί, ιερείς. Δια-
θέτει επίσης τεχνικές, επαγγελματικές σχολές. Οι σχολές Comboni (Κομπόνη), 
θεωρούνται από τις παλαιότερες σχολές στο Σουδάν. 
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Συνέδρια: 
Το Σουδάν οργάνωσε αρκετά διεθνή συνέδρια για τις θρησκευτικές ελευθερίες 
και την θρησκευτική συμβίωση, όπου συμμετείχαν αρκετοί από τους Μουσουλ-
μάνους και Χριστιανούς θρησκευτικούς λειτουργούς. 

Επίσης, το Υπουργείο Καθοδήγησης και Βακουφίων, οργάνωσε εργαστήριο 
για την θρησκευτική συμβίωση, όπου συμμετείχε η ηγεσία όλων των εκκλησιών 
στο Σουδάν, με καλά αποτελέσματα, και το Υπουργείο Καθοδήγησης και Βα-
κουφίων, εξέδωσε απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την παρακολούθηση 
των συστάσεων αυτού του εργαστηρίου. Από το συγκεκριμένο εργαστήριο εκ-
δόθηκε κοινή ανακοίνωση, από τις μουσουλμανικές και χριστιανικές εκκλη-
σίες, η οποία απορρίπτει την μετατροπή της Ιερουσαλήμ σε πρωτεύουσα του 
Ισραήλ. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η κοιτίδα των διδασκαλιών, 
εκεί βρίσκονται ο ναός της Ανάστασης και το τέμενος Αλάκσα, που θεωρείται 
το δεύτερο Ιερό των Μουσουλμάνων.

Από τις εικόνες της θρησκευτικής συμβίωσης σε κρατικό επίπεδο: 

• Είθισται εκπρόσωποι του κράτους να επισκέπτονται τους αδελφούς Χριστια-
νούς, στις εκκλησίες τους, για να ευχηθούν ενόψει των διαφόρων εορτών, 
όπου το κράτος στέλνει αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν την Προεδρία 
της Δημοκρατίας, για τη συμμετοχή στις εορτές των χριστιανών στις διάφο-
ρες πολιτείες της χώρας. 

• Είθισται η κοπτική κοινότητα να διοργανώνει ετήσιο γεύμα το Ραμαζάνι, για 
τους Μουσουλμάνους, το οποίο τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Όμαρ Χάσαν Άχμαντ Αλ-
μπασίρ), με την συμμετοχή θρησκευτικών λειτουργών από διάφορες Μου-
σουλμανικές κοινότητες. 

• Η Σουδανική κοινότητα βιώνει μία πρωτόγνωρη ανεκτικότητα, όπου παρα-
τηρούμε την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Σουδανικών οικογενειών 
στις εορτές και τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Επιτρέπει το κράτος στους Χριστιανούς δημοσίους υπαλλήλους, να παρευρί-
σκονται στις θρησκευτικές τελετές και ακολουθίες της Κυριακής, σύμφωνα 
με κάθε εκκλησία ή κοινότητα. 

• Επίσης, το κράτος χορηγεί επίσημη άδεια στους Χριστιανούς, στην εορτή 
της Ανάστασης και την εορτή των Χριστουγέννων. 

• Επιτρέπει την απαλλαγή των χώρων λατρείας από τα τέλη ύδρευσης και ηλε-
κτρισμού. 

• Προωθεί την διδασκαλία της Χριστιανικής αγωγής, στα πλαίσια της διδα-
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κτέας ύλης, για τους Χριστιανούς μαθητές, η οποία υπάγεται σε αρμόδια 
διεύθυνση για την Χριστιανική αγωγή στο Υπουργείο Παιδείας και Εκπαί-
δευσης. 

• Οι Χριστιανοί απολαμβάνουν την ελευθερία στα νομικά ζητήματα, που αφο-
ρούν στις προσωπικές τους υποθέσεις, σε θέματα γάμου, κληρονομιάς, και 
την ελευθερία των θρησκευτικών τους εκδηλώσεων.

• Δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα κρατικά όργανα, την Εθνοσυνέ-
λευση, το Υπουργικό Συμβούλιο και άλλες δημόσιες θέσεις, στον Στρατό, 
την Αστυνομία και την Ασφάλεια. 

Σε αυτό το σημείο, θέλω να επισημάνω, αξιότιμοι αδελφοί μου, ότι ο σύνε-
δρος αδελφός Joseph Makin Iskander (Τζόζεφ Μακίν Ίσκαντερ), έχει τιμη-
θεί, μαζί με ελάχιστες προσωπικότητες, με την απονομή του παρασήμου των 
δύο Νείλων (πρώτης τάξης), που θεωρείται το ανώτερο παράσημο, που απονέ-
μει το κράτος. Είναι μέλος στο Κοινοβούλιο, όπως είναι και η αδελφή Tereza 
(Τερέζα), μέλος στο Κοινοβούλιο, η οποία συμμετέχει στο παρόν συνέδριο. Ο 
αδελφός Τζόζεφ δικαίως έλαβε το συγκεκριμένο παράσημο, με την καλή συ-
μπεριφορά και καθιερώθηκε ως εθνική, θρησκευτική, εμπορική, οικονομική, 
πολιτική προσωπικότητα και συνδετικός κρίκος στις διακεκριμένες σχέσεις. Ο 
αδελφός Τζόζεφ Μακίν, παρέμεινε υπόδειγμα προσφοράς. Διατηρεί διακεκρι-
μένες σχέσεις, τις οποίες χαιρέτισε ο Σουδανικός λαός, από τις διάφορες κοι-
νότητες, με συγχαρητήρια δημοσιεύματα στον τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. 

Εμείς, αξιότιμοι αδελφοί, είμαστε ευτυχείς από την συμμετοχή μας στο πα-
ρόν Συνέδριο. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς στο κοινοβού-
λιο, στις εισηγήσεις και το κοινό ανακοινωθέν που θα εκδοθεί.

Εύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός, να προσφέρει επιτυχία στο παρόν Συνέ-
δριο, από το οποίο να προκύψουν δυναμικές εισηγήσεις. Καλώ όλους τους εκ-
προσώπους να είναι συνεπείς στις εισηγήσεις του Συνεδρίου, ώστε οι αδελφοί, 
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, εντός του ιδίου πεδίου να θέσουν εαυτόν στην 
υπηρεσία της ανθρωπότητας. 

Τέλος, παρακαλώ τον Παντοδύναμο Θεό να μας προσφέρει την επιτυχία. 

Ειρήνη, έλεος του Θεού και ευλογίες Του, υμίν.
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Εξοχότατοι, 
Αξιότιμοι συνάδερφοι, 
Κυρίες και κύριοι,

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, επι-
τρέψτε μου να σας εκφράσω τη μεγάλη τιμή που 
αισθάνομαι, καθώς απευθύνομαι, εκπροσωπώντας 
τον Εξοχότατο κ. Πρόεδρο του Παναφρικανικού 
Κοινοβουλίου κ. Roger Nkodo Dang, στους εξο-
χότατους αντιπροσώπους Κοινοβουλίων, οι οποίοι 
απηχούν τις φωνές του Ορθόδοξου και του Μου-
σουλμανικού κόσμου. Είμαι ευτυχής που σας ομιλώ 

σε αυτή τη σημαντική περίσταση, η οποία αποτελεί υπενθύμιση της μεγάλης προ-
όδου που έχουμε σημειώσει, ως βουλευτές, σε θέματα προαγωγής των ιδεωδών 
της ένταξης των Μουσουλμάνων και των Ορθοδόξων Χριστιανών εστιάζοντας 
στην προαγωγή της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο.

Με την ευκαιρία αυτή, να ενημερώσω τα αξιότιμα μέλη ότι ο Πρόεδρος 
του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου κ. Roger Nkodo Dang είχε εκδηλώσει την 
ειλικρινή και έντονη επιθυμία να προσέλθει ο ίδιος, τιμώντας την πρόσκληση 
που του απευθύνατε, ωστόσο, επείγουσες και ανειλημμένες υποχρεώσεις εμπό-
δισαν την προσέλευσή του.

Επιτρέψτε μου ευθύς εξαρχής να συγχαρώ, για την πρωτοβουλία και την 
συνδυασμένη προσπάθεια που καταβάλλουν, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευ-
ση Ορθοδοξίας, το Κοινοβούλιο του Λιβάνου και την Αραβική Διακοινοβου-
λευτική Ένωση. Όλοι μαζί πραγματοποιούν αυτό το βήμα και ξεκινούν έναν 
εποικοδομητικό πολιτικό, αλλά και διαθρησκειακό διάλογο που αναμένεται να 
συμβάλλει στην εμπέδωση της έννοιας της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. 

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι μουσουλμάνοι και χριστιανοί ορθόδοξοι είναι θύ-

Victor Phesheya Hlatshwayo 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Σουαζιλάνδης, Εκπρόσωπος 

του Προέδρου του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου
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ματα έντονων διακρίσεων, ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και τα λοιπά. Είναι κατα-
γεγραμμένη η ύπαρξη εργοδοτών που κάνουν διακρίσεις εις βάρος μουσουλμά-
νων -κατά κανόνα- θεωρώντας τους λιγότερο ικανούς εργαζόμενους, ακόμα και 
αν έχουν τα ίδια ακριβώς προσόντα με άλλους υποψηφίους, προσλαμβάνοντας 
τελικώς μη-Μουσουλμάνους. Καθώς τέτοιες συμπεριφορές συνδέονται σε πε-
ποιθήσεις, μιλάμε για εύλογες διακρίσεις, αν και είναι παράνομες είτε αφορούν 
μη-Μουσουλμάνους είτε όχι.

Εμείς, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπί-
σουμε τις προκλήσεις, τις οποίες επιφέρει η αποδόμηση των θρησκειών προ-
τιθέμεθα να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις διάφορες πλατφόρμες, προκει-
μένου να ευαισθητοποίησουμε τον κόσμο απέναντι σε εκείνες τις προκλήσεις, 
με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι θρησκείες και δεσμευόμαστε να προ-
άγουμε την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Ήπειρο μας, αλλά και 
πέραν αυτής.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υπάρξει ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ Κοι-
νοβουλευτικών Θεσμών και Θρησκευτικών Κοινοτήτων σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του δημοκρατικού διαλόγου.

Μέσω διεθνών και τοπικών πλατφορμών, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 
θα αυξήσει την ενημέρωση και θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των συμ-
μετεχόντων σε σχέση με την ανάγκη να προστατευτούν οι ελευθερίες των υφι-
στάμενων θρησκευτικών πεποιθήσεων, να προστατευτεί το δικαίωμα στη θρη-
σκευτική εκπαίδευση και το δικαίωμα της απασχόλησης, δηλαδή της εργασί-
ας, χωρίς προκατάληψη λόγω θρησκεύματος. 

Αξιότιμα μέλη, 
Επιτρέψτε μου, εξ ονόματός του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, να σας εκ-
φράσω την υποστήριξή μας για αυτήν την αξιέπαινη και απτή πρωτοβουλία 
σας υπέρ της προστασίας των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Έχουν παρέλθει 
οι χρόνοι, που εξαιτίας θρησκευτικών πρακτικών οι άνθρωποι έπεφταν θύμα-
τα, όπως συνέβη με τις προηγούμενες γενιές, διακρίσεων, και εμποδίζονταν η 
ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων τους, περιθωριοποιούνταν ή 
παραβλέπονταν, γεγονότα που λειτούργησαν ανασχετικά και δεν επέτρεψαν 
στις θρησκείες να βοηθήσουν τις κοινωνίες να αναπτυχθούν επ’ ωφελεία όλου 
του Κόσμου. 

Σας συγχαίρω για τις προσπάθειες και τις διαδικασίες που υιοθετήσατε, ού-
τως ώστε να εξασφαλίσετε το μη-αποκλεισμό και τη συμμετοχή όλων στην πο-
λιτική και τη θρησκεία. Ενθαρρύνουμε και εμείς, άλλωστε τους θρησκευτικούς 
φορείς να μιμηθούν εσάς, να υιοθετήσουν τη δική σας ιδέα, να αναπτύξουν 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

75

και να εφαρμόσουν πολιτικές και νομοθεσία που να προστατεύει θρησκείες, 
δόγματα και πεποιθήσεις. 

Ας επιστρέψουμε σε ένα μονοπάτι αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού με 
την ελπίδα ότι οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες θα σταθούν στο πλευρό 
μας και όλοι μαζί θα προσυπογράψουμε την ευγενή ιδέα της ειρήνης μεταξύ 
διαφορετικών θρησκειών και δογμάτων.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο: επιτρέψτε μου να πληροφορήσω τη σεβαστή 
ομήγυρη ότι το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο στέκεται αλληλέγγυο στο πλευ-
ρό των λαών της Μέσης Ανατολής, ιδιαιτέρως δε του λαού της Παλαιστίνης, 
με την ελπίδα ότι λίαν συντόμως θα επικρατήσει η Ειρήνη. Αξίζει, επίσης, να 
αναφερθεί ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης του Κοινοβουλίου μας, το Μάιο 
του 2017, στο Κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίστηκε καθεστώς παρατηρητή.

Αξιότιμα μέλη, 
το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο εύχεται στη σεπτή ομήγυρη εποικοδομητικές 
διαβουλεύσεις και δεσμεύεται να συνεχίσει τη σύσφιξη των σχέσεων συνεργα-
σίας που το συνδέουν με τη Δ.Σ.Ο. 

Εξοχότατοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, 
με αυτά τα λόγια, και εκ μέρους του Προέδρου του Παναφρικανικού Κοινοβου-
λίου, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση.
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Αξιότιμοι συνάδερφοι, 
κυρίες και κύριοι.

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ και προνόμιο να σας μι-
λώ εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
(PABSEC) και δράττομαι της ευκαιρίας να σας 
εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς τη 
Δ.Σ.Ο. για την πρόσκληση και το βήμα που μας 
προσφέρετε. 

Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου προσέλκυε 
πάντα τον Κόσμο ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας και ταυτοχρόνως σταυροδρόμι κεντρικών μεταφορικών αρτηριών, όπως 
ο Δρόμος του Μεταξιού, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και το Πέρασμα των Βί-
κινγκ μεταξύ Βορρά-Νότου, με την περιοχή μας, αυτή καθαυτή, να είναι πολύ 
πλούσια και σε ενεργειακούς πόρους. 

Είμαστε υπερήφανοι που ζούμε σε αυτήν την πλούσια περιοχή, όπου πά-
ντως τη μέγιστη αξία έχουν οι άνθρωποι. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνύ-
παρξη πολλών διαφορετικών εθνών με διαφορετικές θρησκείες, παραδόσεις 
και πολιτισμό. Συνεπώς, είναι υποχρέωσή μας η προστασία των ανθρώπων οι 
οποίοι δημιούργησαν αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με ένα χώ-
ρο ανεξιθρησκείας που συνδυάζει πολλές διαφορετικές θρησκείες. 

Αλλά, δυστυχώς, και όχι αποκλειστικά η Μέση Ανατολή ούτε μόνο η περιο-
χή της Μαύρης Θάλασσας, ο Κόσμος όλος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές 
απειλές, όπως την τρομοκρατία εξαιτίας της οποίας υπάρχει τεράστιος αριθ-
μός προσφύγων ανά την υφήλιο. Σήμερα υπολογίζεται πως ο συνολικός αριθ-
μός προσφύγων παγκοσμίως υπερβαίνει τα 65 εκατομμύρια, ενώ το πλήγμα 
για την Παγκόσμια Οικονομία εκτιμάται πως ξεπερνά τα $400 δις, με το ποσό 
να αυξάνει κάθε χρόνο. 

Asaf Hajiyev 
Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 

Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΚΣ ΟΣΕΠ)
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Ο Εύξεινος Πόντος βρίσκεται, επίσης, αντιμέτωπος με αυτήν τη σοβαρή 
απειλή. Για να γίνω πιο κατανοητός, μεσοσταθμικά, παγκοσμίως, αντιστοιχεί 
ένας πρόσφυγας σε 100 ανθρώπους, ενώ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου 
η αναλογία είναι ένας ανά 60. Είναι υποχρέωσή μας να βρεθεί λύση στο πρό-
βλημα και, υπό την έννοια αυτή, το αντικείμενο του συγκεκριμένου Συνεδρίου 
είναι πολύ σημαντικό διότι όλες οι θρησκείες του Κόσμου και όλοι οι λαοί 
επιδιώκουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την ασφάλεια, και σε 
αυτά ως δεδομένα θα πρέπει να βασιστούμε. 

Το πρόβλημα είναι δύσκολο να επιλυθεί από μια μόνη χώρα, από έναν ορ-
γανισμό ή μια κοινοβουλευτική συνέλευση. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας διότι μόνο συνεργαζόμενοι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα 
και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να νικήσουμε την τρομοκρατία.

Υποθέτω ότι η καλύτερη απάντηση σε αυτήν την κατάσταση, για να πατά-
ξουμε την τρομοκρατία, εδόθη, και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνου-
με, προ διακοσίων και πλέον ετών από τον Γκαίτε, το μεγάλο Γερμανό ποιητή 
και φιλόσοφο, που επεσήμανε ότι «οι αδύναμοι θα ήθελαν να γίνουν δυνατοί, 
οι δυνατοί όμως θα πρέπει να μείνουν ενωμένοι ώστε να είναι ανίκητοι και άρα 
πρέπει να γίνουμε ανίκητοι». 

Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να οργανώσουμε το μέλλον μας και να οικο-
δομήσουμε την ευημερία μας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά τον κανό-
να των τριών «P» (ΣτΜ στα αγγλικά, Pray to God for Peace and Prosperity, ήτοι 
Ας Προσευχηθούμε στο Θεό για Ειρήνη και Ευημερία). 

Εύχομαι σε όλα τα Έθνη και σε όλους τους ανθρώπους ειρήνη, ευημερία 
και συνεργασία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Κυρίες και Κύριοι, 

Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ αποτελεί 
ζήτημα, το οποίο συντροφεύει την IPU επί πολλές 
δεκαετίες, και επίσης αναδείχθηκε μετ’ επιτάσε-
ως προ ολίγων εβδομάδων στο πλαίσιο της 137ης 
Συνόδου της Συνελεύσεώς της, η οποία έλαβε χώ-
ρα στην Αγία Πετρούπολη.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επισημαίνοντας 
πως εκ της συστάσεώς της, εν έτει 1889, την IPU 
κινητοποιεί η ακλόνητη πεποίθηση ότι ο πολιτι-
κός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ βουλευτών 

που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά υπόβαθρα και απόψεις ιδεολογικές, αλ-
λά και πολιτισμικές αποτελούν μέσα βαθύτερης κατανόησης και οικοδόμησης 
ενός περισσότερο ειρηνικού κόσμου.

Συν τω χρόνω, τα μέλη της IPU ενισχύθηκαν, και αριθμητικώς και από άπο-
ψης πολυμορφίας. Η IPU, που ξεκίνησε ως μικρή ομάδα ομονοούντων βουλευ-
τών από την Ευρώπη, τη Λιβερία και τις ΗΠΑ, εξελίχθηκε δυναμικά σε διεθνές 
ειρηνευτικό κίνημα και κατόπιν σε Οργανισμό όπου συμμετέχουν κοινοβούλια 
και κοινοβουλευτικοί από 178 κράτη, με το σύνολό τους να απηχεί πολλές και 
διαφορετικές εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκφάνσεις και όλους να 
καλούνται να ανταποκριθούν στα κρίσιμα ζητήματα με τα οποία βρίσκονται 
αντιμέτωπες οι αντίστοιχες κοινότητές τους και η υφήλιος γενικότερα.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 
ότι ο κόσμος δεν είναι απλώς αλληλένδετος αλλά είναι αλληλοεξαρτώμενος. 
Παγκόσμιας εμβέλειας προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία και η κλιματική αλ-
λαγή, δε γνωρίζουν σύνορα, και οι λύσεις σε επιχώρια ζητήματα πολύ συχνά 

Πρέσβης κα Anda Filip 
Διευθύντρια των Κοινοβουλίων Μελών και Εξωτερικών 

Σχέσεων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, Εκπρόσωπος 
του Γενικού Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
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επιβάλλεται να συνάδουν με λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Συνεπώς, ο αμοι-
βαίος σεβασμός, η κατανόηση και η συνεργασία που ξεπερνά τα πολιτισμικά 
χάσματα έχουν καταστεί επιτακτική ανάγκη. Τούτο βεβαίως ισχύει όχι μόνο σε 
διεθνές επίπεδο αλλά και στο εθνικό, όπου όπως ακούσαμε οι κοινωνίες χαρα-
κτηρίζονται όλο και περισσότερο από πολυμορφία και προδήλως η πολυμορ-
φία αυτή αντανακλάται στην ίδια τη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Στην Αγία Πετρούπολη, επί μια εβδομάδα, στα μέσα Οκτωβρίου, περίπου 
2.000 εκπρόσωποι 178 χωρών, μεταξύ αυτών 800 και πλέον βουλευτές μαζί με 
150 προέδρους και αντιπροέδρους κοινοβουλίων, συναντήθηκαν για μια γενική 
συζήτηση με θέμα «Η καλλιέργεια του πολιτισμικού πλουραλισμού και της ει-
ρήνης μέσω του διαθρησκευτικού και του διεθνοτικού διαλόγου». Οι εργασίες, 
τις οποίες εμπλούτισαν με τη συμβολή τους τα Ηνωμένα Έθνη και θρησκευτι-
κοί ηγέτες, έκλεισαν με την ψήφιση της Διακήρυξης της Αγίας Πετρούπολης.

Οι συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία του διαθρησκευ-
τικού και του διεθνοτικού διαλόγου για την ειρήνη και τον πλουραλισμό, μοι-
ράστηκαν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και εντόπισαν πρακτικές οδούς 
ανάληψης κοινοβουλευτικής δράσης.

Κατ’ αρχήν, αναγνώρισαν τη σημασία της εξισορρόπησης του σεβασμού 
της πολυμορφίας με μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και της συνοχής ως μέ-
σου οικοδόμησης εμπιστοσύνης εντός και μεταξύ κοινωνιών, όπως και ως εκ 
των ων ουκ άνευ προϋπόθεσης της επίτευξης προόδου, ευημερίας και υψηλής 
ποιότητας ζωής. 

Τόνισαν το γεγονός πως σε όλους θα πρέπει να επιτρέπεται να απολαύουν 
πλήρως όλων των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Οικου-
μενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες διεθνείς συνθήκες, οι 
όροι και οι διατάξεις του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και το γεγονός πως δεν πρέπει να γίνονται 
διακρίσεις εις βάρος κανενός και για κανένα λόγο, π.χ., και μεταξύ άλλων, λόγω 
πολιτιστικού υποβάθρου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, 
φυλετικής ταυτότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Όπως είδαμε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η πολιτισμική και θρη-
σκευτική πολυμορφία δεν εγγυάται από μόνη της την ειρήνη και την καθολική 
αποδοχή των διαφορών. Οι εθνικές αρχές και οι λοιποί βασικοί εμπλεκόμενοι 
και ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συνεργάζονται, προκειμένου να οικοδομούν 
κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και να καταπολεμούν τη διάδοση του διχαστι-
κού λόγου που ενδέχεται να δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας σε ορισμένες 
ομάδες και να ενθαρρύνει τη διάχυση του εθνικισμού, του εξτρεμισμού και της 
τρομοκρατίας.
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Κεντρικά πεδία δράσεως:

Ενίσχυση των κανονιστικών διαδικασιών και των νομικών πλαισίων: 
• διασφαλίζοντας ότι η εθνική νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα 

βασικά διεθνή εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
• υιοθετώντας νομοθετικά μέτρα προστασίας και προαγωγής της ταυτότητας 

των εθνικών, πολιτιστικών, γλωσσικών ή εθνοτικών ομάδων και του δικαιώ-
ματός τους να συμβιώνουν σε κοινότητες μαζί με άλλους,

• ενισχύοντας τις διαδικασίες διαμεσολάβησης σε εθνικό και παγκόσμιο επί-
πεδο και μαζί το διαθρησκειακό και το διεθνοτικό διάλογο για την επίλυση 
εθνοτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και την καλλιέρ-
γεια εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των κοινοβουλίων και της αποτελεσμα-
τικότητάς τους ως θεσμών:
• υιοθετώντας πολιτικές εξασφάλισης της ενισχυμένης αντιπροσωπευτικότη-

τας των βουλευτών σε ότι αφορά το φύλο, την ηλικία, τη γλώσσα, τη θρη-
σκεία και την εθνοτική προέλευση, αλλά και μέσω ψήφισης διατάξεων που 
θα εγγυώνται ότι οι εθνικές μειονότητες θα κατέχουν τουλάχιστον μια κοι-
νοβουλευτική έδρα και θα μπορούν να συμμετέχουν σε νομοθετικά σώματα,

• απαιτώντας από τις κυβερνήσεις τη συμπερίληψη μελέτης επιπτώσεων επί 
των θρησκευτικών και των εθνοτικών μειονοτήτων κάθε φορά που έρχε-
ται προς ψήφιση στο κοινοβούλιο σχέδιο νόμου και προσχέδιο εθνικού 
προϋπολογισμού, συμφώνως προς το στόχο της Ατζέντας του 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη προκειμένου κανείς να μη μείνει πίσω, 

• δημιουργώντας επαρκείς ευκαιρίες για κοινοβουλευτικές συζητήσεις και διά-
λογο μέσω, λόγου χάριν, της σύστασης κοινοβουλευτικών ή διακοινοβουλευτι-
κών επιτροπών για θέματα πολιτιστικού πλουραλισμού και θρησκευτικής πο-
λυμορφίας προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και να επιλύονται 
οι κοινωνικές συγκρούσεις μέσω κοινοβουλευτικών δράσεων.

Πρόληψη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την 
κουλτούρα και τη θρησκεία:
• διαθέτοντας επαρκείς πόρους για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των 

αξιωματικών επιβολής του νόμου σε ότι αφορά πολιτιστικά και θρησκευ-
τικά θέματα, ώστε να ενισχύεται η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να 
ερευνούν εγκλήματα μίσους, ευθυγραμμιζόμενοι με διεθνείς προδιαγραφές 
και πρωτόκολλα,
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• διασφαλίζοντας ότι η νομοθετική διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια 
και όλα τα κοινοβουλευτικά αρχεία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα προ-
κειμένου οι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες να μπορούν να κατα-
νοήσουν και να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα των βουλευτών και να 
τους καθιστούν υπόλογους για τις πράξεις τους,

• σχεδιάζοντας μέτρα προστασίας όλων των θρησκευτικών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων εντός της εθνικής επικρατείας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των μη-πολιτών, των μεταναστών και των νεοαφιχθεισών μειο-
νοτήτων.

Οικοδόμηση κοινωνικού διαλόγου υπέρ των πολυπολιτισμικών κοινωνιών χω-
ρίς αποκλεισμούς:
• ασκώντας αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

προκειμένου να προλαμβάνεται η χρηματοδότηση εγχειρημάτων και οργα-
νώσεων που υποθάλπουν το μίσος και τη μισαλλοδοξία, και να καταπολεμά-
ται ανοικτά η ρητορική του μίσους στο δημόσιο λόγο και σε διαδικτυακές 
πλατφόρμες,

• σε συνεργασία με επιστήμονες για ότι αφορά ζητήματα πολιτιστικού και 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος και συμπράττοντας με θρησκευτικούς ηγέτες, 
προκειμένου να αξιολογούνται κοινωνικές προκλήσεις, όπως ο αγώνας για 
την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού, αλλά και να διασφαλίζεται πως 
οι θρησκευτικές και πολιτιστικές ερμηνείες σέβονται τα δικαιώματα όλων, 
ιδιαιτέρως δε των γυναικών, των νέων, όπως και των εθνοτικών και θρη-
σκευτικών μειονοτήτων,

• αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της κατάργησης διαρθρωτι-
κών ή συστημικών διακρίσεων εις βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών μειο-
νοτήτων, και μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δε-
δομένων ανά κατηγορία φύλου, ηλικιακή, γλωσσική, εθνοτική, θρησκευτική 
και λοιπών μειονοτικών χαρακτηριστικών.

Εστίαση στην αγωγή του πολίτη και στη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιο-
τήτων:
• προωθώντας την απόκτηση ήπιων δεξιοτήτων και τη διδασκαλία των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβα-
νομένης της σημασίας του θρησκευτικού πλουραλισμού και της πολιτιστι-
κής ποικιλομορφίας,

• δημιουργώντας εθνικό δίκτυο για την ποικιλομορφία με τη συμμετοχή εμπει-
ρογνωμόνων, επαγγελματιών και ακαδημαϊκών, προκειμένου να μοιραζό-
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μαστε τις βέλτιστες πρακτικές και να εποπτεύεται με τρόπο ανεξάρτητο η 
εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών,

• ενισχύοντας το ρόλο της επιστήμης, προωθώντας τις ολιστικές προσεγγίσεις 
και τη χρήση των συγκριτικών μεθόδων, ώστε να γίνονται καλύτερα αντι-
ληπτές οι διεργασίες της παγκοσμιοποίησης, όπως και οι επιπτώσεις τους, 
και στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των δημοσίων λειτουργών, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
των αστυνομικών, σε θέματα θρησκευτικού πλουραλισμού και πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας.

Προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας:
• στηρίζοντας τα διεθνή προγράμματα που ενθαρρύνουν το διαθρησκειακό 

και το διεθνοτικό διάλογο όπως και έργα τα οποία στοχεύουν στην καταπο-
λέμηση του διαχωρισμού και του κοινωνικού κατακερματισμού,

• καλλιεργώντας την κοινοβουλευτική διπλωματία για την αντιμετώπιση των 
διαθρησκευτικών και των διεθνοτικών συγκρούσεων,

• ενθαρρύνοντας διαθρησκειακές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην οικο-
δόμηση γεφυρών και στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ κοινοτήτων και κοι-
νωνιών.

Αυτές τις δεσμεύσεις έχουν αναλάβει τα Kοινοβούλια μας. Από εμάς εξαρ-
τάται πλέον, συνεργαζόμενοι στενά, έχοντας πνεύμα ανοικτό και αλληλέγγυο, 
να μετατρέψουμε τα λόγια αυτά σε πράξεις και να ανταποκριθούμε στις προσ-
δοκίες των πολιτών για ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο. 

Σας ευχαριστώ.
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατε, 
Πανοσιολογιώτατοι, 
Άγιοι πατέρες, 
Αγαπητά μου αδέρφια.

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ για μένα να βρίσκομαι 
εδώ μαζί σας, σήμερα, και να εκπροσωπώ το Πα-
γκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τις 348 ορθόδοξες 
και προτεσταντικές εκκλησίες που ανά τον κόσμο 
δεσμεύονται στη συνεργασία, τη συμπόρευση και 
την προσευχή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της θεό-

σταλτης διαδρομής προς την δικαιοσύνη και την ειρήνη. 
Είναι, επίσης, προνόμιο για εμένα να βρίσκομαι εδώ, στην καρδιά της γε-

νέτειράς μου, της Βηρυτού, μιας πόλεως, στην οποία διαφορετικές θρησκείες, 
κουλτούρες και εθνότητες αγκαλιάζουν η μία την άλλη σε κάθε μονοπάτι και 
κάθε σελίδα της κοινής, οδυνηρής, αλλά ένδοξης ιστορίας μας.

Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να εκφράσουμε τη βαθιά μας πεποίθηση ότι οι 
θρησκείες και τα δόγματά μας μοιράζονται μία κοινή δέσμευση απέναντι στην 
προστασία της αξιοπρέπειας και στην ίση αξία όλων των ανθρώπων. Επομένως, 
οι κοινές ρίζες των πολιτισμών και της κουλτούρας μας ταυτίζονται με τις πα-
νανθρώπινες αξίες που μας συνδέουν, δηλαδή την ισότητα και την αξιοπρέπεια. 

Η πίστη και τα δικαιώματα θα πρέπει να είναι αμοιβαίως ενισχυόμενα πε-
δία. Η ατομική και η συλλογική έκφραση θρησκειών, δογμάτων και πεποιθή-
σεων ανθεί και αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα, εντός των οποίων προστατεύο-
νται τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση την ισότιμη αξία όλων των ανθρώπων. 
Αντιστοίχως, τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να ωφεληθούν από τα βαθιά 
ηθικά και πνευματικά θεμέλια που μας προσφέρουν οι θρησκείες και η πίστη. 

Carla Khijoyan 
Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα  

του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ)
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Αντιλαμβανόμαστε τις αντίστοιχες θρησκευτικές μας πεποιθήσεις ως πηγή 
προστασίας ολόκληρου του φάσματος των απαράγραπτων ανθρωπίνων διεκ-
δικήσεων -είτε μιλάμε για την προστασία του δώρου της ζωής, τις ελευθερίες 
της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας, της πίστης, της άποψης και της 
έκφρασης, είτε μιλάμε για την απαλλαγή από την ανάγκη και το φόβο, συμπε-
ριλαμβανομένης της βίας σε όλες τις μορφές της. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι θρησκείες μας αποτελούν μία από τις θεμελιώ-
δεις πηγές προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ελευθεριών όλων 
των ανθρώπων, όλων των κοινωνιών και των κοινοτήτων χωρίς καμία διάκριση 
για κανέναν άνθρωπο και για κανένα λόγο. Τα θρησκευτικά κείμενα προη-
γήθηκαν του διεθνούς δικαίου, καθώς πρώτα εκείνα υποστήριξαν τη μοναδι-
κότητα του ανθρώπινου είδους, το ιερό δικαίωμα στη ζωή και τα αντίστοιχα 
ατομικά και συλλογικά καθήκοντα, που είναι βαθιά ριζωμένα στην καρδιά των 
πιστών.

Ο δικός μας ρόλος έγκειται στο να βοηθήσουμε να διαχυθούν οι κοινές 
ανθρώπινες αξίες που μας ενώνουν και να αναλάβουμε να καταπολεμήσουμε 
οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης των διαφορών μας από εκείνους που τις 
χρησιμοποιούν για να εξυπηρετήσουν την προαγωγή της βίας, των διακρίσεων 
και του θρησκευτικού μίσους.

Μόνον εφόσον οι θρησκευτικοί φορείς -σε συνεργασία με τους πολιτικούς 
και τους νομοθέτες- αναλάβουν τους αντίστοιχους ρόλους τους αρθρώνοντας 
ένα κοινό όραμα περί των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους, και μόνο εφό-
σον εγκαταλείψουν τη θεωρία και στραφούν στην πράξη, θα μπορέσουμε με 
τρόπο αξιόπιστο να προάγουμε την αμοιβαία αποδοχή και την αδελφοσύνη 
μεταξύ των ανθρώπων, διαφορετικών θρησκειών ή πεποιθήσεων, ώστε να τους 
ενδυναμώσουμε για να υπερνικήσουν τις αρνητικές τάσεις του μίσους, της κα-
κίας, της χειραγώγησης, της απληστίας, της σκληρότητας και άλλων μορφών 
απανθρωπιάς. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες και οι ομολογίες πίστης χρει-
άζονται μία αποφασιστική ηγεσία, η οποία χωρίς υπεκφυγές θα χαράξει αυτήν 
ακριβώς την πορεία λειτουργώντας υπέρ της αξιοπρέπειας και της ισότητας 
όλων, με έναυσμα την κοινή μας ανθρώπινη υπόσταση και το σεβασμό για την 
απόλυτη ελευθερία της συνείδησης του κάθε ανθρώπου.

Σήμερα, και μάλιστα σε αυτήν τη γωνιά του κόσμου, οι θρησκευτικοί ηγέτες 
μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο μιλώντας ευθέως, με άμε-
σες τοποθετήσεις, κατά της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων, των στερεοτύπων 
και της ρητορικής μίσους. Οι θρησκευτικοί ηγέτες μπορούν να προάγουν τον 
εποικοδομητικό διαθρησκειακό διάλογο και τη συμμετοχή στην κατανόηση των 
θρησκευτικών κειμένων. Συνεπώς, η κριτική σκέψη και ο διάλογος αναφορικά 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

85

με τα θρησκευτικά ζητήματα δε θα πρέπει μόνο να διαπνέονται από τις αρχές 
της ανεκτικότητας, αλλά και να ενθαρρύνουν το σεβασμό της αρχής αυτής ως 
προϋπόθεση μιας πεφωτισμένης θρησκευτικής ερμηνείας σε έναν παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο, που τον αποτελούν όλο και περισσότερες πολυπολιτισμικές και 
πολυ-θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με 
νέες προκλήσεις.

Επιπλέον, δική σας ευθύνη ως πολιτικοί είναι, να προλάβετε την χειραγώγη-
ση της έννοιας της «θεοκρατίας» η οποία χρησιμοποιείται ως μέσο διακριτικής 
μεταχείρισης εις βάρος ατόμων ή ομάδων και να κρίνετε μια τέτοια ερμηνεία 
ως αντίθετη στη μοναδικότητα της ανθρωπότητας και στην ισότιμη αξιοπρέ-
πεια του ανθρώπινου είδους. Αντιστοίχως, η χρήση της «δογματικής εκκοσμί-
κευσης» θα πρέπει να προλαμβάνεται, καθώς περιορίζει το θρησκευτικό πλου-
ραλισμό στην πράξη.

Δεδομένου ότι οι κληρικοί και οι θρησκευτικοί φορείς άσκησαν μεγάλη 
επιρροή στους ανθρώπους και τους κατεύθυναν προς την κοινωνική συνοχή, 
πρέπει να μας απασχολήσουν οι μηχανισμοί που προάγουν την κοινωνική 
υπευθυνότητα των θρησκευτικών θεσμών, μαζί με τις διάφορες ταυτότητες και 
τα δόγματα, ώστε να εντυπωθεί η έννοια του «Πολίτη» με βάση την πολυμορ-
φία, την ισότητα, την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, την αλ-
ληλεγγύη μεταξύ των θρησκειών, και να δοθεί έμφαση στον πολιτισμικό ρόλο 
όλων των κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Βασική πρόκληση στην εν λόγω περιοχή παραμένει η δημιουργία εθνικής 
ταυτότητας, καθώς πάντοτε η πολιτική εξουσία βρισκόταν στα χέρια μιας κυρί-
αρχης θρησκευτικής ομάδας, καταστρέφοντας εν μέρει την εθνική ταυτότητα 
και προωθώντας τον κοινοτισμό.

Σήμερα, ένα νέο κοινοτικό αφήγημα και μία νέα κοινωνική συμφωνία είναι 
ότι χρειάζεται η Μέση Ανατολή. Ένα αφήγημα, το οποίο θα αναπτυχθεί από 
και θα το μοιράζονται όλες οι κοινότητες, θα βασίζεται στην κατανόηση της 
έννοιας του «πολίτη» που περιλαμβάνει άπαντες, χωρίς αποκλεισμούς, και θα 
συνοδεύεται από συνταγματικές εγγυήσεις. 

Σήμερα, αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη να φέρετε την ελπίδα στις νέες 
γενιές. Την ελπίδα ότι ανεξάρτητα από τις διαφορές μας και τις διαφορετικές 
θρησκευτικές και πολιτισμικές ταυτότητες, μπορούμε να ζήσουμε και να ευη-
μερούμε με τη χάρη του Κυρίου και την αγάπη Του. 

Σας ευχαριστώ.
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Εις το όνομα του Οικτίρμονος 
και Ελεήμονος Θεού.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε του 
Κοινοβουλίου του Λιβάνου,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο.,
Αγαπητά μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου.

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ και χαρά να παρίσταμαι 
και να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Κοι-
νότητας των Μπεκτασί, και τις καλύτερες ευχές της 

προς εσάς και τις οικογένειες σας! Είθε ο Ύψιστος να σας ανταμείψει για την 
αφοσίωση που επιδεικνύετε σε αυτό το μακρύ ταξίδι πνευματικότητας προς την 
παγκόσμια ειρήνη! 

Ασφαλώς και το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, η «ενότητα στην πολυμορ-
φία και οι βασικές αρχές ελευθερίας των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων 
στη Μέση Ανατολή», αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα με φόντο τους πολέμους, θρη-
σκευτικού, φυλετικού ή εθνοτικού χαρακτήρα.

Η προσωπική μου αντίληψη είναι ότι την ανάφλεξη «εστιών πυρκαγιάς» υπο-
δαυλίζουν οικονομικοί και γεωστρατηγικοί παράγοντες, οι οποίοι εκπροσωπούν 
διάφορες δυνάμεις και συμφέροντα σε συνδυασμό με μια αέναη απληστία για 
υλικά αγαθά και όχι τόσο οι φαινομενικά θρησκευτικές διαφορές. Εξ’ ου και θα 
έλεγα ότι επιβάλλεται η συμβολή μας προς την κατεύθυνση των θρησκευτικών 
ηγετών όλης της Μέσης Ανατολής να αφορά τη διεύρυνση έτι περαιτέρω των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων μας ως Οργανισμού, στο ευρύτερο πλαίσιο της 
«κατάσβεσης του πυρός» και της λήψης μέτρων επικράτησης και παγίωσης μιας 
διαρκούς ειρήνης. 

Διαφωνούμε με όποιον αμφισβητεί την άποψη πως ο κοινοβουλευτισμός, ως 

Haxhi Dede Edmond Brahimaj 
Επικεφαλής της Παγκόσμιας Κοινότητας των Μπεκτασί



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

87

θεσμός αντιπροσωπευτικός των πολιτών και χώρος εντός του οποίου οι πολίτες 
μπορούν να εκφράσουν τις θρησκευτικές και πολιτικές τους απαιτήσεις, κύριο 
μέλημα έχει να διατηρεί και να εμπλουτίζει τις παραδόσεις των λαών αλλά και 
τις πνευματικές τους αναζητήσεις. 

Εν τω μεταξύ, δεν είναι δυνατόν να είμαστε βέβαιοι ότι οι γέφυρες που συνδέ-
ουν τα κοινοβούλια και τις πνευματικές φιλοδοξίες των λαών, τους οποίους αντι-
προσωπεύουν τα εν λόγω κοινοβούλια, εδράζονται πάνω σε χαλύβδινα θεμέλια 
και ότι δεν υφίσταται κανένας απολύτως εσωτερικός ή εξωτερικός κίνδυνος. Για 
αυτό το λόγο, εκτιμώ ότι η σημερινή συνάντηση και οι συζητήσεις μας θα βοηθή-
σουν να προχωρήσουμε σε ανάληψη συγκεκριμένων και απτών πρωτοβουλιών, 
πρωτίστως σε ότι αφορά τη βιώσιμη και αειφόρο εμπέδωση της πίστεως στο 
Δημιουργό και τη σύνδεση αυτής με την κοινωνία των πολιτών.

Η Μέση Ανατολή, μέχρι και πριν από κάποιες δεκαετίες, αποτελούσε παρά-
δειγμα και μαρτυρία φυσιολογικής πνευματικής συνύπαρξης, καθώς ήταν η πε-
ριοχή όπου κάθε θρησκεία και δόγμα μπορούσε να συνυπάρχει με τις υπόλοιπες 
θρησκείες και δόγματα χάρη στην αφοσίωση των πιστών, κάτι που αποτέλεσε 
πραγματικότητα επί αιώνες. 

Η ουσία της θρησκευτικής συνύπαρξης, μιας έννοιας την οποία, πέραν της 
βουλήσεως του Θεού, συντηρεί απαρέγκλιτα και η ανθρώπινη φύση, αντανακλά-
ται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αποκαλούσαν αδέρφια εκείνους με τους οποίους 
ο Ύψιστος τους έβαλε μαζί, παρά τη διαφορετική φυλή ή το χρώμα. Αυτός ήταν 
και ένας από τους λόγους που τούτη η περιοχή, λαμβανομένων υπόψη των εθνών 
και των πολιτισμών της, προσέφερε στον κόσμο κατά το παρελθόν σπουδαία πα-
ραδείγματα ηθικών και πνευματικών αξιών.

Η σημερινή πραγματικότητα σε αυτήν την περιοχή δεν δημιουργεί μόνο 
αστάθεια αλλά προκαλεί και θλίψη ελλείψει προοπτικής. Ακόμη φως στην άλλη 
άκρη της σήραγγας δε διαφαίνεται, ενώ, ιδίως στη Συρία οι βανδαλισμοί δεν 
έχουν τελειωμό. Χιλιάδες αθώοι έχουν χαθεί στα χαλάσματα πόλεων ενώ εκα-
τοντάδες χιλιάδες άλλοι χτυπούν την πόρτα της Ευρώπης, όχι για να ζητήσουν 
να υπάρξει αναγκαστική επιβολή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αλλά για να προστατευθεί η ζωή, η ιερότητα της οποίας είναι δοσμένη από το 
Θεό προς όλους εξίσου. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν ένα δρόμο χωρίς επιστρο-
φή και η Ευρώπη, πριν αρχίσει να κάνει ψυχρούς υπολογισμούς αναφορικά με 
ποσοστά χριστιανών και μουσουλμάνων, θα άξιζε να επενδύσει με αξιοπρέπεια 
στη βοήθεια και την ανθρώπινη αλληλεγγύη, αντιλαμβανόμενη τις υπέρτατες 
θυσίες αυτών των ανθρώπων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τις με-
γάλες αλήθειες κρατώντας αποστάσεις από την πολιτικοποίηση των θρησκειών. 
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Είναι οι αλήθειες που κρύβονται πίσω από τα γεγονότα, τα οποία παρακολου-
θούμε με τα μάτια μας, αγγίζουμε με τα χέρια μας και μοιραζόμαστε με το πνεύ-
μα μας. Όσο μεγαλύτερο νιώθουμε το βάρος της αλήθειας πάνω στους ώμους 
μας, τόσο περισσότερο θα αναλογιστούμε τα παιχνίδια που παίζονται στο «στρα-
τόπεδο» προσωρινών αντιπάλων. Το περίφημο απόφθεγμα που ορίζει πως «ο 
Θεός σου έδωσε τη ζωή, ο Θεός μπορεί να σου την πάρει» ας μας καθοδηγεί ανά 
πάσα ώρα και στιγμή. Στα 800 χρόνια της πίστεώς μας, οι Μπεκτασήδες, δε λη-
σμονούμε τη φαυλότητα, τα αθώα παιδιά που σφαγιάστηκαν στην αφιλόξενη γη 
της Καρμπάλα προ αιώνων, απλώς και μόνο επειδή στήριζαν τον αγώνα του Ιμά-
μη Hussain. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε επ’ ουδενί η Μέση Ανατολή να μετατραπεί 
σε σύγχρονο καραβάνι, λόγω των συμφερόντων και των οικονομικών διαθέσεων 
ορισμένων ολιγαρχών ή σύγχρονων γεωστρατηγικών πολιτικών.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για το Συνέδριό σας το οποίο επιση-
μαίνει πως ο κοινοβουλευτισμός θέτει σε προτεραιότητα και διαθέτει όραμα σε 
ότι αφορά τις δημοκρατικές αρχές και την κοινωνική συνοχή. Προσωπικά, θα 
επιθυμούσα μια πιο ρεαλιστική αντίληψη και μια πιο ανεκτική αποτίμηση της 
στήριξης και της ενδυνάμωσης των θρησκειών, διότι δεν αμφισβητώ τον εξαιρε-
τικό ρόλο που διαδραμάτισαν στην ιστορική πορεία κάθε χώρας. 

Το παράδειγμα της Αλβανίας, το παράδειγμα του έθνους μου, σε αυτό το 
πλαίσιο δεν έχει μόνο νόημα αφ’ εαυτού, αλλά υπήρξε χρήσιμο και για άλλα 
έθνη. Υποστηρίζοντας, προάγοντας και υπερασπιζόμενοι τα πολυτιμότερα χα-
ρακτηριστικά της θρησκευτικής μας κληρονομιάς, ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά, 
κάνουμε ακόμα περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ενώ ταυτοχρόνως συμβάλου-
με προς την κατεύθυνση της διαθρησκευτικής αρμονίας και του διαλόγου όπως, 
επίσης, και προς την παγκόσμια ειρήνη. 

Σας ευχαριστώ όλους! Ο Θεός να σας ευλογεί! Αμήν!
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ είναι σημαντικές 
για όλους εκείνους, οι οποίοι ζουν στη Μέση Ανα-
τολή, αλλά και στον κόσμο, έξω από τα όρια της 
Μέσης Ανατολής, για τις πραγματικές δυνατό-
τητες της συνύπαρξης χωρίς συγκρούσεις και με 
αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των πιστών των μεγα-
λύτερων θρησκειών του κόσμου, κυρίως των Χρι-
στιανών και των Μουσουλμάνων. 

Συμφωνήσαμε στη Διακοινοβουλευτική Συνέ-
λευση Ορθοδοξίας να αφιερώσουμε το Συνέδριο 

αυτό τις δυνατότητές του κοινοβουλευτικού διαλόγου, αλλά φυσικά, το ζήτημα 
της συνύπαρξης και της δυνατότητας ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των πιστών 
διαφορετικών ομολογιών και θρησκειών υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια 
και σε διαφορετικές περιόδους επιλύθηκε με διαφορετικούς τρόπους από τους 
προγόνους μας. 

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι εδώ, στη γη του Λιβάνου, όπου άφησε το ση-
μάδι του όχι μόνο ο αρχαίος Φοινικικός, Αραβικός πολιτισμός, αλλά μπορούμε 
να πούμε ότι υπάρχουν ακόμη μνημεία από την εποχή των Σταυροφοριών και 
όπου σε μια σχετικά μικρή έκταση κατοικούν πιστοί διαφόρων θρησκειών, ένας 
τέτοιου είδους διάλογος αποτελεί κλειδί για τη συνύπαρξη. 

Ο εμφύλιος πόλεμος, που συνεχίστηκε επί δεκατέσσερα χρόνια στο Λίβανο, ο 
οποίος προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην ανάπτυξη της χώρας και την ευημε-
ρία του λαού, αποτελεί μια επαρκή απόδειξη για το πού μπορούν να οδηγήσουν οι 
πολλαπλές συγκρούσεις μεταξύ των μεγαλύτερων κοινοτήτων και των μελών τους. 

Και ο ρόλος που διαδραματίζουν συχνά οι εξωτερικές δυνάμεις μπορεί να 
συνοψιστεί στο παλιό ρωμαϊκό ρητό του «διαίρει και βασίλευε». Σήμερα, αντι-

Konstantin Zatulin 
Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Πρόεδρος 
της Επιτροπής Διεθνούς Πολιτικής της Δ.Σ.Ο.
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μετωπίζουμε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση που περνάει μέσα από μια νέα φάση 
στη γειτονική Συρία, όπου στην πραγματικότητα, εξαπολύθηκε ένας εμφύλι-
ος πόλεμος και διεξάγεται ένας αγώνας κατά του μισάνθρωπου κράτους που 
αυτοαποκαλείται «Χαλιφάτο», ενός ψευδό-κράτους, το οποίο είναι εξίσου και 
μάλλον ακόμη περισσότερο εχθρικό προς τους μουσουλμάνους και τους χρι-
στιανούς που υποστηρίζουν τις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης. Τώρα, λοιπόν, 
καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, να 
χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβου-
λευτικών πρακτικών, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της 
πολιτικής αντιπαράθεσης, για να επιστρέψει η χώρα σε μια ειρηνική ζωή. 

Δυστυχώς, σήμερα κανένας -ούτε τα μεγάλα, ούτε τα μικρά κράτη- δεν είναι 
ασφαλής απέναντι στο το ενδεχόμενο μιας εμφύλιας αντιπαράθεσης. Θα ήθελα, 
όμως, να αποκλείσω ίσως την πιο φοβερή μορφή της πολιτικής αντιπαράθεσης, 
η οποία βασίζεται σε θρησκευτική ή μάλλον σε ψευδό-θρησκευτική βάση. 

Όλες οι θρησκείες επιθυμούν το καλό και την ειρήνη. Γνωρίζουμε, όμως, 
πολύ καλά ότι κατά καιρούς στην πορεία της ιστορίας, εμφανίζονται κοινωνικοί 
και θρησκευτικοί ηγέτες και χώρες, οι οποίες βλέπουν τη σύγκρουση και τον 
πόλεμο ως ευκαιρία για την παράταση της παραμονής τους στην εξουσία. Επί 
παραδείγματι, η μακρά ιστορία των Σταυροφοριών οφειλόταν στην πρωτοβου-
λία του Πάπα Urban, ο οποίος οργάνωσε τη Σταυροφορία με απώτερο σκοπό 
την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων της Ευρώπης. 

Επομένως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην πολιτική της χώ-
ρας μου, και συγκεκριμένα τη νομοθετική εξουσία της Κρατικής Δούμας και 
του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Όπως γνωρίζετε, δεν μπορούμε να μείνουμε 
αμέτοχοι στα όσα συμβαίνουν στη γειτονική Συρία και ανταποκρινόμενοι στο 
αίτημα της κυβέρνησης αυτής της χώρας, αποφασίσαμε να παρέμβουμε και να 
αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατί-
ας, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησαν τον εμφύλιο πόλεμο 
στη Συρία για την ανάπτυξή τους. 

Σήμερα, αρχίζουν οι εργασίες ανοικοδόμησης της Συρίας. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι η χριστιανική κοινότητα της Συρίας υπέστη τεράστια ζημιά. Δεν θα 
αναφερθώ σε όλα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις μονές, τα ιστορικά μνη-
μεία και τα υπέροχα αριστουργήματα που έχουν συμπεριληφθεί στους θησαυ-
ρούς της παγκόσμιας τέχνης. 

Όλα αυτά βεβηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και το πιο οδυνηρό 
είναι ότι έχουν προκληθεί ανεπανόρθωτες πληγές στην εμπιστοσύνη των αν-
θρώπων μεταξύ τους. Εμείς στη Ρωσία είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι 
είναι απαραίτητο, ούτως ώστε όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. 
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Το Δεκέμβριο του 2017, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Vladimir 
Putin (Βλαντιμίρ Πούτιν) πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πατριάρχη 
Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, κ.κ. Ιωάννη Ι'. Λίγους μήνες μετά τη συνάντη-
ση αυτή, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή του Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν με 
τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης κ. Mahmoud Abbas (Μαχμούντ Αμπάς) και τον 
Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II bin Al-Hussein (Αμπντάλα Β' Αλ Χουσσεΐν), 
όπου συζητηθήκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με την κατάσταση 
των χριστιανών στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ανάλογες συναντήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών 
κ.κ. Κύριλλο (Kyrill). 

Στην παρούσα φάση, οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη 
Συρία, καθώς και στην καθιέρωση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου. 

Εκφράζουμε τη συγκρατημένη αισιοδοξία μας σχετικά τη σύγκληση του Κο-
γκρέσου του Συριακού Εθνικού Διαλόγου της 30ης Ιανουαρίου, στο οποίο συμ-
μετείχαν οι εκπρόσωποι στην ουσία όλων των εθνοτικών - ομολογιακών ομά-
δων, οι οποίες διαβιούν στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών. 

Η Συρία δεν είναι η μοναδική χώρα στον παγκόσμιο χάρτη, όπου οι πολι-
τικές φιλοδοξίες, δυστυχώς, χρωματίζονται με θρησκευτική χροιά. Γνωρίζουμε 
για τη ζημιά που προκλήθηκε στο κράτος της Αιγύπτου από τις επιθέσεις στους 
κοπτικούς ναούς και τις δολοφονίες στη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσε-
ων κατά των Χριστιανών που ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και 
ακόμη και κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των χριστιανικών εορτών. 

Γνωρίζουμε για τις σοβαρότατες ταλαιπωρίες των Χριστιανών στο Ιράκ, 
όπου στη χριστιανική κοινότητα της Μουσούλης, η οποία αριθμούσε έως 
300.000 πιστούς και 46 εκκλησίες και μοναστήρια, σήμερα τα περισσότερα 
απ’ αυτά έχουν καταστραφεί. Και παρ’ όλο που η κυβέρνηση του Ιράκ και δη 
ο Πρωθυπουργός του κ. Haider al-Abadi (Χαιντέρ Αλ-Αμπάντι) καταβάλλουν 
προσπάθειες για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και διερευνούν τις περι-
πτώσεις υπεξαίρεσης περιουσίας των Χριστιανών προκειμένου να τιμωρήσουν 
όσους την διαπράττουν, ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. 

Σοβαρότατα προβλήματα βιώνει και η Υεμένη, όπου ο εμφύλιος πόλεμος 
δεν σταματά και όπου λειτουργούν πυρήνες της Al-Qaeda (Αλ–Κάιντα) και άλ-
λων τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Θα ήθελα να σημειώσω με λύπη ότι πρόσφατα ανησυχήσαμε, επειδή στο 
κράτος του Ισραήλ έκλεισε για λίγες μέρες ο Πανάγιος Τάφος. Αλλά και πριν 
απ’ αυτό, υπήρξε μια κοινή απόφαση των εκπροσώπων όλων των εκκλησιών 
που έχουν αποστολές εκεί, ακριβώς επειδή οι αρχές του δήμου των Ιεροσολύ-
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μων αποφάσισαν να εισπράττουν δημοτικά τέλη. Μάλιστα, τώρα στην Κνέσετ 
βρίσκεται προς συζήτηση ο νόμος που δίνει το δικαίωμα εκποίησης της εκκλη-
σιαστικής περιουσίας τόσο στα Ιεροσόλυμα, όσο και στο Ισραήλ στο σύνολό 
του. 

Αδιαμφισβήτητα, παρατηρούμε και άλλα παρόμοια φαινόμενα, τα οποία, 
κατά τη γνώμη μου, απαιτούν την αποφασιστική καταδίκη, τόσο από την πλευ-
ρά των Χριστιανών Ορθοδόξων βουλευτών, όσο και των Μουσουλμάνων βου-
λευτών. Πιθανώς, μπορούμε να φέρουμε και έναν ακόμη κατάλογο με τις πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάζονται τα δικαιώματα των Μουσουλμάνων, 
καλύτερα όμως να το κάνουν εκείνοι, που κατέχουν καλύτερα το θέμα. 

Θα μπορούσα να πω ότι στη Ρωσία προσπαθούμε, κατά τη γνώμη μου, αρ-
κετά πετυχημένα, να υπερασπιστούμε τις παραδοσιακές θρησκείες και παρόλο 
που η Ρωσία κατά κύριο λόγο είναι μια Ορθόδοξη χώρα – το 80% του πληθυ-
σμού της είναι Ρώσοι και οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι, επιτρέπεται η ανέγερση 
τζαμιών και συναγωγών και βουδιστικών μοναστηρίων. Όπως γνωρίζετε, η Εκ-
κλησία μας είναι χωρισμένη από το κράτος. 

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους διακεκριμένους συναδέλφους μου να δώσουν 
προσοχή στην Διακήρυξη η οποία συντάχθηκε από τη Γραμματεία της Δια-
κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.). Θα μπορούσε, βέβαια, να 
βελτιωθεί, να υποστεί επιμέλεια, αλλά γενικώς εκφράζει ορθά την ανάγκη του 
διακοινοβουλευτικού διαλόγου, των κοινών προσπαθειών, ούτως ώστε να τερμα-
τιστεί η βία στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο γενικά. 

Μήπως κάποιος ενδιαφέρεται να δει μια «Σύγκρουση Πολιτισμών» κατά το 
πρότυπο της σύλληψης του Huntington (Χάντινγκτον); Εμείς στη Ρωσία θεωρώ-
ντας τους εαυτούς μας κληρονόμους διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετι-
κών ομολογιών, δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου γι’ αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

ΣΧΕΔΟΝ ΣΥΜΠΑΣΑ, η ανθρωπότητα σείεται 
από αλλεπάλληλες τεκτονικές δονήσεις. Στην 
Αφρική, την Ασία, την Νότια Αμερική, ακόμη και 
στην Ευρώπη ξεφυτρώνουν πυκνά εστίες πολέμου 
και αμείλικτων συγκρούσεων, με χιλιάδες θύματα, 
απέραντες υλικές καταστροφές και ανυπολόγι-
στες οπισθοδρομήσεις. Τα μεν αίτια όλων αυτών 
των συμφορών είναι πολυποίκιλα, τα δε αποτελέ-
σματα μονότονα όμοια. Πρόκειται για μια χαώδη 
καταστροφή, ευρύτατη και πολύμορφη.

Μαζί με όλα αυτά και σε αποκορύφωμα τούτων, τα εκατομμύρια προσφύ-
γων, οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν (ή και εκδιώκονται βίαια) για να απο-
φύγουν την πείνα ή τον τρόμο, τις εσωτερικές τυραννίες ή τις ξενικές επιδρο-
μές, την οικονομική ανέχεια ή τη θρησκευτική καταπίεση ή και όλα αυτά. Ανα-
ζητούν την ελπίδα σε άλλες χώρες, με αβέβαιη προοπτική.

Εμείς, οι Έλληνες, είμαστε ιδιαιτέρως ευαίσθητοι και πολύπαθοι στο θέμα 
της προσφυγιάς. Για πολλούς αιώνες, ταυτισθήκαμε με την ανάγκη, τον εξα-
ναγκασμό σε φυγή, τη μετανάστευση, την εξορία και την προσφυγιά. Γι’ αυτό 
και ο πνευματικός μας πολιτισμός (τα δημοτικά τραγούδια, τα αρχαιοελληνικά 
ακόμη έπη, τα πεζοτράγουδα), σε μεγάλη έκταση, στην προσφυγιά αναφέρεται 
και αυτή διεκτραγωδεί.

Αντί οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της προσφυγιάς, επιτρέψτε μου πα-
ρακαλώ να επικαλεσθώ ένα μικρό απόσπασμα από ένα λόγο, που επιγράφεται 
ως «Πλαταϊκός», τον οποίο έγραψε ο περίφημος Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης, 
πριν 2000 χρόνια, για να εκφωνηθεί στην Αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου από 
τους Πλαταιείς:

Αναστάσιος Νεράντζης 
τ. Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), Εκπρόσωπος 
της Νέας Δημοκρατίας-Αξιωματική Αντιπολίτευση της Ελλάδας
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«.......και το πιο σπαρακτικό απ’ όλα, να συναντάς χωρισμούς, όχι μόνο πο-
λιτών από συμπολίτες, αλλά και γυναικών από τους συζύγους τους και θυγατέ-
ρων από τις μητέρες τους, αλλά και να βλέπεις να διαλύονται όλοι οι συγγενικοί 
δεσμοί. Γιατί, αφού χάθηκε η κοινή μας ζωή, ο καθένας δεν στηρίζει πια τις 
ελπίδες του, παρά μονάχα στον εαυτό του.......».

Τέλος, για να κλείσω αυτή την σύντομη ‘διαπιστωτική’ μνεία της προσφυ-
γιάς, πρέπει να την αντιδιαστείλω από την ‘διασπορά’ του Ισραήλ. Ο Στράβων 
αναφέρει ότι στην εποχή του Σύλλα δεν υπήρχε πόλη, στην οποία να μην είχαν 
διεισδύσει οι Ιουδαίοι. Αρκετούς από αυτούς είχαν εγκαταστήσει ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος και ο Πτολεμαίος Α΄ στην Αλεξάνδρεια. Άλλους βέβαια τους εξανά-
γκασε η μικρή έκταση και η δουλεία της πατρίδας τους, αλλά οι περισσότεροι 
έφευγαν τότε, για να φύγουν, νομίζοντας ότι έτσι θ΄ αλλάξουν το πεπρωμένο 
τους, επιδιώκοντας να εξαπλωθούν παντού, να κερδίσουν τον πλούτο της γης, 
να κυριεύσουν τον κόσμο.

Διερωτάται λοιπόν κανείς, μετά από την μικρή αυτή σταχυολόγηση:
Άραγε τι πρέπει να γίνει;

• Πρώτα απ’ όλα και ως ένα μικρό βοήθημα, πρέπει ψηλαφώντας να βρούμε 
τις βασικές ‘φλέβες’ που ποτίζουν, έστω αδύναμα, τις σχέσεις μεταξύ της 
Χριστιανικής Δύσης (και όχι μόνο) με το Ισλάμ. Υπάρχει μεταξύ τους εν 
βάθει πρωτόγονη οικειότητα κοινής «πολιτικής» κουλτούρας.

• Εξάλλου, όπως έχει επισημανθεί, «αντιπροσωπεύουν μεν δυο αντίπαλα πο-
λιτικά μοντέλα, αλλά η αντιπαλότητα τους περιορίζεται μόνο στο είδος του 
ιερού κώδικα που θέλει να επιβάλλει το καθένα απ’ αυτά».

• Kαι εν πάση περιπτώσει, και στη Δύση και στο Ισλάμ «η πολιτική προηγείται 
και υποτάσσει τη μεταφυσική στις δικές της χρηστικές σκοπιμότητες. Αυτο-
νομείται δηλαδή η πολιτική».

Μετά από αυτή την ιχνηλάτηση, είναι ανάγκη τα κράτη να προχωρήσουν, 
από την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επέκταση και εμβά-
θυνση αυτών, μια και όλοι συμφωνούν ότι πολιτικά δικαιώματα χωρίς ρητές 
και εφαρμόσιμες κυρώσεις, δίχως οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, είναι 
‘φωτιά που δεν καίει’ και ‘φως που δεν φωτίζει’. Εν πάση περιπτώσει, η διακή-
ρυξη των δικαιωμάτων είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την αποτελε-
σματική προάσπισή τους.

Αν πάντως ασχοληθεί κανείς με τους διεθνείς οργανισμούς, θα διαπιστώσει 
εύκολα ότι διαπρέπουν σε λόγια και υστερούν απελπιστικά στην υλοποίηση 
τους, είτε λόγω αδυναμίας, είτε λόγω υποκρισίας. 
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Τέλος, κάποιοι προτείνουν να αναχθεί η παράνομη κατάληψη εξουσίας, η 
κατάλυση των νόμων και ελευθεριών ενός κράτους σε ιδιώνυμο αδίκημα. Δεν 
είναι πάντως θέμα νόμων. Νόμοι υπάρχουν. Την βούληση αναζητούμε.

Όλα αυτά οδήγησαν κάποιους στο συμπέρασμα ότι, αυτούς τους δύσκολους 
και ανατρεπτικούς χρόνους, επήλθε «το τέλος της ιστορίας» ή «το τέλος των 
ιδεολογιών» ή «το τέλος των υπερδυνάμεων». Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν 
συμβαίνει. 

Εκείνα, πάντως, τα οποία θα μπορούσαμε να ελπίζουμε είναι:

• Το τέλος των πλαστών ιδεολογιών και της εκμετάλλευσης αυτών.
• «Η έκρηξη μιας επαναστάσεως στην σκέψη», μιας εξέγερσης που να οδηγεί 

στην ανάγκη για συνεννόηση και αλληλεγγύη των λαών.
• Η ψηλαφητή πρόοδος σε θέματα ανοχής της διαφορετικότητας και καταπο-

λεμήσεως των αποκλεισμών.
• Η λεπτομερής στοιχειοθέτηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών 

και η θωράκιση τους.
• Τέλος δε, η επικράτηση της καλής πίστεως και της επιείκειας στις όλες σχέ-

σεις των κρατών.

Περαιτέρω, θέλω να τονίσω ότι η θεωρία της φιλελεύθερης δημοκρατίας 
περιέχει μια στενή διαπλοκή των ζητημάτων της ελευθερίας, της ισότητας, της 
ιδιοκτησίας και τελικά της δημοκρατίας. Γι’ αυτό, θεμελιώδη ιδεολογική, πολι-
τική και νομική προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της Δημοκρατίας αποτε-
λεί η σύνθεση των δύο στοιχείων: της ελευθερίας και της ισότητας. 

Αυτά είναι περιληπτικά τα στοιχεία και οι σκέψεις, οι οποίες, κατά την γνώ-
μη μου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όσους καταπιάνονται με την εφαρ-
μογή του αντικειμένου του σημερινού Συνεδρίου. 

Και τελικά, γιατί άραγε αργεί ή σχολάζει η καθιέρωση της αποβολής ενός 
κράτους από την διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς, οσάκις τού-
το απεργάζεται ή προκαλεί -με οποιονδήποτε τρόπο- τέτοια φαινόμενα;

Kαι κλείνω την παρούσα σύντομη εισήγηση με μια σκέψη, η οποία διατρέ-
χει όλη την ενότητα του αντικειμένου της παρούσας σύναξης. 

Ειδικότερα, για να αποτυπωθούν με σαφήνεια, κυρίως δε να τηρηθούν οι 
βασικές αρχές ελευθερίας για τους χριστιανούς και για τους μουσουλμάνους 
στην Μέση Ανατολή, είναι αδήριτη ανάγκη τα κοινοβούλια των ενδιαφερο-
μένων χωρών, που χαράσσουν τις γραμμές, να συνδιαλέγονται νηφάλια και 
να αποφασίζουν με ωριμότητα, στοιχεία που προϋποθέτουν μια πολύπλευρη 
παιδεία των βουλευομένων, μια σταθερή Δημοκρατία. Αυτές οι αυτονόητες 
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παραδοχές βλέπουμε στις μέρες μας να παραχωρούν δυστυχώς τη θέση τους 
σε φτηνούς λόγους, δημαγωγίες και λογοπαίγνια, σε χυδαίες εκφορές, ακόμη 
και σε προκλητικές χειρονομίες και άναρθρες κραυγές. Και να σκεφτεί κανείς 
ότι, στην ελληνική αρχαιότητα, κατά μεν τον Ισοκράτη η πολιτική τέχνη είναι 
επίσης φιλοσοφία, ενώ κατά τον Πλάτωνα σκέψη και λόγος είναι το ίδιο πράγ-
μα. Δεν είναι άλλωστε νέα η διαπίστωση ότι πάνω στην τέχνη και τη διαπάλη 
των λόγων στηρίζεται η Δημοκρατία. Προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή της 
διαφυλάξεως αυτών των ορίων και όρων, μπορούν ευχερώς τα μέλη αυτής της 
Συνελεύσεως να παίξουν θετικό ρόλο, και λόγω αυτής της ίδιας της χριστιανι-
κής απόψεως τους, αλλά και ένεκα της κουλτούρας τους. Άλλωστε, τα παρα-
δείγματα του κ. Sergei Popov (Σεργκέϊ Ποπώφ) στην διεύθυνση των Γενικής 
Συνέλευσης, του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη στην εποπτεία της Οργάνωσης από τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα και όλων των προκατόχων τους, καθώς και των 
συμβούλων της Δ.Σ.Ο ενισχύουν την άποψη αυτήν.

Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ 
τις θερμές μου ευχαριστίες για την ευγενική σας 
πρόσκληση στο διαθρησκειακό αυτό Συνέδριο 
και για τη φιλοξενία από το Κοινοβούλιο του Λι-
βάνου. 

Ευχαριστώ επίσης, τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που με συ-
μπεριέλαβε στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.

Σ.Ο.) στην οποία συμμετείχα ως μέλος για πάρα πολλά χρόνια, με την ιδιότητα 
του μέλους της Επιτροπής οικονομικών, όπως και άλλων επιτροπών. 

Παρά την απόσυρσή μου από την ενεργό πολιτική, συνεχίζω να παρακολου-
θώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δραστηριότητες και τα ζητήματα που απασχο-
λούν τη Δ.Σ.Ο., ιδιαίτερα δε τις επετειακές εκδηλώσεις που διανύουμε φέτος, 
για τα 25χρονα της Οργάνωσης. 

Οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις εξελίσσονται διαρκώς, με βάση κοινές 
αρχές και συγκλίσεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της 
Δ.Σ.Ο., προσφέρονται ευκαιρίες για περαιτέρω καρποφόρες ανταλλαγές στο 
κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην Οργάνωση, 
της οποίας η Κύπρος αποτελεί ιδρυτικό μέλος. 

Η Δ.Σ.Ο., από την ίδρυση της, επιλαμβανόταν διαφόρων θεματικών με επι-
κέντρωση στο ρόλο που κατέχουν οι χριστιανικές αρχές και αξίες, τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, ο διαθρησκειακός διάλογος, η εκπαίδευση, η δημοκρατία και 

Γεώργιος Βαρνάβα 
πρώην Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέλος της Κυπριακής 
Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο. 
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η πολιτιστική κληρονομιά, στην αντιμετώπιση της κρίσης της εποχής μας και 
των συνεπειών της, ένεκα των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της παγκοσμιο-
ποιημένης οικονομίας. 

Παράλληλα, κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό-προ-
σφυγικό και η τρομοκρατία, ιδιαίτερα αναφορικά με τις απειλές έναντι της 
επιβίωσης των ιστορικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, αποτέλεσαν καίριες 
θεματικές ενότητες που συνεχίζουν να απασχολούν την Δ.Σ.Ο.. 

«Οι εκκλησίες και τα τεμένη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερι-
νότητα των ανθρώπων, την πίστη τους στο Θεό, με τον τόπο, τις μνήμες και την 
ταυτότητα τους», όπως δήλωσε η κα. Αθηνά Παπαδοπούλου, Μέλος της Τεχνι-
κής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τα Θρησκευτικά Μνημεία 
της Κύπρου. 

Πολύ επίκαιρο και σημαντικό το θέμα, το οποίο βρίσκεται προς ανάπτυξη 
σήμερα ενώπιον μας: «Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερί-
ας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή». 

Εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στις λέξεις «Ενότητα στην πολυμορφία και 
βασικές αρχές ελευθερίας.....» που για να μπορούν να ισχύουν θα πρέπει να 
υπάρχει ο «αλληλοσεβασμός» και ιδιαίτερα «ο σεβασμός στα ανθρώπινα δι-
καιώματα». 

Να υπενθυμίσω στη Συνέλευση το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, με βάση το οποίο κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην 
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, καθώς και την ελευ-
θερία, μόνο ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τη θρησκεία 
του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις με τη διδασκαλία, την πρακτική, τη 
λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

Αν σήμερα πραγματικά θέλουμε να αναπτύξουμε την ουσία του σημερινού 
μας θέματος, θα πρέπει να μην φοβηθούμε να σχολιάσουμε την πραγματικότη-
τα. Θα πρέπει να μην στρουθοκαμηλίσουμε με ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην 
αγγίξουμε στην ρίζα το πραγματικό πρόβλημα. 

Αγαπητοί σύνεδροι, πρώην συνάδελφοι, 
Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ενότητα της πολυμορφίας και τις βα-
σικές αρχές της ελευθερίας για τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους, 
ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή όπου ζούμε κι εμείς. 

Τίθενται προκλήσεις με την ανάπτυξη και τη δράση του Ισλαμικού Κρά-
τους (ISIS) αλλά και με τον έντονο φανατισμό που δημιουργούν, ακόμη και 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

99

κυβερνήσεις γειτονικών χωρών, με εγκληματικό τρόπο, καταπατώντας τα αν-
θρώπινα και κατ’ επέκταση τα θρησκευτικά δικαιώματα των λαών και των πλη-
θυσμών που βρίσκονται υπό κατοχή. 

«Η καταστροφή πολιτιστικών αγαθών, ανεξάρτητα σε ποιο λαό ανήκουν, απο-
τελεί καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Ανθρωπότητας», 
αναφέρει το προοίμιο της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης του 1954 για την Προ-
στασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Εμπόλεμες Συρράξεις. 

Η Κύπρος, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, είναι μια χώρα με μοναδική ιστορία 
και αρχαίο πολιτισμό που χρονολογείται από το 9.000 π.χ. Λόγω της γεωγρα-
φικής της θέσης, η Κύπρος ασπάστηκε από νωρίς τον Χριστιανισμό και σαν 
αποτέλεσμα έχει μια από τις σπουδαιότερες συλλογές Βυζαντινής Τέχνης στον 
κόσμο. Σημαντικός αριθμός εκκλησιών, παρεκκλησιών, μοναστηριών είναι δι-
ακοσμημένα με παλαιοχριστιανικά και μεσαιωνικά ψηφιδωτά, τοιχογραφίες 
και εικόνες ανεκτίμητης αξίας. 

Μια από τις θλιβερές συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 και της 
παράνομης κατοχής του 37% του κυπριακού εδάφους, είναι η βίαιη και συστη-
ματική καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κα-
τεχόμενα. Εκατοντάδες ιστορικά και λατρευτικά μνημεία έχουν καταστραφεί, 
λεηλατηθεί και υποστεί βανδαλισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
περισσότερες από 500 Ελληνορθόδοξες εκκλησίες και ξωκλήσια καθώς και 17 
μοναστήρια σε πόλεις και χωριά των κατεχομένων περιοχών έχουν λεηλατηθεί, 
γίνει επίτηδες αντικείμενα βανδαλισμού και σε μερικές περιπτώσεις κατεδαφι-
στεί. Μέχρι σήμερα, είναι άγνωστο πού βρίσκονται τα εκκλησιαστικά κειμήλια 
αυτών των ναών, περιλαμβανομένων άνω των 15.000 φορητών εικόνων. Σύμ-
φωνα ακόμα με υπολογισμούς της Κυπριακής Αστυνομίας, πάνω από 60.000 
αρχαία αντικείμενα έχουν παράνομα μεταφερθεί σε ξένες χώρες σ’ όλο τον κό-
σμο από το 1974. Οι πιο σημαντικές και ανεκτίμητες εικόνες περιήλθαν στην 
κατοχή οίκων δημοπρασίας και πωλήθηκαν παράνομα από εμπόρους τέχνης 
στο εξωτερικό.

Το γεγονός ότι περισσότερες από 133 εκκλησίες, ξωκλήσια και μοναστήρια 
έχουν βεβηλωθεί, 77 εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, 28 χρησιμοποιού-
νται από τον τουρκικό στρατό ως αποθήκες, κοιτώνες ή νοσοκομεία, 13 χρη-
σιμοποιούνται ως αποθήκες ή αχυρώνες, αποδεικνύει σαφώς ότι η θρησκευτι-
κή και πολιτιστική κληρονομιά στο βόρειο τμήμα του νησιού υπήρξε πάντοτε 
στόχος των κατοχικών αρχών. Ιδιαίτερα η μετατροπή της Εκκλησίας της Αγίας 
Παρασκευής στην κατεχόμενη κωμόπολη της Λαπήθου (επαρχία Κερύνειας) 
σε ξενοδοχείο και καζίνο πολυτελείας και η χρήση του Αρμενικού μοναστηριού 
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Sourp Magar (Σουρπ Μάγκαρ) (κτισμένο τον Μεσαίωνα) σαν καφετερία, απο-
τελούν αδιάσειστη απόδειξη των άνομων σκοπών των κατοχικών αρχών. Πε-
ραιτέρω, τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν πως όχι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία 
αλλά και η Αρμενική και Λατινική Εκκλησία της Κύπρου είναι επίσης θύματα 
λεηλασίας κι έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες.

Μέσα στο πέρασμα του χρόνου και της ιστορίας της Κύπρου, πέραν του 
Ορθόδοξου Χριστιανικού στοιχείου εμφανίστηκε το Μουσουλμανικό, όπως 
επίσης και το αρμενικό, λατινικό και μαρωνιτικό χριστιανικό στοιχείο.

Το νόμιμο Κυπριακό κράτος διαχρονικά σεβόταν και σέβεται τις θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις όλων ανεξαιρέτως των πολιτών του. Σέβεται και προωθεί 
έμπρακτα την ενότητα στη πολυμορφία και στις βασικές αρχές της ελευθερίας 
για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, όπως επίσης και των θρησκευτικών 
ομάδων των Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών. 

Σε αντίθεση με το κατοχικό καθεστώς και την τουρκική συμπεριφορά, 
η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το 1974 έχει θέσει υπό την προστασία του 
Κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, δηλαδή του εκάστοτε Υπουργού 
Εσωτερικών, όλα τα πολιτιστικά και θρησκευτικά τουρκοκυπριακά και μου-
σουλμανικά μνημεία. Τυγχάνουν της ανάλογης προστασίας και συντήρησης, 
ώστε οι μουσουλμάνοι που ζουν και διαβιούν στο έδαφος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων που ζουν στις κα-
τεχόμενες περιοχές, να μπορούν ελεύθερα να ασκούν τις θρησκευτικές τους 
τελετές. Αντίθετα, το τουρκικό κατοχικό καθεστώς απαγορεύει τις θρησκευτι-
κές τελετές στους κατεχόμενους ναούς μας, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις και 
αυτό μετά από μεγάλη προσπάθεια της Εκκλησίας της Κύπρου και του ίδιου 
του κράτους. 

Παρόλο που το κυπριακό πρόβλημα ποτέ δεν υπήρξε θρησκευτικό, αλλά 
πολιτικό πρόβλημα, η τουρκική κατοχική δύναμη καταστρατηγεί όλες τις Διε-
θνείς Συμβάσεις, Διακηρύξεις και Αρχές για την ελευθερία της έκφρασης των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων κάθε κοινότητας. 

Μετά από μεγάλη προσπάθεια, πριν μερικά χρόνια λειτούργησε η Τεχνική 
Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τα Θρησκευτικά Μνημεία της 
Κύπρου. Μια δικοινοτική ενέργεια Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με την 
συμβολή, επίσης, της UNESCO, έχει προχωρήσει στην συντήρηση και αναστή-
λωση μερικών θρησκευτικών μνημείων και τόπων λατρείας, χριστιανικών και 
μουσουλμανικών σε όλη την Κύπρο. 

Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, το οποίο όμως προέρχεται μέσα από την 
συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων 
τεχνικών, ειδικών και εμπειρογνωμόνων. Παρόλα ταύτα, τα εμπόδια τα οποία 
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προβάλλονται πολλές φορές από το κατοχικό καθεστώς δυσχεραίνουν το έργο 
της Επιτροπής. 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
Η υποστήριξη των Κοινοβουλίων ανά τον κόσμο μέσω της ενεργοποίησης της 
διακοινοβουλευτικής διπλωματίας για την υποστήριξη διαθρησκειακών πρω-
τοβουλιών με στόχο την καλύτερη κατανόηση των άλλων, όπως προβλέπει η 
Διακήρυξη του Συνεδρίου μας, θα οδηγήσει πιο κοντά στην επίλυση εμποδίων 
προς την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές αρχές ελευθερίας για τους 
Χριστιανούς και Μουσουλμάνους της Κύπρου, έως ότου ευοδωθεί η πολυπόθη-
τη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. 

Επιπλέον, υποστήριξη προσβλέπουμε ιδιαίτερα από τις χώρες-μέλη της 
Αραβικής Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και από τις χώρες της Δ.Σ.Ο. 

Τέλος, σας εύχομαι, να αξιοποιηθούν δεόντως τα συμπεράσματα του Συ-
νεδρίου και η υιοθέτηση της κοινής Διακήρυξης να αποτελέσει απαρχή της 
αναβίωσης των σχέσεων μεταξύ της Δ.Σ.Ο. και της Κοινοβουλευτικής Ένωσης 
του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (Κ.Ε.Ι.Σ.).
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Αγιώτατοι και Μακαριώτατοι,
Εξοχότατοι,
Αξιότιμοι σύνεδροι,
Κυρίες και κύριοι,

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ, ένα από τα πλέον ευαίσθητα ση-
μεία της Εγγύς Ανατολής, από το πολιτικό κλίμα 
στο οποίο σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται η ευημε-
ρία και η σταθερότητα σε άλλες χώρες της πολύ 
σημαντικής αυτής περιοχής του πλανήτη. Στο 
φόρουμ μας εξετάζουμε, κυρίως, τα προβλήματα 

της ενότητας στην πολυμορφία των χριστιανών και των μουσουλμάνων και γι’ 
αυτό θα ήθελα αναπτύσσοντας το θέμα αυτό στην εισήγησή μου να σταθώ στα 
προβλήματα του χριστιανο-ισλαμικού διαλόγου, από την κατάσταση του οποί-
ου εδώ στο Λίβανο και σε ολόκληρη την Εγγύς Ανατολή εξαρτάται η πορεία της 
σύγχρονης παγκόσμιας διαδικασίας. Η ύπαρξη ενός τέτοιου διαλόγου από μό-
νη της, πολλώ δε μάλλον η ανάπτυξή του θα έδειχνε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο 
μιας θετικής προοπτικής για την παγκόσμια πολιτική διαδικασία. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λίβανος έχει επιλεγεί ως τόπος διεξαγωγής του Συ-
νεδρίου μας, καθώς ο θρησκευτικός χάρτης της μικρής αυτής χώρας αντανα-
κλά με αρκετή ακρίβεια την εικόνα των ισορροπιών και των αναλογιών των 
διομολογιακών σχέσεων όλης της περιοχής της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. 
Εδώ, στα περίχωρα αυτής της χώρας, βρίσκεται ο κοινός τόπος της γέννησης 
του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Με το Λίβανο συνδέονται πολλές σπουδαίες 
σελίδες όλης της ιστορίας των δύο παγκόσμιων αυτών θρησκειών, που για πολ-
λούς αιώνες προκαθόρισαν το χαρακτήρα των σημαντικότατων εξελίξεων στον 
κόσμο και σήμερα διαδραματίζουν έναν τεράστιο ρόλο στην ζωή ολόκληρης 

Kαθ. Valery Alekseev  
Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)
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της Ανθρωπότητας. Άρα, η ανάλυση των δυνατοτήτων σχετικά με την καθιέρω-
ση ενός διαθρησκειακού διαλόγου στην Εγγύς Ανατολή μπορεί να βοηθήσει να 
καθοριστεί η πορεία των περαιτέρω εξελίξεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ας τονιστεί, ωστόσο, ότι η Εγγύς Ανατολή εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται 
σε κατάσταση πολεμικών συρράξεων μεγάλης και μικρής κλίμακας, από την 
ένταση των οποίων εξαρτώνται πολλές χώρες, ακόμη και εκείνες που βρίσκο-
νται μακριά από την περιοχή. Στην ουσία, όλοι οι βασικοί παγκόσμιοι παίκτες 
λίγο έως πολύ εμπλέκονται στις τρέχουσες ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται 
στην Εγγύς Ανατολή και έχουν δικούς τους διαφορετικούς λόγους να συμμετέ-
χουν σ’ αυτές: χρηματοοικονομικούς, στρατιωτικούς και στρατηγικούς, εσωτε-
ρικής και εξωτερικής πολιτικής και άλλους που κρύβουν μέσα τους τα παγκό-
σμια συμφέροντα. 

Αναμφίβολα, μεταξύ των συμφερόντων αυτών υπάρχουν και θρησκευτι-
κά-διομολογιακά συμφέροντα, που επιδιώκονται από τέτοιους παίκτες, όπως 
το Ιράν, η Τουρκία, η Συρία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Υεμένη, το 
Ιράκ, με το μέρος των οποίων φανερά ή κρυφά δραστηριοποιούνται οι γίγα-
ντες της παγκόσμιας πολιτικής – οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Αγγλία, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (στο πρόσωπο, πρώτα και κύρια, της Γαλλίας και της Γερμανίας), κα-
θώς και το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία και άλλοι. 

Ένα επίκαιρο παγκόσμιο πρόβλημα – πολλά εκατομμύρια πρόσφυγες στην 
Ευρώπη από την Εγγύς Ανατολή και την Βόρεια Αφρική - έχει επίσης θρησκευ-
τική διάσταση. Τουλάχιστον, οι διομολογιακές συρράξεις αναφέρονται ανάμε-
σα στους λόγους της μαζικής προσφυγιάς στην Ευρώπη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
η έναρξη και η εξέλιξη του χριστιανο-ισλαμικού διαλόγου αποκτά την σημασία 
ενός επίκαιρου παγκόσμιου έργου της οργάνωσης του κόσμου.

Ωστόσο, η σύγχρονη διεθνής πρακτική στην περιοχή αυτή δείχνει όχι μόνο 
την ανυπαρξία ενός τέτοιου διαλόγου, αλλά το αδύνατο να γίνει στην ορατή 
προοπτική. Στο μεταξύ, παρά την ύπαρξη των ειρηνικών διανθρώπινων χρι-
στιανο-ισλαμικών σχέσεων στο κατώτατο, διακοινοτικό, διαπροσωπικό, παρα-
δοσιακό επίπεδο για -ας πούμε- τους κατοίκους της Συρίας, του Ιράκ ή της 
Αιγύπτου, δεν υπάρχει διάλογος σε πιο υψηλό επίπεδο (διαθεσμικό, διεκκλησι-
αστικό, διακρατικό) και ούτε διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον τέτοια προοπτική. 

Την εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Λίβανος όπου οι τρεις βασικές μεγάλες ομο-
λογιακές κοινότητες: οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι-σιίτες και οι μουσουλμά-
νοι-σουννίτες, οι οποίοι στο πρόσωπο των θρησκευτικών και πολιτικών τους 
ηγετών καταφέρνουν -αν και όχι χωρίς δυσκολία- να κρατούν την κατάσταση 
υπό έλεγχο και να προωθούν βήμα-βήμα τον χριστιανο-ισλαμικό διάλογο, ο 
οποίος αποτελεί τη βάση της ακεραιότητας αυτής της χώρας και της σχετικής 
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κοινωνικής-πολιτικής σταθερότητας σ’ αυτήν. Εντούτοις, η ακεραιότητα και η 
σταθερότητα του Λιβάνου έχουν αρκετούς εχθρούς τόσο κοντά, όσο και μακριά 
από τα σύνορα αυτού του κράτους.

Ποιος δεν ενδιαφέρεται για την σταθερότητα και την ειρήνη στην Εγγύς 
Ανατολή και ποιος, κατά συνέπεια, εμποδίζει τον διαθρησκειακό διάλογο; Δεν 
αποτελεί μεγάλο μυστικό ότι ο βασικός αλλά όχι ο μόνος παράγοντας αποστα-
θεροποίησης θεωρούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο χριστιανο-ισλαμικός διάλογος θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικός 
στην περίπτωση που μέσα στο ίδιο το Ισλάμ απουσίαζαν έντονες εσωτερικές 
θρησκευτικές συγκρούσεις και επιπλοκές, αν στον ισλαμικό κόσμο δεν επικρα-
τούσαν οι πιο ακραίες διαθέσεις των μουσουλμάνων φονταμενταλιστών και εξ-
τρεμιστών, δηλαδή των ανθρώπων που κατ’ αρχήν αρνούνται οποιονδήποτε δι-
άλογο με τους χριστιανούς, που υποστηρίζουν ότι γενικώς δεν ξέρουν για ποιον 
λόγο πρέπει να συνεννοηθούν μ’ αυτούς, δηλαδή με τους Ahl al-Kitāb (αχλ αλ 
κιτάμπ), τους ανθρώπους της γραφής.

Οι φονταμενταλιστικές-εξτρεμιστικές αυτές δυνάμεις δεν δίνουν την δυνα-
τότητα να συναφθούν σχέσεις με τους χριστιανούς, αλλά, ως γνωστόν, ούτε να 
γίνεται ο διάλογος εντός του Iσλάμ. Στην παρούσα φάση, οι σουννίτες και συ-
γκεκριμένα οι παραδοσιακοί ή μέτριοι ισλαμιστές και οι ριζοσπαστικοί σαλα-
φίτες ή βαχαμπίτες (ιχβάν) βρίσκονται σε μια σκληρή, ασυμβίβαστη σύγκρου-
ση μεταξύ τους, μεταξύ άλλων, όχι χωρίς την στοχοπροσηλωμένη επίδραση 
έξωθεν. 

Δεν αποτελεί μυστικό ότι οι βαχαμπίτες ή ιχβάν, οι οποίοι γεννήθηκαν πριν 
από μερικές δεκαετίες στην Σαουδική Αραβία από την αιγυπτιακή εξτρεμιστι-
κή οργάνωση «Αδερφοί Mουσουλμάνοι», σήμερα έγιναν πονοκέφαλος για τις 
αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Και οι «Αδερφοί Mουσουλμάνοι», τους οποίους 
καταπολεμά ο Στρατηγός Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil el-Sisi (Αμπντέλ 
Φαττάχ Σαϊντ Χουσσεΐν Χαλίλ Αλ-Σίσι), ο οποίος έχει επανεκλεγεί στο αξίωμα 
του Προέδρου της Αιγύπτου, και οι βαχαμπίτες που έγιναν πρόβλημα για τον 
βασιλικό οίκο της Σαουδικής μοναρχίας έχουν ανατραφεί και εξακολουθούν να 
κηδεμονεύονται στενά από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, πρώτα και κύρια, 
από τους Αμερικανούς και τους Άγγλους οι οποίοι τους χρησιμοποιούν για τους 
ιδιοτελείς τους σκοπούς, αποσταθεροποιώντας όλη την παγκόσμια σουννιτική 
ούμμα (θρησκευτική κοινότητα).

Η Σαουδική Αραβία, ως ο πιο ισχυρός παίκτης του αραβικού κόσμου, επι-
διώκει να κυριαρχεί στον ισλαμικό κόσμο καταπνίγοντας την αντίσταση των 
άλλων κοινοτήτων των σουννιτών, αλλά κυρίως τασσόμενη σκληρά κατά των 
σιιτών και θεωρώντας τον κύριο εχθρό της το σιιτικό Ιράν και όλους εκείνους 
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που συμπράττουν μ’ αυτό – την σιιτική κυβέρνηση του Ιράκ, την αλαβιτι-
κή ηγεσία της Συρίας, την σιιτική κοινότητα του Λιβάνου με επικεφαλής τη 
Hezbollah (Χεζμπολάχ), την κίνηση των επαναστατών Houthi (Χούθι) γνωστή 
και ως «Ansar Allah» («Ανσάρ Αλλάχ») από την Υεμένη και τη σιιτική μερίδα 
του κουρδικού πληθυσμού.

Ο ουσιαστικός ηγέτης της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, ο διάδοχος του 
θρόνου Πρίγκιπας Mohammed bin Salman (Μουχαμμάντ μπιν Σαλμάν) μόλις 
ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Αγγλία και τις ΗΠΑ, όπου εξασφάλισε την 
πλήρη υποστήριξη της πολιτικής που ακολουθεί στην περιοχή. Ο Πρόεδρος 
Donald Trump (Ντόναλντ Τραμπ) και ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου 
συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τις προμήθειες των όπλων στη Σαου-
δική Αραβία και το επίπεδο των πωλήσεων θα φτάσει σε έναν τεράστιο όγκο. 
Έχουν ήδη υπογραφεί οι συμφωνίες για 109 δισεκατομμύρια δολάρια και σε 
10 χρόνια οι Αμερικανοί θα προμηθεύσουν τους Σαουδάραβες με όπλα συνολι-
κής αξίας των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν αναμένει κανείς ότι αυτός 
ο τεράστιος όγκος όπλων μαζικής καταστροφής θα χρησιμοποιηθούν από τους 
μαχητικούς/ Σαουδάραβες για ειρηνικούς σκοπούς. 

Στο μεταξύ, δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε το εξής: οι ΗΠΑ στηρίζουν 
δημόσια την ηγεμονία της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή, ωστόσο ταυτό-
χρονα συμπράττουν στο παρασκήνιο με τους Χούθι της Υεμένης, προμηθεύο-
ντάς τους κρυφά με όπλα μέσω τρίτων προσώπων και προκαλώντας τους Σαου-
δάραβες με πονηρές εκκλήσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών 
κ. Χιζερά Ναουέρτα σε κάποιες διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο με τους 
εξεγερθέντες της Υεμένης, πράγμα που είναι τελείως μην αποδεκτό για τον 
Μουχαμάντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι αποφασισμένος για νικηφόρο πόλε-
μο στην Υεμένη, εμπνευσμένος από γιγάντιες στρατιωτικές συμβάσεις με τις 
ΗΠΑ. 

Για την Αμερική το κυνηγητό των εξοπλισμών στην Εγγύς Ανατολή είναι μια 
υπόθεση κερδοφόρα και πολύ χρήσιμη από πολιτικής απόψεως. Οι συμβάσεις 
με τη Σαουδική Αραβία για την προμήθεια των όπλων εγγυώνται στις ΗΠΑ 
120 χιλιάδες καινούργιες θέσεις εργασίας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. 
Είναι ακριβώς εκείνο που χρειάζεται ο Ν. Τραμπ για να ανανεώσει τη θητεία 
του ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς έχει υποσχεθεί στους ψη-
φοφόρους του να δραστηριοποιηθεί στη βιομηχανική και οικονομική ζωή σε 
εργοστάσια και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρακμή.

Oι στρατιωτικές παραγγελίες στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμών από τη 
Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ θα βοηθή-
σουν τις ΗΠΑ να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και να αρχί-
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σουν να διορθώνουν την ανισορροπία στις σχέσεις τους με την Κίνα, η οποία 
αποτελεί ακόμη έναν πονοκέφαλο για την Αμερική. Το 2017, το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας αυξήθηκε στα 396 δισε-
κατομμύρια δολάρια. Προς το παρόν, δεν γνωρίζει κανείς πώς πρόκειται να 
διορθωθεί, αλλά κλιμακώνοντας την ένταση στην Εγγύς Ανατολή μπορεί να 
βάλει κανείς τη στρατιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ να δουλεύει σε πλήρη ισχύ 
και κατ’ αυτόν τον τρόπο να βελτιώσει συνολικά τη βιομηχανική και χρηματο-
οικονομική κατάσταση της Αμερικής, η οποία έχει κλονιστεί αισθητά. Γι’ αυτό, 
οι ΗΠΑ θα βαδίζουν και στο εξής στο συνηθισμένο γι’ αυτές δρόμο δημιουρ-
γώντας χάος σε ολόκληρη την Εγγύς Ανατολή, π.χ., διασπώντας τους μουσουλ-
μάνους-σουννίτες στην Αίγυπτο με την βοήθεια των «Αδερφών μουσουλμάνων» 
και οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε σύγκρουση ακόμη και σουννιτικές κοι-
νότητες και κράτη με παρόμοιες θρησκευτικές απόψεις, ούτως ώστε να πουλά-
νε τεράστιες ποσότητες όπλων σε σουννιτικές χώρες, οι οποίες βρίσκονται σε 
σύγκρουση μεταξύ τους.

Για τις ΗΠΑ είναι επίσης κρίσιμο να φέρουν στο όριο της σύγκρουσης τις 
σχέσεις μεταξύ των σιιτών και των σουννιτών, πρώτα φέρνοντας αντιμέτωπους 
μεταξύ τους το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Ας τονιστεί ότι στο παιχνίδι αυ-
τό εκδηλώθηκε πιο έντονα ακόμη ένας παλιός παίκτης, το Ισραήλ, το οποίο 
αν και κλείνει παρασκηνιακές συναλλαγές με τους Σαουδάραβες εναντίον του 
Ιράν, επιδιώκει ωστόσο δικούς του σκοπούς, που δεν έχουν καμία σχέση με τον 
διάλογο εντός του Ισλάμ. 

Ένας άλλος παίκτης με επιρροή σ’ αυτό το πεδίο είναι η Τουρκία, το με-
γαλύτερο ως προς την αριθμητική δύναμη του στρατού του μέλος του ΝΑΤΟ 
που έχει δικά της συμφέροντα στην περιοχή: να αποδυναμώσει στο μέγιστο τις 
δυνάμεις της κουρδικής πολιτοφυλακής στις γειτονικές Συρία και Ιράκ, που 
διεκδικούν την δημιουργία δικού τους κράτους, μεταξύ άλλων και εις βάρος 
της τουρκικής επικράτειας. Δεν θα είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι η σουν-
νιτική Τουρκία έχει προβλήματα με τον εγχώριο κουρδικό πληθυσμό των 30 
εκατομμυρίων, αρκετά μεγάλο μέρος του οποίου είναι οι Κούρδοι-σιίτες, με 
τους Κούρδους στο Ιράκ και τη Συρία. Υπάρχουν επίσης έντονες διαθρησκει-
ακές αντιθέσεις με τους Δρούζους ειδωλολάτρες, τους Ασσύριους και άλλους.

Η πρακτική που έχει διαμορφωθεί δείχνει την μηδενική ανοχή των πλευ-
ρών προς τις αμοιβαίες θρησκευτικές προτεραιότητες. Απ’ αυτό προκύπτει ότι 
η Τουρκία στην ορατή προοπτική μάλλον δεν θα εμφανιστεί στο διεθνή στίβο 
με τη σημαία του ειρηνοποιού στα θρησκευτικά θέματα και με την έκκληση 
για διαθρησκειακό διάλογο. 

Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι ροές εκατομμυρίων 
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προσφύγων από την Εγγύς Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική στην Ευρώπη δεν 
αποτελούν μια αυθόρμητη διαδικασία, όπως προσπαθούν να την παρουσιά-
σουν τα παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η Ευρώπη αρχίζει να αφυ-
πνίζεται. Η φιλελεύθερη και φιλοαμερικανική πολιτική ελίτ δεν κατάφερε να 
ζαλίσει για πολύ καιρό τους λαούς της Ευρώπης. Οι εκλογές στη Γερμανία και 
η αποτυχία του κόμματος της Angela Merkel (Ανγκελα Μέρκελ) έδειξαν πο-
λύ καλά ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη αρχίζουν να κατανοούν την ουσία των 
εξελίξεων. Δεν είναι τυχαίο που η Άνγκελα Μέρκελ στην πρώτη της δήλωση εξ 
ονόματος της καινούργιας γερμανικής κυβέρνησης αναγκάστηκε να ομολογή-
σει αναφερόμενη στον λαό της: «Κάτι έχει αλλάξει σ’ αυτή την χώρα!».

Έχει αλλάξει το εξής – οι λαοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι οι αντιλήψεις 
σχετικά με τη φύση της μαζικής προσφυγιάς στην Ευρώπη που επιβάλλονται 
τεχνητά από τους πολιτικούς και τα παγκόσμια ΜΜΕ είναι ψευδείς: η αιτία 
της προσφυγιάς στην Εγγύς Ανατολή δεν είναι ο «δεσπότης» και «τύραννος» 
Bashar Al-Assad (Μπασάρ Αλ Άσαντ), αλλά η σύγκρουση μεγάλης κλίμακας με 
διαθρησκειακό υπόβαθρο η οποία υποθάλπεται εσκεμμένα με την προσέλκυ-
ση ενός ειδικά κατασκευασμένου από τους Αμερικανούς τέρατος στο πρόσωπο 
του ούτως καλούμενου «Ισλαμικού Κράτους». 

Δεν μπορούμε να αποσιωπήσουμε ούτε την Αγγλία, η οποία κατά τους τε-
λευταίους αιώνες έχει σταθερό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Εγγύς Ανα-
τολή και η οποία, παρεμπιπτόντως στις αρχές του 20ου αιώνα ίδρυσε με τις 
δυνάμεις της κατασκοπείας και της αποικιακής της διοίκησης την οργάνωση 
των «Αδελφών Μουσουλμάνων» στην Αίγυπτο για να διχάσει τη λαϊκή αντίστα-
ση, η οποία όμως τώρα δεν διαθέτει ένα σοβαρό στρατιωτικό δυναμικό για να 
επιτυγχάνει δικούς της στόχους σ’ αυτή τη χώρα. Η Αγγλία χρησιμοποιεί την 
προσφιλή και καλά δοκιμασμένη μέθοδο των προκλήσεων μεγάλης κλίμακας. 
Η Αγγλία είναι ένας συστημικός προβοκάτορας που δραστηριοποιείται μεθο-
δικά, παρά τις όποιες περιστάσεις, για να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η 
οποία χάνει την δύναμη και την σημασία της, δημιουργεί πονηρές κομπίνες 
για να ρίξει την Ευρώπη στην φωτιά της μεσανατολικής σύγκρουσης και να την 
αποδυναμώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Η αγγλική κατασκοπεία τώρα δείχνει ξανά το ενδιαφέρον της για την ορ-
γάνωση «Αδελφοί-μουσουλμάνοι», η οποία δημιουργήθηκε κάποτε με την βο-
ήθεια της και για το παιδί των «Αδελφών» - το βαχαμπισμό σε όλες του τις 
μορφές, δεδομένου ότι σε μια σειρά χώρες, μεταξύ άλλων, και στη Ρωσία, όπου 
οι σώφρονες ισλαμιστές ηγέτες, π.χ. ο επικεφαλής των μουσουλμάνων του Τα-
ταρστάν Μουφτής Kamil Samigullin (Καμίλ Σαμιγκούλιν), κάνουν την έκκληση 
να απαγορευτεί η δράση αυτών των δομών με τη μισανθρώπινη ιδεολογία τους, 
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η οποία εν πολλοίς είναι ταυτόσημη με το φασισμό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι πνευματικός των μουσουλμανικών μονάδων των SS στα χρόνια του Β' Πα-
γκοσμίου Πολέμου ήταν ο κήρυκας Amin al-Husseini (Αμίν αλ-Χουσεϊνί) από 
τους «Αδερφούς Μουσουλμάνους». Ωστόσο, οι Άγγλοι δεν θέλουν να έχουν την 
ευθύνη για αυτό που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.

Είναι κρίσιμο σήμερα για τη δόλια και εγωιστική Αγγλία στο πλαίσιο της 
συγκάλυψης της πραγματικής σημασίας του Brexit να δρα σε ένα άλλο πεδίο 
– προσπαθεί να υποθάλψει ένα παγκόσμιο σκάνδαλο λειτουργώντας, μεταξύ 
άλλων, και προς το συμφέρον του πρεσβύτερου πελάτη της στο πρόσωπο των 
ΗΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, οι Άγγλοι με τη στήριξη των Αμερικανών σκαρώ-
νουν μια μεγαλειώδη πολιτική διεθνή κομπίνα γύρω από την ιστορία με τη λε-
γόμενη «δηλητηρίαση» του διπλού πράκτορα Sergei Skripal (Σεργκέι Σκριπάλ) 
και της κόρης του στο προάστιο Salisbury του Λονδίνου που είχαν επινοήσει, 
από την αρχή έως το τέλος, ένοχη για την οποία ορίστηκε αμέσως η Ρωσία. Η 
Αγγλία και πάλι, όπως είχε γίνει ήδη το 1946, γίνεται πρωτεργάτης ενός και-
νούργιου «Ψυχρού Πολέμου» κατά της Ρωσίας. 

Οι Βρετανοί στρίβοντας τα χέρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
οποία έχουν εγκαταλείψει με πονηρό και προνοητικό τρόπο\, κατάφεραν να 
εξαναγκάσουν τους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν μέτρα διπλωματικού εκβια-
σμού και πίεσης εναντίον της Ρωσίας, τα οποία δεν συμφέρουν την Ευρώπη. 
Ωστόσο, όπως φαίνεται, πρόκειται μόνο για την αρχή της κομπίνας. Στο μέλ-
λον ετοιμάζεται μια ακόμη πιο «ύπουλη προβοκάτσια» καθ’ υπόδειξη της Αμε-
ρικής – να παρουσιάσουν τη Ρωσία ως ένοχη των χημικών επιθέσεων εναντίον 
της συριακής αντιπολίτευσης που έχουν επινοήσει, καθιστώντας την κατάπαυ-
ση των εχθροπραξιών και του εμφυλίου πολέμου στην Συρία αδύνατη εν γένει 
για πολύ καιρό. 

Εννοείται ότι δεν μπορούμε καθόλου στην προκειμένη περίπτωση να μιλά-
με για κάποιο διαθρησκειακό διάλογο στην Εγγύς Ανατολή. Ωστόσο, το περί-
εργο αυτό -εκ πρώτης όψεως- «εμπόρευμα» εν είδη της δυνατής, αλλά κενής 
και αναπόδεικτης, φασαρίας με τη «δηλητηρίαση» που έχει ετοιμαστεί από 
τους Άγγλους, έχει ως παραλήπτη – τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι έτοιμες να το 
αγοράσουν.

Σε τελική ανάλυση, τι είδους «εμπόρευμα» έχουν ετοιμάσει οι Άγγλοι; Ένα 
τίποτα, μια ανόητη, αλλά πολύ δυνατή οχλοβοή. Με τη δεξιότητα που χαρα-
κτηρίζει τους Άγγλους προσφέρουν το «εμπόρευμά» τους στους Αμερικανούς 
και εκείνοι το αγοράζουν, ελπίζοντας να το μεταπουλήσουν, με την σειρά 
τους, στους Ρώσους, κάτι που ήδη έχει γίνει επανειλημμένως στην πρόσφατη 
ιστορία. 
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Οι ΗΠΑ προτείνουν στους Ρώσους να πληρώσουν ένα πραγματικό τίμημα 
για την «οχλοβοή», την οποία είναι έτοιμοι να σταματήσουν αμέσως δίνοντας 
εντολή στους δορυφόρους τους – να φύγουν από την Συρία, να φύγουν από το 
Donbass (Ντονμπάς), να σταματήσουν την παραγωγή των νεότερων ρωσικών 
εξοπλισμών, τους οποίους δεν διαθέτουν ακόμη οι Αμερικανοί. Όπως βλέπου-
με, ο κάθε παίκτης παίζει το δικό του παιχνίδι και όλοι τους, με εξαίρεση τη 
Ρωσία, δεν ενδιαφέρονται για την καθιέρωση του διαθρησκειακού διαλόγου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν πολλές πλευρές στον κόσμο, οι οποίες όχι 
μόνο δεν ενδιαφέρονται για την καθιέρωση ενός ευρέως χριστιανο-ισλαμικού 
διαλόγου στην Εγγύς Ανατολή, αλλά έχουν άμεσο σκοπό να μην τον επιτρέψουν 
σε καμία μορφή. Ας υπογραμμίσουμε και πάλι ότι υπάρχει μόνο μία πλευρά, η 
οποία συμμετέχει στις εξελίξεις στην Εγγύς Ανατολή και ενδιαφέρεται αντικειμε-
νικά για τη σταθερότητα στην περιοχή, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν 
σταματήσει η διαθρησκειακή σύρραξη. Η πλευρά αυτή είναι η Ρωσία. Ακριβώς 
εναντίον της διεξάγεται τώρα ο παγκόσμιος ως προς την κλίμακά του υβριδικός 
πόλεμος σε όλα τα μέτωπα, από το ιδεολογικό και το χρηματοοικονομικό μέχρι 
το στρατιωτικό και το διπλωματικό. 

Σε τι καλεί η Ρωσία; Στην κατάπαυση των εχθροπραξιών, την εκεχειρία και 
τις διαπραγματεύσεις. Σ’ αυτό αποβλέπουν οι διαδικασίες των συνομιλιών, οι 
οποίες ξεκίνησαν με την πρωτοβουλία της Ρωσίας στο Σότσι και την Αστανά. 
Είμαι πεπεισμένος ότι ακριβώς σ’ αυτό το πλαίσιο θα γίνει η συζήτηση στο 7ο 
συνέδριο της Μόσχας για την Διεθνή Ασφάλεια, το οποίο θα αρχίσει στις 4 
Απριλίου, όπου πρόκειται να αντληθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με 
τον αγώνα κατά των ισλαμιστών ριζοσπαστών της Συρίας και να συζητηθούν 
οι προοπτικές της εκδίωξης του ούτως καλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» από 
την περιοχή. Δυστυχώς, σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για το διάλογο. Είναι 
γνωστό ότι τέτοιου είδους συνέδρια και συνομιλίες βρίσκονται μακριά από το 
διάλογο per se.

Ο διάλογος αποτελεί μια διαδικασία με σκοπό την προσέγγιση διαφορετι-
κών ή παρόμοιων, ως προς τη δυναμική τους, θέσεων μεταξύ δυο ή περισσό-
τερων πλευρών, οι οποίες, ωστόσο, κατά τον ίδιο τρόπο ενδιαφέρονται για τη 
συνεργασία.

Οι διαπραγματεύσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καταναγκα-
σμός σε ειρήνη, η προώθηση της αδύναμης πλευράς από την ισχυρή προς 
την επίτευξη της συμφωνίας πάνω σε ριζικά ζητήματα, στα οποία επιμένει ο 
πιο ισχυρός. 

Σήμερα, δυστυχώς, δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα του διαλόγου και οι δυνατό-
τητες γι’ αυτόν στην Εγγύς Ανατολή έχουν στενέψει πολύ, καθώς εδώ δεν έχει 
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μείνει σχεδόν καθόλου χριστιανικός πληθυσμός ικανός να θέτει από μόνος του 
και να προωθεί τα ζητήματα των διαπραγματεύσεων με τους μουσουλμάνους 
υπό αποδεκτούς όρους στις χώρες της περιοχής, αν και πρόκειται για επιτακτι-
κή ανάγκη, επειδή η Εγγύς Ανατολή, ως γνωστό, είναι η πατρίδα του Χριστια-
νισμού.

Με την απαραίτητη συμμετοχή της Ρωσίας πρέπει να οικοδομηθεί μια 
καινούργια ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή βάσει της δικαιοσύνης και της 
ισότητας. Όχι όμως της αριθμητικής, αλλά μιας δίκαιης ισότητας, που βασί-
ζεται στην ιστορική αλήθεια και το ενδιαφέρον των λαών και των κρατών του 
υπόλοιπου κόσμου. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην Εγγύς Ανατολή είναι 
κάτι που έχει ανάγκη όλος ο κόσμος, καθώς είναι ένα ευαίσθητο σημείο της 
πολιτισμικής ρωγμής, το οποίο απειλεί να ρίξει τον πλανήτη μας σε μια κατα-
στροφική σύρραξη.

Τέλος, μερικά λόγια για την ελευθερία αναφορικά με το κεντρικό θέμα του 
Συνεδρίου μας. Η ελευθερία, όπως δείχνει η παγκόσμια πρακτική, δεν χαρί-
ζεται άνωθεν, αλλά αποκτάται από τους λαούς μέσα από σκληρό αγώνα. Στην 
ουσία, η Εγγύς Ανατολή και όλες οι χώρες της τώρα βιώνουν την καινούργια 
ιστορία του αγώνα για την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία επιλογής της μετέ-
πειτα πορείας τους, την απόκτηση της κυριαρχίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το θρησκευτικό ζήτημα παίζει έναν τεράστιο -αν όχι 
αποφασιστικό- ρόλο, καθώς καθορίζει την εθνική ταυτότητα και άρα, διαμορ-
φώνει τα νοήματα στη βάση των πνευματικών και πολιτιστικών αξιών, οι οποί-
ες παραδοσιακά είναι χαρακτηριστικές για τους λαούς. Γι’ αυτό, ο αγώνας για 
την εθνική και κρατική κυριαρχία είναι αγώνας για τη θρησκευτική και πολι-
τιστική ταυτότητα. Σ’ αυτό το πεδίο αναπτύσσονται οι μάχες για το μέλλον του 
Κόσμου. Μας περιμένουν ακόμη μεγαλειώδεις διαμάχες, ενώ δεν έχει έρθει 
ακόμη η ώρα του διαλόγου.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Σας χαιρετίζω όλους.
 
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΕΔΩ, εκπρο-
σωπούμε τα ανώτατα αντιπροσωπευτικά σώματα 
των χωρών μας και ως πολιτικοί δεν μπορούμε να 
μην εξετάσουμε τα πολιτικά μέσα που διαθέτουμε. 
Πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται για τη συζήτη-
ση των βασικών αρχών της ελευθερίας που έχουν 
οι δύο τεράστιοι αυτοί κόσμοι, ο χριστιανικός και 
ο μουσουλμανικός, στην κοινωνία του 21ου αιώνα 
και, μαζί μ’ αυτό, για την αναζήτηση των ενοποιητι-
κών ιδεών και αξιών που μπορούν να μας ενώσουν 

μέσα στην πολυμορφία αυτής της κοινωνίας. 
Γενικώς, η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή του κόσμου όπου εμφανίστηκαν 

πολλοί πολιτισμοί και θρησκείες (ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ). Ο 
τόπος, όπου έχουμε συνέλθει, διακρίνεται για την εθνοθρησκευτική ποικιλομορ-
φία, στην οποία οφείλεται η ύπαρξη ενός ιδιόμορφου πολιτικού συστήματος. Η 
πατρίδα μου, η Γεωργία, η οποία βρίσκεται στον Καύκασο διακρίνεται, επίσης, 
από την εθνοθρησκευτική της ποικιλομορφία. Η Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλη-
σία της Γεωργίας έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην μακραίωνη ιστο-
ρία της χώρας μας. 

Αυτό αποδεικνύει ότι οι θρησκείες, ανεξάρτητα από τις ηπείρους και τις πε-
ριοχές, όπου έχουν διαδοθεί, είναι ένας από τους παράγοντες διαμόρφωσης της 
κρατικής οντότητας και των διεθνών σχέσεων. Αντίστοιχα, ο ρόλος τους πρέπει να 
εξετάζεται με τη χρήση των ίδιων εργαλείων και το ίδιο εξονυχιστικά, όπως και ο 
ρόλος των άλλων τομέων της πολιτικής δραστηριότητας.

Ένα απ’ αυτά τα εργαλεία είναι η γεωπολιτική. Εξετάζοντας τη θρησκεία από 
πολιτικής απόψεως μπορεί να πει κανείς ότι για την ερμηνεία των διεθνών εξελί-
ξεων, στις οποίες διαφαίνεται μια θρησκευτική συνισταμένη, είναι απαραίτητο να 

Zakaria Kutsnashvili 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας, 

Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

112

μελετούμε και να λαμβάνουμε υπόψη μας τη γεωπολιτική σκοπιά. Μαζί μ’ αυτό, 
οι μεμονωμένες θρησκείες, λόγω της ιδιάζουσας φύσης τους, γίνονται ιδιαίτερα 
πολιτικά εργαλεία, γεγονός που μας βοηθά να ορίζουμε τις προτεραιότητές μας.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τη Μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
η απόπειρα αλλαγής του εθνικού χάρτη στην χώρα που μας φιλοξενεί, δηλαδή 
της κρατικής και πολιτικής μορφής της χώρας, οδήγησε σε έναν εμφύλιο πόλε-
μο, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αφορμή για την αλλαγή του χάρτη ήταν 
ακριβώς το θρησκευτικό υπόβαθρο, πράγμα που αποτέλεσε ένα αρκετά σοβαρό 
πρόβλημα για τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δε εμπειρία των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης επί πολλές δεκαετίες αποδεικνύει ότι ο πληθυσμός που αποτε-
λείται από πολλά έθνη και πιστούς ποικίλων θρησκευμάτων μπορεί να συμβιώνει 
ειρηνικά. 

Η θρησκεία δεν πρέπει να γίνεται όργανο της πολιτικής εκμετάλλευσης που 
υπηρετεί τους στόχους, οι οποίοι δεν έχουν τίποτε το κοινό με την σωτηρία της 
ψυχής. Ένας γνωστός Αμερικανός αναλυτής έγραψε το εξής: «Η θρησκεία θα χρη-
σιμοποιείται πάντοτε και παντού όπου μπορεί να κινητοποιήσει την κοινωνία και 
να δικαιολογήσει μεγαλεπήβολες στρατιωτικές εκστρατείες και διαμάχες». 1 

Δυστυχώς, είναι γνωστό ότι οι φονταμενταλιστές συχνά χρησιμοποιούν ιερά 
κείμενα ως πολιτικά εργαλεία. Όπως, π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες το 19ο αιώνα, 
όταν κατά τις συζητήσεις για τη δουλεία, συχνά χρησιμοποιούνταν οι παραπομπές 
από τη Βίβλο για να δικαιολογηθεί η δουλοκτησία.

Όταν πρόκειται για τον πολιτικό ρόλο της θρησκείας, πολύ μεγάλη σημασία 
έχει η διαφορά ανάμεσα στις θρησκείες που τηρούν παθητική στάση και σε εκεί-
νες που λαμβάνουν ενεργό ρόλο. Οι παθητικές θρησκείες δεν μπορούν να έχουν 
αυτοτελή πολιτική πρωτοβουλία, που να αφορά στην πολυμορφία χάριν της ενό-
τητας. Όταν τέτοιες θρησκείες γίνονται πολιτικά εργαλεία, ο κάθε πιστός μπορεί 
να ακολουθεί θέσεις αντίθετες, από αυτές που είναι αποδεκτές για εκείνο, δηλαδή 
την τρομοκρατία. 

Γι’ αυτό, για να βρούμε τα όσα μας ενώνουν, είναι απαραίτητος ένας εποικοδο-
μητικός πολιτικός και διαθρησκειακός διάλογος. Κατά την λήψη των αποφάσεων 
πρέπει να ακολουθούμε την πρώτη και την πιο βασική αρχή: έχουμε ένα κοινό 
σπίτι, τον πλανήτη Γη και είναι ολέθριο για τον ίδιο μας τον εαυτό, τους κατοίκους 
αυτού του σπιτιού, να προκαλούμε ζημιά σ’ αυτό με τους ατελείωτους πολέμους 
και τις συγκρούσεις. Πρέπει να βάλουμε τέλος στο θρησκευτικό φονταμενταλισμό 
και το βίαιο εξτρεμισμό με βάση την εθνική καταγωγή σε όλες τις περιοχές του 

1. Ο Graham E. Fuller είναι Αμερικανός συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής που 
ειδικεύεται στον ισλαμικό εξτρεμισμό.
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κόσμου. Θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει εκεί, όπου σε μια μικρή έκταση έχουν 
συγκεντρωθεί μερικές θρησκείες, ωστόσο, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν έχουμε 
ειλικρινή επιθυμία να το πράξουμε, υπάρχει μια απλή φόρμουλα – να βλέπουμε 
τον εαυτό μας μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο και να του ευχόμαστε μόνο ότι θα 
ευχόμασταν στον εαυτό μας.

Πολλοί άνθρωποι εκλαμβάνουν τις έννοιες της «ενότητας» και της «ένωσης» 
ως στρεβλές μορφές του ολοκληρωτικού και του οικουμενικού. Επίσης, από την 
εποχή των κλασικών σοφιστών και μέχρι τους σύγχρονους αθεϊστές επικρατούσε 
η άποψη ότι οι θρησκείες που κήρυτταν την απόλυτη ενότητα του Θεού, έχουν 
προκαλέσει την αντιπαράθεση και τον φανατισμό ανάμεσα στους ανθρώπους με 
διαφορετικές πεποιθήσεις. Ο αγώνας για την αλήθεια περιορίστηκε στην ταξινό-
μηση των ιδεών και των ενεργειών ως «καλών» και «κακών», «αποδεκτών» και «μην 
αποδεκτών», «νόμιμων» και «έκνομων». Η διαφορά αυτή διχάζει τους ανθρώπους 
και κλιμακώνει την ένταση μεταξύ τους, παρότι έχουν πάρα πολλά κοινά. Οι άν-
θρωποι αγαπούν κατά τον ίδιο τρόπο τους γονείς τους, τα παιδιά τους, τους φίλους 
τους, χαίρονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις επιτυχίες των οικείων τους, κατά τον 
ίδιο τρόπο τους εύχονται ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον. Το μόνο πρόβλημα 
είναι ότι είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να βλέπουν στους ιδεολογικούς τους 
αντιπάλους ανθρώπους σαν τους ίδιους και να είναι ανεκτικοί ο ένας απέναντι 
στον άλλον. Ακριβώς σ’ αυτό η θρησκεία πρέπει να τους στηρίζει και να τους διδά-
σκει να ζουν ειρηνικά, πλάι-πλάι ο ένας με τον άλλον. Αυτή ακριβώς είναι η πρώτη 
εννοιολογική διόρθωση, που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί. 

Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στην ενότητα και την ομοιότητα. Όσο 
ενδιαφέροντες είναι οι πολύμορφοι πολιτισμοί που διαφέρουν μεταξύ τους, τόσο 
επικροτείται η ενότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ τους. Ακριβώς, όπως 
γίνεται στην φύση, όπου υπάρχει μια εκπληκτική ποικιλομορφία, ωστόσο όμως, 
σε όλα υπάρχουν η φυσική αρμονία και η ενότητα. Η ταυτότητα και η μοναδικό-
τητά μας γεννούν ατομικισμό, αλλά ανεξάρτητα απ’ αυτό μας ενώνει μια κοινή και 
περήφανη λέξη – ο «άνθρωπος»! 

Ο άνθρωπος δεν είναι μέρος ενός τεχνητά δημιουργηθέντος συστήματος. Δεν 
μπορείς να του δώσεις έναν σειριακό αριθμό. Μας ενώνει η υποχρέωση να αναγνω-
ρίζουμε τους ηθικούς κανόνες, μέρος των οποίων είναι ο σεβασμός και η ανεκτικό-
τητα απέναντι στην θρησκευτική ταυτότητα του άλλου. Όλοι μας είμαστε συνδε-
δεμένοι μεταξύ μας και είμαστε ένα μέρος ενός μεγάλου συνόλου, αυτό ακριβώς 
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο της πολιτικής διακυβέρνησης. 

Ακόμη το 1998, στο συνέδριο για τα ζητήματα της ελευθερίας της πίστης και 
των πεποιθήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη 
που αναγνωρίζει ότι η θρησκεία και οι πεποιθήσεις διδάσκουν την ειρήνη και το 
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καλό, ταυτόχρονα όμως η θρησκεία και η πίστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
λανθασμένο τρόπο και να προκαλέσουν μισαλλοδοξία, διακρίσεις και ανάπτυξη των 
προκαταλήψεων, επίσης χρησιμοποιούνται συχνά για την άρνηση των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των άλλων ανθρώπων. Η Διακήρυξη λέει, επίσης, ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να καταδικάζουν τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία 
που έχει ως κριτήριο τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, με σκοπό τη στήριξη της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης.

Θεωρώ ότι η εν λόγω ευθύνη πολλαπλασιασμένη επί εκατό ανατίθεται σε μας, 
τους πολιτικούς, ούτως ώστε να τελειοποιούμε την νομοθεσία και να την κάνουμε 
πιο εύκαμπτη. Είναι απαραίτητο, ούτως ώστε, αφ’ ενός μεν να μην επιτρέπονται οι 
επιβουλές κατά της ειρήνης με χρήση της θρησκείας και οι διωγμοί εις βάρος των 
γυναικόπαιδων και των μειονοτήτων και αφ’ ετέρου δε για να μην επιτρέπονται οι 
διωγμοί εις βάρος των θρησκειών και η βία εις βάρος των ανθρώπων εξαιτίας των 
πεποιθήσεων και του θρησκεύματός τους.

Μπορώ να τονίσω με υπερηφάνεια ότι η Γεωργία πάντοτε διακρινόταν για τη 
θρησκευτική της ανεκτικότητα. Πολλοί από τους παριστάμενους γνωρίζουν ότι 
στην πρωτεύουσα του κράτους μας, την Τιφλίδα, πλάι-πλάι βρίσκονται οι χριστια-
νικοί ναοί, ένα τζαμί και μια συναγωγή. Στη χώρα μας, ιστορικά ποτέ δεν υπήρξαν 
περιπτώσεις καταδίωξης των ανθρώπων με βάση το θρήσκευμά τους. Οι γείτονές 
μας Ρώσοι, Αρμένιοι, Οσετοί και Αζέροι επί σειρά ετών ζούσαν και εργάζονταν 
πλάι-πλάι με τους Γεωργιανούς, χωρίς να έχουν θρησκευτικά και εθνικά προβλή-
ματα με το γηγενή πληθυσμό.

Με πόνο στην καρδιά θα αναφερθώ στις συγκρούσεις που προκλήθηκαν με 
τεχνητό τρόπο στη Γεωργία που είχαν εθνικό και πολιτικό υπόβαθρο και ολοκλη-
ρώθηκαν με την κατοχή της Αμπχαζίας και της περιοχής Tskhinvali (Τσχινβάλι). 
Προσπαθούμε με ειρηνικό τρόπο να επιτύχουμε, ώστε η Ρωσία να υλοποιήσει τη 
Συμφωνία της 12ης Αυγούστου του 2008 και να απομακρύνει τα στρατεύματά της 
από τη Γεωργία, ώστε να αντικατασταθούν από τις διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις.

Οι θρησκείες μας προτείνουν μια ενιαία ενόραση της πραγματικότητας, καθώς 
ο Θεός είναι Ένας και η πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει, αντίστοιχα, πρέ-
πει να είναι μια, ενιαία και ακέραιη. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες αξίωμα που 
αποτελεί την βάση τόσο του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, όσο 
και του Ινδουισμού και του Βουδισμού. Σ’ αυτήν ακριβώς την ενότητα πρέπει να 
βασιζόμαστε εμείς, οι πολιτικοί, καθώς κατά τον ορισμό της εσωτερικής και της 
εξωτερικής πολιτικής στο κοινοβούλιο σε μας ανατίθεται το καθήκον να εκπροσω-
πούμε τα συμφέροντα των εκλογέων μας, τόσο χριστιανών όσο και μουσουλμάνων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ, και από 
το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου, τις αρχές της 
ωραίας χώρας του Λιβάνου για την αβραμιαία φι-
λοξενία που μας παρέχουν. 

Μια χώρα, η οποία -παρά τις όποιες αντιξοό-
τητες- συνιστά πρότυπο συμβίωσης διαφορετικών 
θρησκειών, ομολογιών και δογμάτων. 

Μια χώρα που κατοικείται από πραγματικά 
ανοιχτούς, φιλόξενους και αισιόδοξους ανθρώ-

πους. Και αυτό το διαπιστώνει κάποιος αμέσως μόλις φθάσει στη Βηρυτό.
Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σπάνια η τύχη για όποιον συμμετέχει σε μια 

τέτοια σημαντική συνάντηση εκπροσώπων διαφορετικών πολιτισμών -μουσουλ-
μάνων και χριστιανών- που ωστόσο όλοι τους διέπονται από την ίδια φλογερή 
επιθυμία για αλληλοκατανόηση, για αλληλοϋποστήριξη και συμπόρευση. 

Αντιλαμβάνομαι ότι σε όλους μας υφίσταται μια κοινή εσωτερική αφετηρία, 
η οποία καθορίζεται από τις κοινές εμπειρίες του παρελθόντος μας, αλλά εκτεί-
νεται και στην αναπόφευκτη κοινή πορεία προς το μέλλον.

 Όπως θα θυμάστε στα τέλη του 20ου αιώνα μια θεωρία που είχε ασκήσει με-
γάλη επιρροή στις πολιτικές ελίτ και στα λεγόμενα think tank, ήταν η θεωρία της 
«Σύγκρουσης των Πολιτισμών». Η γνωστή θεωρία του Huntington (Χάντιγκτον). 
Ο κόσμος, σύμφωνα με αυτήν, κοβόταν σε «ξεχωριστά» μέρη, ανάλογα με τη 
θρησκεία των χωρών, και η πρόβλεψη ήταν ότι αυτά θα πολεμούσαν μεταξύ τους 
για να κατισχύσουν.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, είδαμε πράγματι συμπτώματα της αντιπαρά-

Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος 
Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, Εισηγητής 

της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δ.Σ.Ο.
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θεσης με γνώμονα τη θρησκεία. Είδαμε ακόμη και την έξαρση του θρησκευτι-
κού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας, τον πολλαπλασιασμό των τρομοκρατι-
κών επιθέσεων, την επικράτηση ακραίων κύκλων σε μεγάλες περιοχές, όπως του 
Ισλαμικού Κράτους, στη Συρία, στο Ιράκ και σε περιοχές της Αφρικής. 

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα φαινόμενα αναδύονται δύο διαπιστώσεις: 

Πρώτον, ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε λανθασμένες πολιτικές που άσκη-
σαν κάποιες δυνάμεις σε περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας 
αισθήματα αδικίας και μίσους.

Δεύτερον, ότι η θρησκευτική μισαλλοδοξία, που σημαίνει έλλειψη ανοχής προς 
τη θρησκευτική ταυτότητα του συνανθρώπου μας, πλήγωσε πρωτίστως τις 
ίδιες τις χώρες, στις οποίες γιγαντώθηκαν αυτές οι τάσεις. 

Πίσω απ’ αυτές βρέθηκαν πάλι ποικιλώνυμα συμφέροντα, που δεν είχαν την 
παραμικρή έγνοια για τη τύχη των λαών. 

Τα όσα ακόμη συμβαίνουν στο Ιράκ και στη Συρία αποδεικνύουν αυτή την 
πραγματικότητα.

• Ποιος επέτρεψε τη γιγάντωση του Ισλαμικού Κράτους, αλλά και άλλων εξτρε-
μιστικών οργανώσεων, των οποίων τα μέλη προέρχονται από δεκάδες χώρες; 

• Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα της Μέσης Ανα-
τολής και φθάσαμε σε έναν πραγματικό Αρμαγεδδώνα με εκατοντάδες χιλιά-
δες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες; 

• Και γιατί δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα η οδός της ειρήνης, ώστε να επιστρέψου-
με στη φυσιολογική ζωή;

Δυστυχώς, τα παθήματα συνεχίζουν να μη γίνονται μαθήματα. Πρόσφατο 
παράδειγμα που θα ήθελα να το καταγγείλω και από αυτό το βήμα εντός της 
Βουλής του Λιβάνου είναι η καταστροφή από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς 
στο Αφρίν του τάφου του Αγίου Μάρωνα, προστάτη των Μαρωνιτών, και της 
εκκλησίας του Αγίου Ιουλιανού του 4ου αιώνα. 

Τέτοιες βάρβαρες πράξεις, εντάσσονται σε μια πολιτική της «γενοκτονίας της 
μνήμης», και εφαρμόζεται τόσο στην ίδια την Τουρκία, όσο και στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου. Την ίδια τακτική ακολουθούν μισαλλόδοξες ομάδες, που 
επιθυμούν να εξαφανίσουν το θαυμαστό πολιτισμικό και θρησκευτικό πλουραλι-
σμό της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισλαμικό Κράτος. 
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Αγαπητοί φίλοι, 
Ως Έλληνας, Γιουνάν και Ρουμ, με έντονη τη βυζαντινή συνείδηση, με παππού-
δες πρόσφυγες από την Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, έχω ισχυρή τη συναί-
σθηση των δεσμών μου με την Ανατολή. Αντιλαμβάνομαι το πολιτισμικό υπό-
στρωμα που υπάρχει στους λαούς και στους απλούς ανθρώπους, πίσω από την 
εξωτερική εθνική και θρησκευτική ταυτότητα. 

Και γι’ αυτό, είμαι βέβαιος ότι είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε μα-
ζί, σε πείσμα των αντιξοοτήτων. Το αύριο των παιδιών μας δεν μπορεί να είναι ο 
πόλεμος και ο φόβος, το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Το αύριο πρέπει να είναι 
η συνεργασία και η συνύπαρξη, η ευημερία και η ανάπτυξη. 

Η διεθνής κοινότητα θα μπορούσε να έχει καταλυτική παρουσία στη θετική 
διευθέτηση των αντιθέσεων. Αντ’ αυτού, όμως, επικρατούν άλλες λογικές. Και 
δυστυχώς, φθάσαμε στο σημείο κάποιοι να ωθούν τα πράγματα, αλόγιστα, σε 
ένα νέο «Ψυχρό Πόλεμο», σε νέες διαιρέσεις, σε νέες περιχαρακώσεις, με οικο-
νομικές κυρώσεις, με πρωτοφανείς στην ευρύτητά τους απελάσεις διπλωματών. 
Ένα αρνητικό περιβάλλον, που, μοιραία, θα εντείνει και τους περιφερειακούς 
ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις. 

Εδώ, λοιπόν, είναι το δικό μας καθήκον. Να δώσουμε τη δική μας απάντηση 
στις προκλήσεις των καιρών. Να γκρεμίσουμε τα τεχνητά τείχη, να στηρίξουμε 
τις δυνάμεις της συνεργασίας. Με αφετηρία τις πλούσιες παραδόσεις μας, την 
ιστορική μας κληρονομιά να δημιουργήσουμε νέους ισχυρούς δεσμούς συνερ-
γασίας. 

Αγαπητοί φίλοι, 
Επιτρέψτε μου να πω ότι απ’ όσα άκουσα και είδα στη Βηρυτό και στον Λίβανο, 
είμαι περισσότερο αισιόδοξος από ότι ήμουν πριν έλθω. Γιατί βλέπω ότι είμαστε 
πολλοί εκείνοι που θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά σε έναν κόσμο με περισ-
σότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ανοχή και κατανόηση 
στον πλησίον. 

Είμαι βέβαιος ότι μαζί μου συμφωνούν και όλα τα μέλη της Δ.Σ.Ο., και 
ότι όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και στο 
μέλλον.
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Αξιότιμα μέλη του Προεδρείου, 
Αξιότιμοι συμμετέχοντες και προσκεκλημένοι του 
Συνεδρίου, 

ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-
ΣΩ τη λιβανέζικη πλευρά που μας φιλοξενεί για 
τη θερμή υποδοχή στην πατρίδα της, τον τόπο 
όπου γεννήθηκε ο Κώδικας του Ιουστινιανού, και 
που έδωσε την ονομασία του σπουδαιότερου βι-
βλίου στη Γη, της Βίβλου. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Χριστιανισμός 
θεωρείται θρησκεία της Δύσης, όμως γεννήθηκε 

εδώ, στην Ανατολή, όπου πρωτοεμφανίστηκε η αίσθηση της κοινότητας του 
πεπρωμένου και της υπερηφάνειας ότι οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί ανή-
κουν στους Αγίους Τόπους. Οι μουσουλμάνοι έχουν, επίσης, ευαισθησία για 
τους Αγίους Τόπους και σέβονται τον Ιησού Χρηστό ως έναν από τους Προφή-
τες του Θεού. 

Θέλω να επισημάνω ότι οι χριστιανοί στο μουσουλμανικό κόσμο ιστορικά 
πάντα υπήρξαν μια σημαντική κοινωνική και πολιτιστική ομάδα. Ωστόσο, τις 
τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και κατά τον 21ο αιώνα, η τάση 
αποδυνάμωσης των θέσεων του Χριστιανισμού σ’ αυτήν την περιοχή -και ανα-
φέρομαι στην Ανατολή- δυστυχώς εξακολουθεί να μεγενθύνεται. Και ο κύριος 
λόγος είναι προφανής -είναι η επιθυμία της Δύσης, πρώτα απ’ όλα των ΗΠΑ, 
να υποτάξει πλήρως αυτή τη στρατηγικά σημαντική περιοχή του πλανήτη με 
μοναδικό πλούτο και να τη μετατρέψει σε ζώνη της κυριαρχίας της. 

Ivan Sukharev 
Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, Επικεφαλής 

της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. 
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρασιατικής 

Οικονομικής Κοινότητας
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Το πρόβλημα των διωγμών κατά των χριστιανών, δυστυχώς, κατά την τελευ-
ταία δεκαετία έχει αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα. Ο χριστιανικός πληθυσμός 
υφίσταται διακρίσεις και διώκεται ανοιχτά σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν θα επι-
κεντρωθώ σε στατιστικά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό εκδηλώ-
νεται πιο έντονα εδώ, στη Μέση Ανατολή, από την αρχή της ένοπλης σύγκρουσης 
στη Συρία. Ο χριστιανικός πληθυσμός στη χώρα έχει μειωθεί από περισσότερα 
από 2 εκατ. σε περίπου 1 εκατ. άτομα. Μπορούμε να αναφερθούμε στο Ιράκ, 
όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάσταση των χριστιανών στο Ισραήλ και την 
Παλαιστίνη, όπου υπάρχουν μόνιμες διακρίσεις σε βάρος των χριστιανών. Για 
παράδειγμα, στα Ιεροσόλυμα, όπου το 1948 υπήρχαν 27.000 χριστιανοί, σήμερα 
– σκεφτείτε αυτούς τους αριθμούς -έχουν μείνει μόλις 6.000. Στη δε πρωτεύουσα 
της Παλαιστινιακής Αρχής, τη Ramallah (Ραμάλα), όπου οι χριστιανοί αποτελού-
σαν το 90%, σήμερα έχουν μείνει λίγο παραπάνω από το 10%. Τα προαναφερθέ-
ντα δεδομένα μας επιτρέπουν να κάνουμε λόγο για ένα είδος «απο-χριστιανοποί-
ησης» των Αγίων Τόπων. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της καταπίεσης των 
χριστιανών σε όλο τον κόσμο αποκτά τη μορφή της γενοκτονίας. 

Αναφορικά με τη δική μας χώρα, τη Ρωσία, στο Σλαβικό κόσμο, βλέπουμε 
την τραγωδία, που συμβαίνει στην Ουκρανία και η οποία τελείται από το Ου-
κρανικό κατεστημένο κατ’ εντολήν των αφεντικών του από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, δυστυχώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (του Πατρι-
αρχείου Μόσχας) διώκεται συστηματικά. Στην περιοχή του Donbass (Ντον-
μπάς) οι εκκλησίες καίγονται και οι ιερείς δολοφονούνται. Δυστυχώς, σε όλο 
τον κόσμο, οι ακραίες δυνάμεις εκμεταλλεύονται το θέμα της θρησκείας.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι σήμερα όλοι μας είμαστε μάρτυρες του 
επίμονου και συνεπούς έργου ορισμένων -συνήθως φιλοδυτικών- δυνάμεων, με 
στόχο την αντικατάσταση των κοινών χριστιανικών παραδοσιακών αξιών από 
τις λεγόμενες «οικουμενικές». Όμως, ακριβώς οι χριστιανικές αξίες διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της νοοτροπίας μας, των παραδοσιακών 
ηθικών θεμελίων, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να υπάρχει μια υγιής κοινωνία, 
που να λειτουργεί με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο καθένας μας έχει την φωνή της συνείδησής του. Αυτή είναι η ηθική μας 
φύση, η πραγματική βάση του ανθρώπου, την οποία διαθέτουμε εκ γενετής, 
παρά τις πολιτιστικές διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ των λαών και των θε-
σμών. Δεν πρόκειται, όμωςυ, για τις οικουμενικές αξίες που έχει σχεδιάσει κά-
ποιος και μπορεί να βελτιώσει ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να ικανοποιήσει 
το ένα ή το άλλο οικονομικό συμφέρον. Ο ρόλος που μας αναλογεί, στο θέμα 
της υποστήριξης των Χριστιανών, ιδίως σε νομοθετικό επίπεδο, είναι εξαιρε-
τικά σημαντικός.
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Για παράδειγμα, θα αναφερθώ στην πρακτική του δικού μου κόμματος, 
του «Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας» (ΦΔΚΡ), το οποίο 
υπέβαλε στην Κρατική Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ένα διάταγμα για 
τα ιστορικά διδάγματα και τη μη ανεκτή καταπίεση των χριστιανών στο σύγ-
χρονο κόσμο, με στόχο την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού. Γενικά, η 
εμπειρία και ο ρόλος της Ρωσίας στο διαθρησκειακό διάλογο είναι τεράστιος. 
Σε όλο τον κόσμο, η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
πολυεθνικές και πολυ-θρησκευτικές χώρες, που έχει μοναδική σε πλούτο και 
ποικιλομορφία εθνική και ομολογιακή σύνθεση. Στην επικράτεια της Ρωσίας 
διαμένουν πάνω από 200 εθνικότητες, οι οποίες ομιλούν περίπου 277 γλώσσες. 

Το θέμα του Συνεδρίου είναι πολύ οικείο για μένα, διότι γεννήθηκα και με-
γάλωσα στην Bashkiria (Μπασκιρία) -μια μουσουλμανική δημοκρατία στη σύν-
θεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί μια 
μικρογραφία της ίδιας της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, στη Δημοκρατία της Μπα-
σκιρίας εκπροσωπούνται πάνω από 130 εθνικότητες και 6 ομολογίες. Θα ήθελα 
να επισημάνω ότι και εμείς έχουμε μεγάλη εμπειρία, διότι επί αιώνες στο έδα-
φος της Δημοκρατίας της Μπασκιρίας διαμένουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί. 
Και συχνά ευχόμαστε ο ένας στον άλλον με την ευκαιρία των εορτών μας. Οι 
χριστιανοί εύχονται στους μουσουλμάνους για το Kurban Bayram (Κουρμπάν 
Μπαϊράμ), οι δε μουσουλμάνοι εύχονται στους χριστιανούς για τα Χριστούγεννα 
και το Πάσχα. Ακόμη, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις όπου οι μουσουλμάνοι που 
κηρύττουν το Ισλάμ, βουτάνε στο παγωμένο νερό στην εορτή των Θεοφανείων 
(τα Φώτα). Δείτε παρακαλώ τι είδους αλληλεπίδραση υπάρχει στη χώρα μας 
ακόμη και στην Δημοκρατία της Μπασκιρίας! Συγκεκριμένα, για τη ρύθμιση 
των διαθρησκειακών σχέσεων, στην εν λόγω περιοχή υπάρχει Συμβούλιο για τις 
Κρατικές Διαθρησκειακές Σχέσεις υπό τον Επικεφαλής της περιοχής. 

Οι μεγαλύτερες ομολογιακές ομάδες στη Δημοκρατία της Μπασκιρίας εί-
ναι οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Οι εκπρόσωποι της μουσουλμανικής 
κοινότητας αποτελούν το 67% και οι χριστιανοί το 22%. Όμως, κανένας δεν 
καταπιέζει κανέναν, όλοι ζουν ειρηνικά και φιλικά. Και αυτή είναι μια σημα-
ντική εμπειρία που έχει να καταθέσει η Ρωσία και η Δημοκρατίας της Μπασκι-
ρίας. Να σημειώσω δε ότι η Κυβέρνησή μας, επίσης, ενέκρινε το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων για την εισαγωγή στην διδακτέα ύλη των αρχών του θρησκευτικού 
πολιτισμού και της εκκοσμικευμένης ηθικής. Θα ήθελα, επιπλέον, να αναφερ-
θώ στο πρόβλημα που είναι έντονο στη Δημοκρατία μας και θεωρώ ότι ισχύει 
και για όλο τον Κόσμο. Αυτό σχετίζεται δυστυχώς με τις ακραίες εθνικιστικές 
εξτρεμιστικές ομάδες και την εμπλοκή των νέων σ’ αυτές τις ομάδες που κρίνε-
ται πολύ επικίνδυνη. Γενικά, προσελκύουν τη νεολαία ως συνήθως από τα κοι-
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νωνικά ευάλωτα, φτωχά στρώματα της κοινωνίας. Και, δυστυχώς, η φόρμουλα 
«η άγνοια και η θρησκεία ισοδυναμούν με την τρομοκρατία» λειτουργεί πολύ 
καλά ακριβώς σε ανθρώπους που κηρύττουν το ακραίο Ισλάμ. Γι’ αυτό το λόγο, 
βέβαια, στη Μπασκιρία, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, όπως και σε όλη τη 
χώρα. Βέβαια, τώρα το βασικό ζήτημα είναι η διατήρηση της ηθικής και των 
ηθικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο. Αναμφίβολα, βέβαια, οι διωγμοί κατά των 
χριστιανών στη Μέση Ανατολή, από τις τρομοκρατικές μουσουλμανικές οργα-
νώσεις, ξεκίνησαν, επίσης, ως συνέπεια της βάναυσης παρέμβασης της Ουάσι-
γκτον στις εσωτερικές υποθέσεις των Αραβικών κρατών της περιοχής, η οποία 
οδήγησε σε χάος και ανατροπή των νόμιμων καθεστώτων με στόχο την πλήρη 
εξάλειψη του Χριστιανισμού και του μετριοπαθούς Ισλάμ στην περιοχή.

Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε άραγε; Θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουμε τη διεθνή εμπειρία. Πρώτα απ’ όλα, τη ρωσική εμπειρία, συμπερι-
λαμβανομένης της εμπειρίας της Δημοκρατίας της Μπασκιρίας. Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι διεξάγεται ένας πόλεμος για τις ψυχές των ανθρώπων, για το 
ποια πλευρά θα επιλέξουν: του καλού ή του κακού. Και σ’ αυτό, φυσικά, ένα 
τεράστιο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η Οργάνωσή μας, η οποία καλείται να 
συμβάλει στη διαθρησκειακή συμφωνία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. 

Ευχαριστώ!
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Αγαπητοί συμμετέχοντες και καλεσμένοι του συ-
νεδρίου,

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ και εγώ με τη σει-
ρά μου στη ρωσική εμπειρία του διαθρησκειακού 
διαλόγου μεταξύ των χριστιανών -κατά κύριο λό-
γο των ορθόδοξων- και των μουσουλμάνων. Και 
θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με το εξής 
ερώτημα: Πώς όλες οι κυρίαρχες παγκόσμιες 
θρησκείες και οι πιστοί τους καταφέρνουν να συ-
νυπάρχουν στο πλαίσιο του ρωσικού κράτους δια-
μέσου των αιώνων; 

Φυσικά, όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Και όσοι κάθονται εδώ, σ’ αυτή 
την αίθουσα, και οι κάτοικοι οποιασδήποτε χώρας. Γενικώς, ο κάθε άνθρωπος 
είναι μοναδικός αλλά μας ενώνουν, μεταξύ άλλων, και οι θρησκείες οι οποίες 
αποτελούν έναν πολύ ισχυρό ενοποιητικό παράγοντα. Δυστυχώς, μάλλον καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, η πλειοψηφία πάντα υποκύπτει 
στον πειρασμό να λύνει ή να προσπαθεί να λύνει ορισμένα προβλήματα δια 
της βίας. Ωστόσο, όπως δείχνει η ιστορία και η λυπηρή πείρα όλων των χωρών, 
που έχουν αντιμετωπίσει εσωτερική αντιπαράθεση, αυτό μπορεί να οδηγήσει 
μόνο στην εξαθλίωση των ανθρώπων, τη συμφορά, τη χρεοκοπία και την αιμα-
τοχυσία. Προς μεγάλη λύπη διαπιστώνω ότι ακόμη και η χώρα μας, η Ρωσία, 
δεν μπόρεσε να αποφύγει την άσχημη αυτή εμπειρία. Ωστόσο, θέλω να αναφέ-
ρω δύο παραδείγματα:

Όλοι σας γνωρίζετε οτι τη δεκαετία του 1990 και έως τα μέσα της δεκαετί-
ας του 2000 μαινόταν ένας πόλεμος στην Δημοκρατία της Τσετσενίας. Ήταν 
μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία κάποια στιγμή προσέλαβε και τη φύση 
ενός θρησκευτικού πολέμου. Ένα μέρος των εκπροσώπων του Ισλάμ κήρυξε 

Dmitry Vyatkin 
Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Δ.Σ.Ο. 
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gazavat (γκαζαβάτ). Ωστόσο, όταν ελήφθη η απόφαση και επετεύχθη η συμ-
φωνία μεταξύ του Μουφτή της Τσετσενίας και του επόμενου Προέδρου της 
Akhmad-Haji Kadyrov (Αχμάτ-Χατζή Καντίροφ) και του Προέδρου της Ρω-
σίας κ. Vladimir Putin (Βλαντίμιρ Πούτιν), το πρώτο δημόσιο κτίριο το οποίο 
αποκαταστάθηκε στο Grozny (Γκρόζνι) ήταν μια ορθόδοξη εκκλησία, ο ναός 
του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στο 
μεταξύ, όταν άρχισε η διαδικασία της συμφιλίωσης στην Δημοκρατία της Τσε-
τσενίας ουσιαστικά δεν είχε μείνει ορθόδοξος πληθυσμός. Όλοι οι χριστιανοί 
είτε εγκατέλειψαν την χώρα, είτε σκοτώθηκαν. Η Τσετσενία και σήμερα πα-
ραμένει κατ’ εξοχήν μια μουσουλμανική περιοχή. Θα υπογραμμίσω, όμως, ότι 
αυτή ήταν η απόφαση του ισλαμικού Μουφτή της Τσετσενίας Αχμάτ-Χατζή 
Καντίροφ. Ακριβώς, η διαδικασία της συμφιλίωσης σ’ αυτή τη χώρα την εκ-
συγχρόνισε και εξασφάλισε την ευημερία της. Πρόσφατα, κυριολεκτικά πριν 
από μια εβδομάδα, επισκέφτηκα το Γκρόζνι. Είναι μια καθ’ όλα σύγχρονη, και-
νούργια πόλη και σας συνιστώ να την επισκεφθείτε και να δείτε τους καρπούς 
που μπορεί να φέρει η συμφιλίωση. 

Υπάρχει, όμως και μια ακόμη εμπειρία -δόξα τω Θεώ- αναίμακτη. Είναι η 
Δημοκρατία του Tatarstan (Ταταρστάν). Εκεί μια απόφαση που αφορά, π.χ. 
στην ανέγερση ενός τζαμιού πάντοτε συνοδεύεται από μια παράλληλη απόφα-
ση για την αναστήλωση ή την οικοδόμηση ενός ορθόδοξου ναού. Αν ανοίγει 
ένα μουσουλμανικό ιεροδιδακτήριο, οπωσδήποτε ανοίγει και μια χριστιανική 
ορθόδοξη εκκλησιαστική σχολή. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η Δημο-
κρατία αυτή είναι, επίσης, κατ’ εξοχήν μουσουλμανική. Φρονώ ότι κάθε χώρα 
θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτήν την εμπειρία.

 Για ποιον λόγο αναφέρομαι σε όλα αυτά; Αναφερόμαστε στην πλειοψηφία, 
η οποία συχνά ίσως ποδοπατά το δικά της συμφέροντα, περιορίζει το συμφέ-
ρον της να κυριαρχεί, ωστόσο δημιουργεί στοχοπροσηλωμένα τις συνθήκες για 
την ύπαρξη άλλων θρησκειών και ομολογιών.

Η Ρωσία εφαρμόζει την πρακτική της συμφιλίωσης και στον αγώνα κατά 
του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Πολεμάμε τους τρομοκράτες όχι μόνο με 
τη δύναμη των όπλων, αλλά δημιουργούμε και κέντρα συμφιλίωσης. Το γνωρί-
ζουν επίσης όλοι. Και σ’ αυτά τα κέντρα συμφιλίωσης κρίνεται το πιο σημαντι-
κό: έρχεται η ειρήνη στην γη της Συρίας, πράγμα που δημιουργεί τις προϋπο-
θέσεις για την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάπτυξή της χώρας. Ωστόσο 
η βασική σκέψη που θα ήθελα να σας μεταφέρω είναι ότι η ρωσική εμπειρία, 
η εμπειρία των άλλων χωρών όπου συνυπάρχουν διαφορετικές θρησκείες -και 
αναφερόμαστε τώρα κατά κύριο λόγο στο Ισλάμ και το Χριστιανισμό- δείχνει 
ότι τέτοιες ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Βλαντί-
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μιρ Πούτιν, βρίσκονται επικεφαλής της διαδικασίας συμφιλίωσης και του δι-
αλόγου. Ωστόσο, ο ειρηνικός διάλογος γίνεται από τους απλούς ανθρώπους, 
τους απλούς πολίτες, οι οποίοι παίρνουν την τύχη της χώρας τους, της πατρί-
δας τους, στα χέρια τους και κάνουν ένα βήμα μπροστά για να συναντήσουν 
τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση, στο επίκεντρο βρίσκεται ο απλός άνθρωπος ο 
οποίος πηγαίνει στην κυριακάτικη προσευχή σε έναν χριστιανικό ναό ή στην 
προσευχή της Παρασκευής σε ένα τζαμί, ο οποίος συναντά τον γείτονά του, τον 
αγκαλιάζει, εορτάζουν μαζί τις εορτές τους. Ακριβώς τέτοιοι απλοί άνθρωποι 
κινούν την ιστορία τόσο προς την πρόοδο και τη δημιουργία, όσο και προς την 
καταστροφή. Από μας εξαρτάται πώς θα το κάνουν. Μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε τις προϋποθέσεις, οι πολιτικοί και τα κοινοβούλια όλων των χωρών 
μπορούν να υιοθετήσουν τους νόμους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι ίδιοι μας 
οι λαοί κάνουν αυτή την επιλογή μεταξύ της καταστροφής ή της δημιουργίας. 
Ας κάνουμε και εμείς την επιλογή μας προς όφελος της δημιουργίας. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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Αγαπητοί Φίλοι,

EΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ, μέλος του χριστιανοδημοκρατικού 
κόμματος, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων και μέλος του Βορείου Συμβουλίου (Nordic 
Council). Όλα αυτά σας τα λέω, διότι με περισσή 
υπερηφάνεια δηλώνω μέλος αυτής της οικογένειας 
και μέλος της Δ.Σ.Ο. 

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, προκειμένου να συ-
ζητήσουμε περί δημοκρατίας και σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Η δημοκρατία εδράζεται 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ισότητα όλων και στο σεβασμό της ανθρώπι-
νης αξίας, αφού κάθε άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και με ίσα δικαιώματα και 
τούτο είναι δεδομένο, όπως εξάλλου αναφέρεται και στη Διακήρυξη του ΟΗΕ. 

Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, άπαντες οφείλουν να σέβονται και να 
δέχονται την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων και να αποδέχο-
νται το δικαίωμα του μη-πιστεύειν. Ένα κράτος, φίλοι μου, δε γίνεται δημο-
κρατικό απλώς και μόνο επειδή διαθέτει εκλεγμένο κοινοβούλιο και κυβέρ-
νηση. Τα Κοινοβούλια πρέπει να βασίζονται στις αξίες της δημοκρατίας και 
της ισότητας όλων των πολιτών. Τα Κοινοβούλια πρέπει να εκλέγονται από το 
λαό, εντός πλαισίου δημοκρατικού, με ισχυρό κράτος δικαίου, με εγγυημένες 
τις ελευθερίες της έκφρασης, της άποψης, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και 
τα λοιπά.

Τα λέγω όλα αυτά, την ίδια στιγμή που γινόμαστε μάρτυρες του θρησκευτι-
κού και εθνοτικού σεκταρισμού, του ελλείμματος ανεκτικότητας απέναντι στην 

Robert Halef 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Σουηδίας,  

Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,  
Οικογένειας και Μητρότητας της Δ.Σ.Ο.
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πολυμορφία, της έλλειψης ανοικτών κοινωνιών και της αυξανόμενης βίας, διώ-
ξεων και διακρίσεων σε αυτήν την περιοχή, όπου -μόνο τα τελευταία χρόνια- ένα 
εκατομμύριο πολίτες έχουν υποφέρει και εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τη ζωή 
τους ή τραυματίστηκαν. Ενώ παρατηρούνται όλο και πιο πολλές συγκρούσεις 
στην περιοχή τους τελευταίους αιώνες, παρατηρούμε και πολλές διαφορές με-
ταξύ ομάδων και κυβερνήσεων που φιλοδοξούν να ηγηθούν μιας χώρας. Αυτό 
πρέπει να σταματήσει.

Μόνο μία ανοιχτή κοινωνία με δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και συνεργασία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ενότητας, προ-
σφέροντας ένα καλύτερο μέλλον στις επόμενες γενιές, ένα μέλλον ανάπτυξης 
και αυξημένης ευημερίας για όλους. 

Μόνον εφόσον όλοι αποδεχτούμε ο ένας το άλλον ως ισότιμοι που αξίζουν 
το κοινό καλό, θα μπορέσει η κοινωνία μας να επιτύχει και να απαλλαγεί από 
τις συγκρούσεις, τις διώξεις, τις διακρίσεις και το κυνήγι των μειονοτήτων που 
εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Πλουραλισμός θρησκει-
ών, κουλτούρας, εθνοτήτων και γλωσσών συνθέτουν ένα μωσαϊκό που εμπνέει 
με όραμα μία ανταγωνιστική, ικανή και πετυχημένη κοινωνία. 

Σήμερα, διάφορες ισχυρές θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες διεκδικούν 
την εξουσία παραβιάζοντας τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό 
δεν είναι ούτε αποδεκτό, ούτε ανθρωπιστικό. Πρόκειται για μία πολύ επικίνδυ-
νη εξέλιξη, η οποία απειλεί να προκαλέσει το θάνατο των αδελφών μας, εμπο-
δίζοντας την ειρήνη, την πρόοδο της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην 
περιοχή. 

Ο θρησκευτικός και ο εθνοτικός σεκταρισμός πρέπει να σταματήσουν. 
Πολλοί συνάνθρωποι μας διαφορετικών θρησκειών, χριστιανοί, μουσουλμάνοι 
και άλλοι, πλήττονται και υποφέρουν σε αυτή την περιοχή, στη Συρία, στην 
Υεμένη, στο Ιράκ και σε άλλες γειτονικές χώρες. Ήρθε η ώρα να σταματήσει 
ο θάνατος. Ήρθε η ώρα να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών. Να οικο-
δομηθεί μία κοινωνία πάνω σε δημοκρατικές αξίες. Να υπάρξει ανάπτυξη για 
όλους.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία ιστορία πολύ σημαντική για τους Χρι-
στιανούς της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για τους δύο απαχθέντες Μητρο-
πολίτες, τους επικεφαλής αντιστοίχως της Συριακής Ορθόδοξης Επισκοπής και 
της Ελληνο-Ορθόδοξης στο Χαλέπι της Συρίας, Yohanna Ibrahim (Γιοχάνα 
Ιμπραήμ) και Boulos Yanijy (Παύλο Γιαζτζί). Οι δύο αυτοί σεβάσμιοι χριστιανοί 
ηγέτες και πρέσβεις της ειρήνης απήχθησαν στις 22 Απριλίου 2013, ενώ συμμε-
τείχαν σε ανθρωπιστική αποστολή. Απήχθησαν προ πενταετίας και εξακολου-
θούν να κρατούνται παρά τη θέλησή τους από κάποια ομάδα στη Συρία. 
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Σας ομιλώ για αυτήν την υπόθεση, διότι πολλοί είστε διπλωμάτες και εκπρό-
σωποι Kοινοβουλίων της περιοχής, και ευελπιστώ ότι θα βοηθήσετε να εντοπι-
στούν οι απαχθέντες μητροπολίτες, ώστε να επιστρέψουν στις οικογένειες και 
τις εκκλησίες τους. Είναι εξίσου σημαντική η άμεση απελευθέρωση όλων των 
άλλων θυμάτων απαγωγής και η επιστροφή τους στις οικογένειές τους. 

Όλοι μαζί αναλαμβάνουμε μια συλλογική ευθύνη ως άνθρωποι και οφεί-
λουμε να εργαστούμε δυναμικά υπέρ της δημοκρατικής ανάπτυξης και ενός 
καλύτερου κοινού μέλλοντος για όλους τους πολίτες, προκειμένου να αντιμετω-
πίζουν όλοι ο ένας τον άλλο με όρους ισοτιμίας.

Φίλοι μου, 
είμαστε εκπρόσωποι του λαού και ηγέτες. Εφόσον εμείς εκκινήσουμε τις συ-
νταγματικές μεταρρυθμίσεις, ώστε τα συντάγματα να γίνουν πιο δημοκρατικά 
και δίκαια, η κοινωνία θα αλλάξει. Ιδού ένα απλό παράδειγμα: ας αρχίσουμε 
να μεταρρυθμίζουμε την εκπαίδευση, προκειμένου να συμπεριλάβει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, την ισότητα και την προαγωγή της θρησκευτικής πολυφωνί-
ας. Έτσι, η Δημοκρατία θα βρει τη θέση της στην κοινωνία και θα αναπτυχθεί. 
Αυτή η εξέλιξη, κατόπιν, θα φέρει την ειρήνη και ένα μέλλον πιο φωτεινό για 
τις επόμενες γενεές. 

Δείτε το παράδειγμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Μετά από δυο Παγκόσμιους 
Πολέμους, τα ευρωπαϊκά κράτη αποφάσισαν να ενισχύσουν την οικονομική 
συνεργασία, να στηρίξουν την ανεκτικότητα και να εναρμονίσουν το εμπόριο. 
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 500 εκατομμύρια πολίτες και 28 κράτη-μέ-
λη που συνεργάζονται οικονομικώς, ενώ διατηρούν ανοιχτά σύνορα, χωρίς 
θρησκευτικές, πολιτικές ή ένοπλες συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε 
την ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενεών.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα, το παράδειγμα της συ-
νεργασίας των σκανδιναβικών κρατών. Το Βόρειο Συμβούλιο, του οποίου είμαι 
ενεργό μέλος ως εκπρόσωπος της Σουηδίας, την ερχόμενη χρονιά κλείνει έναν 
αιώνα συνεργασίας. Πέντε χώρες γειτονικές, με πολλά κοινά γνωρίσματα, χωρίς 
συνοριακές διατυπώσεις, συνεργάζονται άριστα σε θέματα εκπαιδευτικά, οικο-
νομικά, εμπορικά, πολιτιστικά και γλωσσικά. Το Βόρειο Συμβούλιο φροντίζει 
πάντοτε για το συμφέρον όλων όσοι ζουν στις χώρες της Σκανδιναβικής. Αυτή 
ακριβώς η συνεργασία εξασφαλίζει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. 

Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια σχετικά με τα όσα ακούσαμε χθες. 
Πολλοί Πρόεδροι Κοινοβουλίων και θρησκευτικοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην 
ανεξιθρησκεία, την ανεκτικότητα και το σεβασμό της πολυμορφίας, μίλησαν 
για δικαιοσύνη, καταδίκασαν τη βία, την τρομοκρατία κ.τ.λ. Πράγματι, εκτιμώ 
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αυτήν τη θετική στάση, την οποία θα εκτιμούσα ακόμη περισσότερο, αν οι 
θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι εκπροσωπούν το μουσουλμανικό κόσμο, ενημέ-
ρωναν το ευρύ κοινό και καταδίκαζαν τις διώξεις και τους θανάτους των Χρι-
στιανών στη Συρία και στο Ιράκ. Μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, μέσα 
από τα τζαμιά, μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα στη βάση. 

Τα λέγω αυτά, διότι ζήσαμε τη γενοκτονία των Χριστιανών στο Ιράκ το 
2014, όταν περισσότεροι από 150 χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα και να καταφύγουν στο κουρδικό τμήμα του Βορείου Ιράκ 
όπου παραμένουν μέχρι σήμερα ως πρόσφυγες. Έχει σημασία να μην αρνη-
θούμε τα γεγονότα και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, θέτοντας τέ-
λος στις δολοφονίες και τους διωγμούς σε Ιράκ και Συρία. 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
ελπίζω μία μέρα, στο εγγύς μέλλον, οι λαοί της Μέσης Ανατολής να είναι σε 
θέση να φέρουν επιτέλους την ειρήνη, την ελευθερία και τη Δημοκρατία για 
όλους, χωρίς αποκλεισμούς, αποδεχόμενοι άπαντες αλλήλους ως ισότιμους, ως 
αδέρφια.

Σας ευχαριστώ θερμά που μου προσφέρατε την ευκαιρία να μοιραστώ την 
άποψή μου μαζί σας.
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Κυρίες κια κύριοι Σύνεδροι,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΚΑΤΑ-
ΛΗΨΗ, η οποία επικρατεί στην ευρύτερη κοινή 
γνώμη, η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μια 
περιοχή, όπου διαβιούν Άραβες κατά την εθνική 
τους καταγωγή, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι στο 
θρήσκευμα. Η πραγματικότητα, φυσικά, είναι 
πολύ πιο σύνθετη, καθώς στην περιοχή κατοικούν 
δεκάδες εκατομμύρια Πέρσες, Τούρκοι, Κούρ-
δοι... Όπως και στην περίπτωση της εικόνας των 

εθνών, είναι επίσης ποικιλόμορφη και η θρησκευτική δομή του πληθυσμού, 
παρ’ ότι οι μουσουλμάνοι αποτελούν την αδιαμφισβήτητη πλειοψηφία του. 

Συγκεκριμένα, από τα 400 εκατομμύρια άτομα που κατοικούν αυτή τη στιγ-
μή στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, περίπου 35-55 εκατομμύρια είναι πιστοί 
διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, με αποτέλεσμα οι χριστιανοί να αποτελούν 
περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής. 

Παρά τις ουσιώδεις διαφορές ως προς τη σημερινή κατάσταση των χρι-
στιανών στη Μέση Ανατολή ανάλογα με τη χώρα, μπορούμε να πούμε ότι η 
κατάσταση των μελών αυτών των κοινοτήτων εν γένει επιδεινώνεται, εξαιτίας 
της γενικότερης χειροτέρευσης της κατάστασης ασφαλείας σ’ αυτό το μέρος 
του πλανήτη. 

Ωστόσο, εκτός από τις δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν όλο τον 
πληθυσμό της περιοχής, η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων επηρεάζε-
ται με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο από την εμφάνιση του πολιτικού Ισλάμ με τη 
ριζοσπαστική/ τζιχαντιστική του μορφή, δηλαδή από τις τζιχαντιστικές οργα-
νώσεις, οι οποίες κατά καιρούς καλύπτουν το κενό ασφαλείας, που δημιουργεί-
ται εξαιτίας της αποδυνάμωσης της κεντρικής εξουσίας.

Aleksander Čotrić 
Μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, 

Εισηγητής της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.
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Όλα αυτά ευνοούν την μαζική μετανάστευση και την εκδίωξη των χριστια-
νών, η οποία τα τελευταία χρόνια σε ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής 
προσλαμβάνει τη μορφή εξόδου. 

Αναφορικά με τις ομολογίες, μπορούμε να πούμε ότι η Μέση Ανατολή εί-
ναι το σπίτι για μια σειρά από διαφορετικές χριστιανικές εκκλησίες και κοι-
νότητες.

Οι πιο πολυάριθμες εν γένει είναι οι Πρεσβυγενείς Εκκλησίες της Ανατολής, 
γνωστές επίσης ως μονοφυσιτικές ανατολικές εκκλησίες. Κυρίαρχο ρόλο στην 
κοινότητα των Πρεσβυγενών Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής διαδραματίζει 
η Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχει την έδρα της στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου. Είναι, επίσης, πολύ σημαντική η παρουσία της Αποστολικής Αρμενι-
κής Εκκλησίας, καθώς στην ουσία σε κάθε πόλη της Μέσης Ανατολής υπάρχει 
έστω και μια μικρή αρμενική κοινότητα. Τέλος, παράλληλα πρέπει να ανα-
φερθεί και η Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία, εκτός από ένα σημαντικό 
αριθμό πιστών στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ένα ποίμνιο εκατομμυρίων αν-
θρώπων στην ινδική χερσόνησο.

Οι ορθόδοξοι είναι δεύτεροι στην Μέση Ανατολή ως προς την αριθμητική 
τους δύναμη. Στην πλειονότητά τους υπάγονται σε τρία παραδοσιακά Πατρι-
αρχεία – των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρείας και της Αντιοχείας. Και τα τρία 
Πατριαρχεία έχουν κατ’ εξοχήν ελληνικό χαρακτήρα και οι περισσότεροι ανώ-
τατοι ιεράρχες τους είναι Έλληνες, παρ’ ότι ανάμεσα στους πιστούς κυριαρ-
χούν οι Άραβες.

Μέσα στο χάος του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου στη Συρία, οι χριστια-
νικές κοινότητες βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Συγκεντρωμένοι στις 
μεγαλουπόλεις και βορειοδυτικά της χώρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύ-
γκρουσης ήδη από τις αρχές του 2011. Και παρά την εν μέρει σκεπτικιστική 
στάση απέναντι στο καθεστώς, η ηγεσία -όχι μόνο των τζιχαντιστικών ομάδων-, 
αλλά και της λεγόμενης «μετριοπαθούς αντιπολίτευσης», την οποία ανέλαβαν 
οι σουνίτες εξτρεμιστές, συνέβαλε ώστε οι χριστιανοί, όπως και τα μέλη των 
περισσότερων λοιπών εθνό-θρησκευτικών μειονοτήτων να βρίσκονται υπό την 
εξουσία του Bashar al-Assad (Μπάσαρ Αλ Άσαντ). Αφού αποκλιμακώθηκε η 
ένταση, κάτι που εξασφάλισε στην επίσημη Κυβέρνηση της Δαμασκού η έντα-
ξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη σύγκρουση το φθινόπωρο του 2015, μπο-
ρούμε να πούμε ότι η κατάσταση των χριστιανών βελτιώθηκε κάπως, ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη πόσο σκληρή τύχη τους περίμενε σε περίπτωση ανατρο-
πής του καθεστώτος, καθώς θα βρίσκονταν στο στόχαστρο των εξεγερθέντων.

Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση των χριστιανών 
στο Ιράκ, λόγω, κατ’ αρχάς, της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Οι περισσότεροι 
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χριστιανικοί οικισμοί βόρεια της χώρας βρέθηκαν στη γραμμή του μετώπου 
ανάμεσα στο λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, τον Ιρακινό Στρατό, τους Κούρδους, 
τις άλλες φυλετικές κοινότητες και τις ξένες δυνάμεις εισβολής. Με φόντο όλα 
αυτά, οι χριστιανοί ήταν αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν μαζικά την περιοχή, 
όπου κατοικούσαν επί αιώνες και ο αριθμός τους μειώθηκε απότομα από πάνω 
από ενάμισι εκατομμύριο (τόσοι ήταν πριν από την αμερικανική κατοχή του 
2003) σε αριθμό τρεις φορές μικρότερο. 

Αφ’ ετέρου, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση των χριστιανών στο Λίβα-
νο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ είναι πολύ πιο ευνοϊκή, αν και 
σε όλες αυτές τις περιοχές παρατηρείται, επίσης, η δημογραφική ύφεση. Στους 
μαρωνίτες, τους ορθόδοξους και τους ελληνοκαθολικούς είναι εγγυημένες οι 
υψηλές θέσεις στο δημόσιο του Λιβάνου, ενώ στην Ιορδανία υπάρχει ένα μικρό 
ποσοστό χριστιανών, -πρώτα και κύρια καθολικών λατινικού τελετουργικού-, οι 
οποίοι ελέγχουν ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών ροών. Ο χριστιανισμός 
στην Παλαιστίνη παραδοσιακά αποτελεί μια σημαντική συνισταμένη της αρα-
βο-παλαιστινιακής ταυτότητας, παρά ταύτα το ποσοστό των χριστιανών στο 
γενικότερο πληθυσμό μειώνεται ραγδαία εξαιτίας της μετανάστευσης.

Γι’ αυτό, πρέπει να ενθαρρύνουμε συνέχεια το διαθρησκειακό διάλογο και 
την πολιτιστική ετερογένεια στη Μέση Ανατολή ως εκ των ων ουκ άνευ στοιχεί-
ων της ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης όλων των λαών βάσει των διαφο-
ρών, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των διαφορών αυτών, πράγμα στο 
οποίο αναμφισβήτητα συμβάλλει το παρόν Συνέδριο.
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε 
του Κοινοβουλίου του Λιβάνου,
Πανοσιολογιότατοι,
Αξιότιμοι συμμετέχοντες.

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΩ το Συνέ-
δριο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου της Αλβανίας 
και να ξεκινήσω την ομιλία μου με ευχαριστίες 
προς τους οικοδεσπότες μας, το Κοινοβούλιο του 
Λιβάνου, για τη φιλοξενία.

Είναι πολύ θλιβερό το γεγονός ότι βρεθήκαμε 
εδώ για να μιλήσουμε περί φιλειρηνικής συνύ-

παρξης, αμοιβαίου σεβασμού και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, με φόντο τον πό-
λεμο που μαίνεται ανεξέλεγκτος, τις μαζικές δολοφονίες και την καταστροφή 
που ταλανίζουν τους λαούς του Ιράκ, της Συρίας και γενικώς των χωρών του 
Λεβάντε και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, στο όνομα μιας θρησκείας την 
οποία κάποιοι σφετερίζονται.

Ωστόσο, είμαι ευτυχής που συνερχόμαστε σε μία φιλειρηνική χώρα που, 
παρά το δύσκολο παρελθόν της περιοχής, ξεχωρίζει ως μία Δημοκρατία εκλεγ-
μένη και όπου οι ευημερούσες θρησκευτικές κοινότητες είναι σε θέση να κά-
νουν τους συμβιβασμούς, που απαιτούνται για να παραμείνει όρθιο το Κράτος.

Αναθαρρεί κανείς βλέποντάς σας και εμείς οφείλουμε να σας ευχηθούμε 
τα καλύτερα από καρδιάς, κυρίως δεδομένων των όσων διαδραματίζονται με-
ταξύ της Διώρυγας του Σουέζ και του ποταμού Τίγρη. Ανείπωτες κτηνωδίες 
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας με θύματα ιστορικές 
χριστιανικές κοινότητες, ανθρώπους, εκκλησίες, περιουσίες. Αυτά τα γεγονότα, 
δυστυχώς, προκάλεσαν δημογραφική αιμορραγία σε αυτήν την περιοχή, όπου 

Genc Pollo 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, 

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.
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η χριστιανοσύνη είδε το πρώτο φως. Στοχοποιήθηκαν, επίσης, μουσουλμάνοι 
και άλλες ομάδες. Αν και ο βίαιος θρησκευτικός εξτρεμισμός υπήρχε και πριν 
από τη διάδοση του Daesh/ISIS, πολλοί παρέμειναν αδιάφοροι απέναντι στις 
τρομακτικές συνέπειές του. 

Όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν να αναλογιστούμε τους λόγους, για 
τους οποίους κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να καταχραστούν τη θρησκεία, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους πολιτικούς στόχους, όσο και 
αν αυτοί είναι κατάπτυστοι. Είναι γεγονός πως οι συγκρούσεις μεταξύ σεκτών, 
όπως εξάλλου αποδεικνύει και η ιστορία της Ευρώπης, είναι οι πλέον αιμα-
τηρές.

Όμως, η κατανόηση της θρησκείας και των επιταγών της αναφορικά με την 
ανάληψη δράσης αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των θεολόγων και των κληρικών, 
των Μουσουλμάνων λόγιων-ιεροκηρήκων. Τα όσα γράφτηκαν πριν από δώδε-
κα ή και είκοσι αιώνες και αποτελούν τα Ιερά Κείμενα πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο σεβασμού. 

Ωστόσο, θα πρέπει και να επεξηγηθούν, εντός του κατάλληλου πλαισίου, 
τονίζοντας ηθικές αρχές και αξίες όπως η αγάπη, η συμπόνια, η καταδίκη της 
βίας και ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο. 

Ακούστηκαν όλα αυτά, και καλώς ακούστηκαν, σήμερα το πρωί. Θα πρέπει, 
επίσης, να μειωθούν οι κήρυκες του μίσους στο εσωτερικό των τζαμιών, στους 
μεντρεσέδες, στους δρόμους αλλά και στο διαδίκτυο. Έτσι, η δεξαμενή εκεί-
νων που τρέφονται από το μίσος θα μικρύνει και ευελπιστούμε ότι σιγά-σιγά 
θα στερέψει.

Η συνάντησή μας αυτή είναι αφιερωμένη στον κοινοβουλευτικό διάλογο και 
σε θρησκευτικά ζητήματα, καθώς τα αιρετά νομοθετικά σώματα είναι ο σωστός 
φορέας και προσφέρουν τον κατάλληλο χώρο, όχι μόνο επειδή ψηφίζουν τα νο-
μοθετήματα που εγγυώνται τα θρησκευτικά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, 
αλλά και διότι τα Κοινοβούλια φέρουν την ευθύνη της εφαρμογής της νομοθεσί-
ας και της τήρησης αυτής. Επιπροσθέτως, τα Κοινοβούλια, ως χώρος επικοινωνί-
ας, μπορούν να βοηθήσουν στην προαγωγή της κατανόησης και της συνεργασίας 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των εκκλησιών.

Η χώρα μου, η Αλβανία, θυμίζει λίγο το Λίβανο: έχουμε και εμείς διάφορες 
θρησκευτικές κοινότητες, Ορθοδόξους, Μπεκτασί, Καθολικούς και Σουνίτες, 
όμως η ταυτότητα των πολιτών στην Αλβανία ορίζεται πρωτίστως ως εθνοτική 
και όχι θρησκευτική. Έτσι, όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο, είτε συντηρητι-
κοί είναι οι βουλευτές, είτε σοσιαλιστές, διαθέτουν μέλη από όλα τα δόγματα 
και τις θρησκείες. Ο επικεφαλής του παγκόσμιου τάγματος των μπεκτασήδων, 
κ. Haxhi Dede Edmond Brahimaj (Χατζή Ντεντέ Έντμοντ Μπραχιμαζ), έχει 
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επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων στην πατρίδα μου 
δε χαρακτηρίζονται απλώς από αυξημένη ανεκτικότητα, αλλά και από αμοι-
βαίο σεβασμό και εποικοδομητική συμμετοχή.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν περιπτώσεις ριζοσπαστικοποίησης 
νέων που έπεσαν θύματα της ιδεολογίας του μίσους και εντάχθηκαν στις δυ-
νάμεις του Daesh/ISIS. Τιμωρήθηκαν αρκετοί, τους οδηγήσαμε στη φυλακή, 
και χρειάστηκε, επίσης, να λάβουμε ήπια μέτρα. Τώρα πια διαπιστώνουμε με 
ικανοποίηση ότι το πρόβλημα αρχίζει να φθίνει.

Καθώς, εν τω μεταξύ, η Αλβανία επιχειρεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ελπίζω πως ακριβώς εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ήπια δύναμή 
της και τις καλές της προθέσεις, σε μια περιοχή, όπου κάποιες ξένες κρατικές 
δυνάμεις ορισμένες φορές αντιμετωπίζονται με καχυποψία, θα μπορούσε να 
κάνει περισσότερα για να βοηθηθούν οι χώρες του Λεβάντε και η Μέση Ανατο-
λή να αντιπαρέλθουν τα σημερινά εμπόδια και τις δυσκολίες, προκειμένου να 
αποτελέσει ξανά η περιοχή τόπο ευημερίας, όπως ήταν κάποτε.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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Κυρίες και κύριοι,

Ειρήνη, Έλεος του Θεού και Ευλογίες Του, υμίν. 

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ παρευρίσκομαι μαζί σας, 
σήμερα, εδώ στο Λίβανο. Ευχαριστώ τη Διακοινο-
βουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας για τη συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του Λιβάνου, που μας προσφέ-
ρουν αυτή την καλή ευκαιρία και τη θερμή, γενναι-
όδωρη φιλοξενία. 

Ο κοινός λόγος μεταξύ των πιστών των θεό-
πνευστων μονοθεϊστικών θρησκειών είναι η βάση της πολυμορφίας στην ενό-
τητα μας. Και αφού ο Θεός μας είναι Ένας και η βάση των αξιών μας και της 
δημιουργίας μας είναι μία. Επομένως δεν μας μένει παρά να οικοδομήσουμε 
από κοινού το μέλλον. Ωστόσο, το φαινόμενο του εξτρεμισμού, του φανατισμού 
και της τρομοκρατίας αποτελούν τον κοινό κίνδυνο, που αντιμετωπίζουμε όλοι. 
Κοιτάζοντας στα Ιερά Βιβλία όλων των θεόπνευστων μονοθεϊστικών θρησκειών, 
δεν θα βρούμε καμία βάση για τον εξτρεμισμό, το φανατισμό και την τρομοκρα-
τία. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο είτε οφείλεται στον ίδιο 
τον άνθρωπο, ο οποίος διαπιστώνει κάποια αδυναμία στην πίστη του ή στη θρη-
σκεία του και δεν βρίσκει μία σταθερότητα στην ταυτότητα του, είτε στην ομάδα 
του, ενώ από την άλλη πλευρά πιθανώς ο άνθρωπος να ζει σε ένα περιβάλλον, 
που δε σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο οποίο εκδηλώνονται φαινόμενα 
αδικίας και δεν κυριαρχεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Muamer Zukorlić 
Μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, Πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
και Κοινωνίας της πληροφόρησης
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Σε αυτό το περιβάλλον, είναι εύκολή η επιστράτευση του εξτρεμισμού, του 
φανατισμού και της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, εμείς οι πολιτικοί, οι κοινο-
βουλευτικοί, οφείλουμε να εδράσουμε στον πολιτικό λόγο. Τα πάντα αρχίζουν 
από το λόγο. Εάν είναι καλός ο λόγος τον ακολουθεί καλή πράξη. Και εάν είναι 
κακόβουλος ο λόγος, τον ακολουθεί κακόβουλη πράξη. Το πρόβλημα, μερικές 
φορές, με τους πολιτικούς, έγκειται στο γεγονός ότι για ψηφοθηρικούς λόγους, 
εξαπολύουμε επίθεση στους άλλους, προσπαθώντας να προσελκύσουμε τις ψή-
φους και τους ψηφοφόρους. Αυτό μπορεί να είναι βάση υποκίνησης εξτρεμι-
στικών τάσεων στους πιστούς μας. Κι αφού είμαστε μία δημιουργία, εμείς οι 
πιστοί των θεόπνευστων μονοθεϊστικών θρησκειών, αντιμετωπίζουμε επιπλέον 
σοβαρούς κινδύνους, που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι, όπως π.χ. η ηθική και 
ανθρώπινη κατάπτωση, σε επίπεδο ανθρώπινου πολιτισμού, ιδιαίτερα στον απο-
καλούμενο ανεπτυγμένο πολιτισμό. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Οι ηθικές 
και ανθρώπινες βάσεις είναι οι ίδιες για όλες τις θεόπνευστες θρησκείες. Αν, 
λοιπόν, αντιμετωπίσουμε με αυτό τον τρόπο το θέμα, τότε θα είναι πιο εύκολο να 
αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. 

Σχετικά με το ζήτημα της Ιεράς Πόλης της Ιερουσαλήμ, αυτό που αντιμετω-
πίζουμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή η πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής, δεν αποτελεί νίκη για κανέναν, ούτε για το Ισραήλ, ούτε για 
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό που συμβαίνει για την Ιερουσαλήμ είναι 
ήττα για όλους μας, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τους Εβραίους, τους 
Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι μία απλή πόλη, 
δεν είναι ένα απλό τεμάχιο γης. Είναι η πρωτεύουσα των θεόπνευστων μονοθεϊ-
στικών θρησκειών. Πρέπει να ιδωθεί μέσα από αυτό το πρίσμα, αν επιθυμούμε 
να βρούμε έναν ορθό δρόμο. Εμείς στα Βαλκάνια, στην Δημοκρατία της Σερβίας, 
έχουμε, όπως γνωρίζετε, αρκετές εμπειρίες, με τους πολέμους και την αιματοχυ-
σία των τελευταίων ετών. Ωστόσο, θεωρούμε ότι δρόμος προς και η πολιτική της 
συμφιλίωσης είναι η μοναδική επιλογή. Εμείς, στο Κοινοβούλιο της Σερβίας, από 
πολιτικής σκοπιάς, προσπαθούμε σε όλες τις δραστηριότητες να προτάξουμε την 
οδό της συμφιλίωσης. Αν δεν ανοίξουμε νέα σελίδα και αν συνεχίσουμε εκατό χρό-
νια συγκρούσεων και πολέμων, δεν θα καταλήξουμε σε κάτι καλό. 

Ευχαριστώ. Ειρήνη υμίν.
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Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί σύνεδροι,
Κυρίες και Κύριοι,

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ σε αυτό το Συνέδριο για 
να συμβάλουμε στη συμφιλίωση και τη συνεργασία 
των θρησκειών για το καλό της Ανθρωπότητας.

Στο παρελθόν, έχουν γίνει και άλλες προσπά-
θειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το ση-
μείο, επιθυμώ να αναφέρω ένα σημαντικό παρά-
δειγμα. 

Το 1993, έγινε στο Σικάγο το Συνέδριο του 
αποκαλούμενου Κοινοβουλίου των Θρησκειών του Κόσμου (The Parliament of 
World’s Religions), από το οποίο εκδόθηκε η «Διακήρυξη για μια Παγκόσμια 
Ηθική». Η Διακήρυξη αυτή, η οποία είχε αρχικά προταθεί από το Ίδρυμα για 
την Παγκόσμια Ηθική, που εδρεύει στο Τιμπινγκεν της Γερμανίας, έχει ως πλαί-
σιο βασικές πανανθρώπινες αξιωματικές αρχές, μεταξύ των οποίων και τις κά-
τωθι:

1. Την αρχή της ανθρωπιάς. 
2. Την αρχή της μη βίας και του σεβασμού της ζωής. 
3. Την αρχή της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. 
4. Την αρχή της αλληλοεκτίμησης και της συντροφικότητας. 

Στη συνέχεια, αφού πέρασαν δεκαεπτά χρόνια, ο Ο.Η.Ε., με βάση τη «Διακή-
ρυξη για μια Παγκόσμια Ηθική», στις 6 Οκτωβρίου 2009, προφανώς λόγω της 
οικονομικής -και όχι μόνο- κρίσης, σε μια εκδήλωση στα γραφεία του στη Νέα 
Υόρκη και στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής του Οικουμενικού Συμφώ-
νου του παρουσίασε το «Μανιφέστο για μια Παγκόσμια Οικονομική Ηθική», 

Θεόδωρος Στάθης 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Ελλάδα
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που ήταν βασισμένο στις παραπάνω πανανθρώπινες αξίες της παραπάνω Δι-
ακήρυξης. Δεν επιθυμώ να σας κουράσω με την ανάγνωση του καταλόγου των 
αρχικών προσωπικοτήτων, που υπέγραψαν αυτό το Μανιφέστο. Αξίζει όμως να 
αναφέρω ότι ένα από τα ονόματα που φιγουράρει στον κατάλογο αυτό είναι και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Novartis!

Ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια άσκησης της πολιτικής του «Μανιφέστου 
για μια Παγκόσμια Οικονομική Ηθική» από το Κοινοβούλιο των Θρησκειών του 
Κόσμου, καθώς και από τον Ο.Η.Ε., ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Η κατανομή του παραγόμενου πλούτου γίνεται όλο και περισσότερο άδικη, 
ο ρατσισμός θριαμβεύει, η πείνα θερίζει εκατομμύρια παιδιά και μεγάλους και 
οι πόλεμοι, ιδίως στην περιοχή μας, καλά κρατούν με τεράστιο κόστος σε ζω-
ές, πείνα και ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που εγκατέλειψαν 
τις πατρίδες τους και βρίσκονται σε διάφορα στρατόπεδα σε ξένες χώρες, όπου 
ζώντας κάτω από άθλιες συνθήκες, δεινοπαθούν. Ενώ πλέον κινδυνεύουμε όλοι 
περισσότερο και από την απειλή της κλιματικής αλλαγής, η οποία εξελίσσεται 
με μεγάλη ταχύτητα προς το χειρότερο. Σε ότι δε αφορά τις σχέσεις των θρη-
σκειών στην περιοχή μας, αυτές έχουν επιδεινωθεί, διότι οι σχέσεις των λαών της 
περιοχής έχουν δηλητηριαστεί από τις κάθε λογής πολεμικές συγκρούσεις και τα 
απίστευτης βαρβαρότητας εγκλήματα, τα οποία παρακολουθούμε μέσα από τις 
τηλεοράσεις μας σε καθημερινή βάση, να συμβαίνουν συνεχώς και αδιαλείπτως.

Εάν δε οι προβλέψεις του οικονομολόγου κ. Thomas Piketty (Τόμας Πικέτι) για 
τις συνθήκες διαβίωσης επαληθευτούν, δηλαδή εάν πάρουν το δρόμο επιστροφής 
σε συνθήκες 19ου ή ακόμα και 18ου αιώνα, τότε αλίμονο μας. 

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: 
Τι φταίει;
Κατ’ αρχάς, για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να αναζητήσουμε 

ποια είναι τα κέντρα εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, που ευθύνονται για αυτόν 
τον ολισθηρό κατήφορο. Θα μου πείτε ότι αυτά τα γνωρίζουμε και φυσικά εγώ 
μπορώ να μαντέψω αμέσως ποια κέντρα έχετε κατά νουν.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρή-
σεις, οι οποίες δεν σταματούν σε τίποτα και δεν διστάζουν να πατήσουν ακόμα 
και επί πτωμάτων, αρκεί αυτή η τακτική τους να τους εξασφαλίσει τα προγραμ-
ματισμένα υπερκέρδη τους. Δεν έχουν οράματα για τις κοινωνίες παρά μόνο 
για τα κέρδη τους. Αυτές αποτελούν τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των 
εγκλημάτων, που διαπράττονται διεθνώς, αλλά στον τομέα αυτόν δεν πάνε πίσω 
και ορισμένοι ηγέτες κρατών. 

Όμως, αυτά τα κέντρα εξουσίας για να νομιμοποιήσουν όλες αυτές τις εγκλη-
ματικές τους ενέργειες έχουν ανάγκη τη συνεργασία κυβερνήσεων, οι οποίες σε 
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κάποιες περιοχές του πλανήτη προσφέρονται εύκολα έναντι αμοιβής. Σε κάποιες 
άλλες, όμως, περιοχές το σύστημα είναι λίγο πιο πολύπλοκο, διότι εκεί οι εκλεγ-
μένες κυβερνήσεις λειτουργούν υπό το καθεστώς της Δημοκρατίας. Στις χώρες 
αυτές, διαχρονικά εναλλάσσονται στην εξουσία, οι ρεπουμπλικάνοι με τους δη-
μοκρατικούς, οι Συντηριτικοί (Tories) με τους εργατικούς, οι χριστιανοδημο-
κράτες με τους σοσιαλδημοκράτες και ούτω καθεξής. Και παρά ταύτα, τα απο-
τελέσματα που παράγονται, κατόπιν ενεργειών τους, και τα οποία περιέγραψα 
παραπάνω, είναι ολέθρια για την Ανθρωπότητα. 

Όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα, μερικές φορές και με τις ευλογίες θρη-
σκευτικών αρχηγών, υπηρετούν στην πράξη τον καπιταλιστικό τρόπο παρα-
γωγής που έχει ως αποτέλεσμα, συν τοις άλλοις, τους πολέμους και ασφαλώς, 
μέσω της εκμετάλλευσης, την εξασφάλιση υπερκερδών για τους ιδιοκτήτες πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, αφήνοντας στους υπόλοιπους το λιγότερο τη μιζέρια 
και τη φτώχεια.

Υπάρχει, βέβαια, και ο μαρξιστικός τρόπος παραγωγής, ο οποίος -όπου 
εφαρμόστηκε- πάντα ξεκινούσε με το σύνθημα υπέρ των φτωχών και κατέληγε 
στην πράξη υπέρ της φτώχειας όλων, εκτός των ολίγων πρώην ηγετών του συ-
στήματος που καταληστεύουν τον πλούτο του λαού, και σιγά-σιγά, φορώντας 
και τη μάσκα του δημοκράτη, κατακτούν και τις πρώτες θέσεις στα «δημοκρα-
τικά» τους αλλά στην πράξη ολιγαρχικά τους καθεστώτα. 

Και ένα δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: είναι δυνατόν τα 
παραπάνω εγκλήματα να είναι προϊόντα που παράγονται από δημοκρατικά 
πολιτεύματα;

Αυτό που γνωρίζουμε με βάση τα συντάγματά είναι ότι σε όλες αυτές τις 
δημοκρατίες, αναφέρονται οι διάφορες πανανθρώπινες αρχές που αποτελούν 
ίδιον χαρακτηριστικόν του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αρχαίας Αθήνας, 
οι οποίες όμως συστηματικά δεν τηρούνται και παραμένουν, απλώς, διακηρύ-
ξεις στα χαρτιά ή τηρούνται με πολύ λειψό τρόπο. Αντίθετα, στη Δημοκρατία 
της Αρχαίας Αθήνας οι διακηρύξεις είχαν στην πράξη το αναμενόμενο περι-
εχόμενο, όπως άλλωστε αρμόζει να συμβαίνει σε κάθε αληθινά δημοκρατικό 
πολίτευμα. 

Το δικό μου, και σήμερα ευτυχώς πολλών άλλων, συμπέρασμα είναι ότι 
ο ακρογωνιαίος λίθος που εξασφάλιζε την υλοποίηση των διακηρύξεων της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που ήταν απαλλαγμένη από κάθε είδος διαπλοκής, 
αντικαταστάθηκε στις σύγχρονες δημοκρατίες, με το θεσμό της εκλογικής δια-
δικασίας των Αρχόντων και των Βουλευτών και το διορισμό, από την πολιτική 
ηγεσία, των ανωτάτων δικαστικών, την οποία εκλογική διαδικασία ο Αριστο-
τέλης κατατάσσει στο έργο του «Αθηναίων Πολιτεία», ως τον κατεξοχήν θεσμό 
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ανάδειξης Αρχόντων και Βουλευτών στα απολυταρχικά καθεστώτα και όχι στα 
δημοκρατικά πολιτεύματα. Βασικά, η εκλογική διαδικασία στις σημερινές δη-
μοκρατίες, έτσι όπως λειτουργεί, γεφυρώνει τους διαπλεκόμενους, ένθεν κακεί-
θεν, και τους βοηθά να ολοκληρώσουν τη μεταξύ τους διαπλεκόμενη σχέση. Με 
τον τρόπο αυτό, καταστρατηγούνται στην πράξη ο έλεγχος των πεπραγμένων 
και η τιμωρία των παραβατών. 

Αυτός ο «εκσυγχρονισμός» της Δημοκρατίας είναι κατά κάποιο τρόπο η γε-
νεσιουργός αιτία των πολέμων, της φτώχειας, της ανισότητας, του ρατσισμού 
και της ανάδειξης του φανατισμού που ευδοκιμεί, δυστυχώς, σε όλες τις θρη-
σκείες! 

Στις σημερινές δημοκρατίες πέρα από την μη ύπαρξη ανεξάρτητης δικαι-
οσύνης έχει μετατραπεί και η Βουλή σε σφραγίδα της εκτελεστικής εξουσίας. 
Έτσι, όλες αυτές οι ωραίες ιδέες που αναφέρονται στο Σχέδιο της Διακήρυξης, 
όπως ο σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις και επιλογές των πολιτών κ.λπ., 
θα βρίσκουν αντιμέτωπους ως εμπόδια τα παραγόμενα πολύ αποκρουστικά 
«προϊόντα» των σημερινών δημοκρατιών. Όσο αυτά θα αναπαράγονται, άλλο 
τόσο θα βιώνουμε και τις ακρότητες που λαμβάνουν χώρα, από φανατικές ομά-
δες πολιτών, οι οποίες εκκολάπτονται και δρουν ανεξέλεγκτα σε τέτοια καθε-
στώτα και κοινωνίες και ασφαλώς και σε όλες τις θρησκείες. 

Σήμερα έχουμε, βασικά, να κάνουμε με κοινωνίες αβάσταχτης βαρβαρότη-
τας και αυτές είναι προϊόν, κυρίως, των σημερινών δημοκρατικών καθεστώτων. 
Υπάρχουν και βαρβαρότητες άλλων καθεστώτων. Μερικά πάντως από αυτά 
αποτελούν σίγουρα φαινόμενα αντίδρασης στις δράσεις των λεγόμενων δημο-
κρατιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα αναφορικά με τη λειτουργία των σημερινών δημοκρατιών. 

Η Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας είχε επισημάνει τη φύση του ανθρώ-
που ως την αιτία δυσλειτουργίας της Δημοκρατίας και γι’ αυτό καθιέρωσε για 
την ανάδειξη των Αρχόντων, των Βουλευτών και των Δικαστών το θεσμό της 
κλήρωσης και περιόρισε τη χρήση της ψηφοφορίας για πολύ ειδικές περιπτώ-
σεις, όπως ήταν η ανάδειξη των δέκα Στρατηγών, που φρόντιζαν την άμυνα ή 
σπανίως πολύ εξειδικευμένων δημόσιων λειτουργών. Και αυτές οι ψηφοφορίες 
γίνονταν στην Πνύκα, όπου συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, και σε αυτές τις 
ψηφοφορίες ψήφιζαν οι άρρενες άνω των είκοσι ετών και όλοι οι κληρωτοί Άρ-
χοντες και Βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο, περιόριζαν, σε πάρα πολύ μεγάλο 
βαθμό, τις πάσης φύσεως διαπλοκές ένθεν κακείθεν. 

Στις σημερινές δημοκρατίες αντί της κλήρωσης των αρχόντων και των βου-
λευτών έχει καθιερωθεί ο θεσμός της εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος, με βάση 
τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, θα πρέπει να θεωρείται ως ένας πολύ ανεπι-
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τυχής τρόπος λειτουργίας της Δημοκρατίας, ιδίως με την υπάρχουσα κατάστα-
ση, που επικρατεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία ελέγχουν μεγάλα 
οικονομικά συμφέροντα. Θεωρώ ότι ωρίμασαν οι συνθήκες για την αναζήτηση 
νέων τρόπων ανάδειξης Αρχόντων και Βουλευτών, με στόχο τη συρρίκνωση 
της διαπλοκής. Και αυτή η αναζήτηση νέων θεσμών πρέπει να αρχίσει από 
τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε 
μεγάλο βαθμό και άμεσα:

(α) Με την αντικατάσταση της εκλογικής διαδικασίας δια του θεσμού της κλή-
ρωσης, που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη Δημοκρατία της Αρχαίας 
Αθήνας, για την ανάδειξη των στελεχών στα διάφορα όργανα κάθε κόμμα-
τος. Η ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος, μπορεί να παραμείνει ως 
έχει, δηλαδή να γίνεται δια της εκλογικής διαδικασίας από τα μέλη και τους 
προσκείμενους οπαδούς κάθε κόμματος.

(β) Με την κανονική πρόσβαση των κομμάτων, τα οποία αποδέχονται όλες τις 
αξιωματικές αρχές της Δημοκρατίας, σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης, με αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών με δαπάνη 
του κράτους. Για την Ελλάδα αναφέρω κάποιες από αυτές στο βιβλίο μου 
με τίτλο: «Αναζητώντας Πρότυπο Δημοκρατίας για το Σήμερα» των εκδό-
σεων Κάκτος. Για άλλες χώρες θα πρέπει να ασχοληθούν με τα ζητήματα 
αυτά οι τοπικοί σχετικοί παράγοντες. Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσουν 
οι δημοκρατίες, δηλαδή οι αξιωματικές τους αρχές να υλοποιούνται στην 
πράξη, ώστε να μην είναι αναγκαία η χρήση από πολιτικά κόμματα των 
θρησκευτικών επιθετικών προσδιορισμών με στόχο τη συντήρηση της εκλο-
γικής τους πελατείας. Ο λόγος του Θεού κάθε θρησκείας είναι έργο των επί 
γης εκπροσώπων του με μοναδική αποστολή τη σωτηρία των ψυχών των πι-
στών τους και τα έργα των ανθρώπων είναι έργο της Δημοκρατίας, δηλαδή 
των πολιτικών κομμάτων. 

Εάν αυτά τα πρώτα βήματα εκσυγχρονισμού της δημοκρατίας προχωρή-
σουν, τότε όλες οι άλλες απαραίτητες θεσμικές αλλαγές θα προκύψουν ως αυ-
τονόητες. 

Η καλύτερη λειτουργία της Δημοκρατίας θα ενισχύσει τις προσπάθειες 
των Κοινοβουλίων, αλλά και τις προσπάθειες των ηγεσιών των διάφορων θρη-
σκειών για την μεταξύ τους προσέγγιση, ώστε να επιτευχθούν πιο κατάλληλα 
πλαίσια συνεργασίας. Γιατί η εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας αυξάνει το 
σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα πιο σημα-
ντικά έργα της Δημοκρατίας και μπορεί να περιορίσει έτσι στο ελάχιστο το φα-
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νατισμό, που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο σε προσπάθειες σαν τη σημερινή. Δεν 
υπάρχουν άπιστοι πουθενά στον κόσμο. Όλοι οι πολίτες πιστεύουν σε κάτι και 
αυτό το κάτι πρέπει να είναι σεβαστό από όλους, εφόσον αυτό δεν περιορίζει 
την ελευθερία στους άλλους να πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό. 

Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα μεγάλα τραύματα 
των πολέμων στην περιοχή μας, όπου αναδεικνύονται ηγέτες που εκμεταλλεύο-
νται το θρησκευτικό συναίσθημα και επιστρατεύουν φυσικά και αρχιερείς στην 
προσπάθεια να φανατίσουν τους υπηκόους τους. 

Δύσκολη η αποστολή όλων μας! Παρά ταύτα, θεωρώ ότι ο αγώνας πρέπει 
να γίνει, έστω και με τα λιγοστά εφόδια που μας παρέχουν τα σημερινά δημο-
κρατικά καθεστώτα, αρκεί να γίνει με στόχους που θα επιδιώκουν τη σταδιακή 
αύξηση των εφοδίων μας για ριζική μεταβολή των κατ’ όνομα δημοκρατικών 
καθεστώτων σε αληθινές δημοκρατίες. Τότε και μόνον τότε, οι κοινωνίες μας 
θα μπορούν να συνυπάρχουν εν ειρήνη και να δημιουργούν για το καλό όλων. 
Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τα σημερινά πολιτικά κόμματα, που δρουν 
-όπως δηλώνουν- εν ονόματι της Δημοκρατίας. Εάν τα πολιτικά κόμματα πράγ-
ματι το εννοούν αυτό, τότε ιδού η Ρόδος ………………..!
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ως 
“Διπλωματία 1½ Τροχιάς»: ο ρόλος των κοινο-
βουλευτικών στην επίλυση συγκρούσεων και την 
οικοδόμηση της ειρήνης

Εισαγωγή
Μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα του Συνε-
δρίου από διάφορες οπτικές γωνίες. Μέσα από 
μια πιο ευρεία και θεωρητική σκοπιά το θέμα 
του Συνεδρίου μπορεί να ενταχθεί στα πιο γενι-

κά ζητήματα του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ειρηνικής διευθέτησης 
(εθνοτικών, θρησκευτικών κ.α.) διαφορών, από τη μια, και του ρόλου που δι-
αδραματίζουν οι βουλευτές σε τέτοιες διαδικασίες, από την άλλη. Επέλεξα να 
προσεγγίσω το θέμα του Συνεδρίου πάνω σε αυτές τις θεωρητικές γραμμές και 
η παρέμβασή μου φέρει τον τίτλο «Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία ως «Διπλω-
ματία 1½ Τροχιάς»: ο ρόλος των κοινοβουλευτικών στην επίλυση συγκρούσεων 
και την οικοδόμηση της ειρήνης».

Θα ξεκινήσω αναφερόμενος πρώτα στην έννοια της «κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας» και κατόπιν στη λιγότερο γνωστή έννοια της «διπλωματίας 1½ 
τροχιάς», όρος που χρησιμοποιείται στα επιστημονικά πεδία των Σπουδών Ει-
ρήνης και Επίλυσης Συγκρούσεων και αφορά πρωτοβουλίες οικοδόμησης της 
ειρήνης και διαπραγματεύσεων, οι οποίες εμπίπτουν στην ενδιάμεση ζώνη, με-
ταξύ επίσημης διπλωματίας («1ης τροχιάς») και ανεπίσημης («2ης τροχιάς»). 
Όπως εξάλλου αφήνω να εννοηθεί και στον τίτλο της παρέμβασής μου, θεωρώ 
ότι η συμμετοχή κοινοβουλίων και κοινοβουλευτικών σε τέτοιες διαδικασίες 
επίλυσης συγκρούσεων αποτελεί παράδειγμα -αν και παραμελημένο- διπλωμα-
τίας 1½ τροχιάς. Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, πρόκειται να αναφερθώ 

Δρ. Θωμάς Γούμενος 
Πολιτικές Επιστήμες Παντείου Πανεπιστημίου
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διεξοδικότερα στο ρόλο που διαδραματίζουν οι βουλευτές, ή έστω εκείνον το 
ρόλο τον οποίο θα έπρεπε να αναλαμβάνουν συχνότερα και πιο συνεκτικά.
Κοινοβουλευτική Διπλωματία

Ορισμός και μορφές κοινοβουλευτικής διπλωματίας: Ο όρος «Κοινοβουλευτι-
κή Διπλωματία» συνοδεύεται από διάφορους ορισμούς. Έναν έγκυρο ορισμό 
εργασίας έδωσαν οι Weiglas και de Boer (2007, σ.93-4) μιλώντας για: 

το πλήρες φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων, τις οποίες αναλαμβάνουν οι 
κοινοβουλευτικοί, προκειμένου να προάγεται η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ 
χωρών, να αλληλοβοηθώνται βελτιώνοντας τον έλεγχο επί των κυβερνήσεων 
και την εκπροσώπηση των πολιτών και να ενισχύουν τη δημοκρατική νομιμό-
τητα των διακυβερνητικών θεσμών.

Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία συνδέεται με διάφορες δραστηριότητες. 
Μπορεί να περιλαμβάνει τους τρόπους μέσω των οποίων τα εθνικά κοινοβού-
λια συμμετέχουν σε διεθνείς υποθέσεις (IPU 2005, σ.4-7·Beetham 2006: σ.157, 
168-72). Ασφαλώς, περιλαμβάνει τις διμερείς σχέσεις (π.χ. ομάδες φιλίας, τα-
κτικές επισκέψεις, ανταλλαγές αντιπροσωπειών) μεταξύ κοινοβουλίων (IPU 
2005, σ.25-6·Σταυρίδης 2006, σ.5-6·Malamud & Stavridis 2011, σ.104), όπως 
και τις σχέσεις που συνδέουν εθνικά κοινοβούλια και διακοινοβουλευτικούς ορ-
γανισμούς (IPU 2005, σ.29-31). 

Ωστόσο, φαίνεται πως είναι οι πολυμερείς δραστηριότητες και πλαίσια 
που βρίσκονται στον πυρήνα της έννοιας «κοινοβουλευτική διπλωματία». Η 
κοινοβουλευτική διπλωματία είναι πιο θεσμοθετημένη από την «απλή» κοινο-
βουλευτική συνεργασία (Σταυρίδης 2006, σ.5). Το θεσμικό πλαίσιο εντός του 
οποίου ασκείται, κατά κόρον, η πολυμερής κοινοβουλευτική διπλωματία είναι 
οι Διεθνείς Κοινοβουλευτικοί Θεσμοί (International Parliamentary Institutions 
- IPIs) (Šabič 2008a· Cofelice 2012). 

Μια βασική κατηγοριοποίηση των Διεθνών Κοινοβουλευτικών Θεσμών 
τους διακρίνει σε «διεθνή κοινοβουλευτικά όργανα» (IPOs), ήτοι «όργανα διε-
θνών διακυβερνητικών οργανισμών που τα απαρτίζουν κοινοβουλευτικοί» και 
σε «διεθνείς κοινοβουλευτικές ενώσεις» (IPAs) οι οποίες δεν αποτελούν μέρος 
διεθνών οργανισμών (Šabič 2008, σ.258). Τα «υπερεθνικά δίκτυα βουλευτών» 
(Cofelice 2012, σ.12) είναι «εθελούσιες ενώσεις μελών εθνικών κοινοβουλίων» 
(Cutler 2006, σ.80) και μπορούν να θεωρηθούν ως μείζονα υποκατηγορία των 
διεθνών κοινοβουλευτικών ενώσεων1. 

1. Οι Cutler (2006) και Cofelice (2012) αντιμετωπίζουν τα δίκτυα των βουλευτών 
ως ξεχωριστή κατηγορία. Παραδείγματα υπερεθνικών δικτύων κοινοβουλευτικών 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, οι φορείς (δρώντες) της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας είναι τα εθνικά κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα, τα τοπικά, 
περιφερειακά και διεθνή κοινοβούλια (Fiott 2011, σ.1-2).

Οι διεθνείς δραστηριότητες που φέρουν στον πυρήνα τους κάποια μορφή 
διαβούλευσης, συνεργασίας και συντονισμού κοινοβουλευτικών φορέων έχουν 
αυξηθεί σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Šabič 2008a, σ.259-61· Cofelice 
2012, σ.5). 

Περιορισμοί και αδυναμίες: Μια πρόδηλη και βασική αδυναμία της κοινοβου-
λευτικής διπλωματίας σε σύγκριση με την παραδοσιακή, κρατική, διπλωματία 
είναι η περιορισμένη της πολιτική ισχύς και οι περιορισμένες της αρμοδιότη-
τες ως προς τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η διαρθρωτική αδυναμία συνδέεται 
άμεσα με τη συνεχιζόμενη πρωτοκαθεδρία των (εθνικών) κρατών στο χώρο 
της διεθνούς πολιτικής ως νόμιμων εκπροσώπων των λαών και ως φορέων της 
κυρίαρχης εξουσίας.

Επίσης, τα αλληλοσυγκρουόμενα εθνικά ή ιδεολογικά συμφέροντα μεταξύ των 
μελών διεθνών κοινοβουλευτικών θεσμών (IPIs) αναπόφευκτα περιορίζουν την 
ικανότητα παρέμβασής τους στις διεθνείς υποθέσεις. Οι κοινοβουλευτικοί φορείς 
στερούνται ευχερούς πρόσβασης σε διάφορους πόρους που είναι διαθέσιμοι στις 
κυβερνήσεις, όπως χρηματοοικονομικά μέσα, πληροφόρηση ή τεχνοκρατική 
γνώση (Beetham 2006, σ.176· Σταυρίδης 2006, σ.11-12· Weiglas & de Boer 2007, 
σ.97· Šabič 2008a, σ.266-7· Fiott 2011, σ.4· Malamud & Stavridis 2011, σ.102).

Διπλωματία 1½ τροχιάς
Αν και υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με την ορολογία και την κατηγορι-
οποίηση, θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε την εικόνα επισημαίνοντας πως η 
επίλυση συγκρούσεων αποτελεί όρο-ομπρέλα που συμπεριλαμβάνει επιμέρους 
διαδικασίες. Τρεις ευρείες διαδικασίες επίλυσης μπορούν να επισημανθούν: 
1) η πρόληψη συγκρούσεων, 2) η διαχείριση και διευθέτηση συγκρούσεων, με 
στόχο τον περιορισμό και εν τέλει τον τερματισμό μιας σύγκρουσης μέσω δια-
πραγματεύσεων και 3) η οικοδόμηση της ειρήνης και ο μετασχηματισμός της 
σύγκρουσης, με στόχο τη συμφιλίωση, την ανασυγκρότηση και την αντιμετώπι-
ση των βαθύτερων αιτίων της διένεξης (Sandole 1998· Ramsbotham et al. 2005· 
Paffenholz 2009, σ.3-5).

περιλαμβάνουν τους Parliamentarians for Global Action, το Parliamentary Forum on Small 
Arms and Light Weapons όπως και την Global Organization of Parliamentarians against 
Corruption (Cofelice 2012, σ. 27).
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Η επίλυση αναφέρεται πρωτίστως σε βίαιες συγκρούσεις, ήτοι διακρατι-
κούς πολέμους αλλά, κυριότερα, εθνοτικές συρράξεις και εμφυλίους πολέμους. 
Ωστόσο, αφορά και μη-βίαιες συγκρούσεις ή κρίσεις. 

Οι ειρηνικές μέθοδοι επίλυσης των συγκρούσεων περιλαμβάνουν τις πιο 
επίσημες διαδικασίες, όπως τις διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές συνομι-
λίες, τη διαμεσολάβηση, τις καλές υπηρεσίες και τη διευκόλυνση, τη συμφι-
λίωση, τις διερευνητικές αποστολές, την προληπτική διπλωματία και μέτρα 
έγκαιρης προειδοποίησης, αλλά και πιο άτυπες πρακτικές, όπως τα σεμινάρια 
«επίλυσης προβλήματος», την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συναίνεσης, τις 
επιτροπές αλήθειας και συμφιλίωσης, τις πρακτικές αποκατάστασης της δικαι-
οσύνης, τις ανεπίσημες συναντήσεις και επαφές, τη διαδικασία του διαλόγου, 
κ.ά (Allen Nan 2003· Ramsbotham et al. 2005·Allen Nan et al. 2009, σ.68·Jeong 
2010, σ.13-15, 214-22· Mikulaschek & Romita 2011, σ.2-10· Ηρακλείδης 2011, 
σ.89-91, 96-112)2. Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους ενθαρρύνουν, ή και 
απαιτούν ακόμη, τη συμμετοχή τρίτων. 

Μια δημοφιλής κατηγοριοποίηση μέσων και φορέων ειρηνικής επίλυσης 
συγκρούσεων κάνει τη διάκριση μεταξύ διπλωματίας «1ης τροχιάς» και «2ης 
τροχιάς». Με δυο λόγια, η διπλωματία 1ης τροχιάς αναφέρεται σε επίσημες 
μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων, στις οποίες συμμετέχουν επίσημοι φορείς, 
όπως διπλωμάτες, υπουργοί, αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι διεθνών οργα-
νισμών. Η διπλωματία 2ης τροχιάς αφορά πιο άτυπες μεθόδους, στις οποί-
ες εμπλέκονται ανεπίσημοι φορείς, όπως μέλη των αντιμαχόμενων πλευρών, 
μέλη της κοινωνίας των πολιτών, θρησκευτικοί ηγέτες, ΜΚΟ κτλ. Συνεπώς, η 
διπλωματία 1ης τροχιάς έχει δομημένο και επίσημο χαρακτήρα, λειτουργεί σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο και αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη πολιτικής 
συμφωνίας. Η διπλωματία 2ης τροχιάς, η οποία είναι γνωστή και ως «διπλω-
ματία των πολιτών», λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τη 
διπλωματία 1ης τροχιάς αφορά διαδραστικές διαδικασίες οικοδόμησης της 
ειρήνης μεταξύ ατόμων και ομάδων που διαθέτουν περιορισμένη πολιτική ισχύ 
με στόχο την προαγωγή της συνύπαρξης, της εμπιστοσύνης και της συμφιλίω-
σης σε επίπεδο κοινωνίας (Chigas 2003· Ramsbotham et al. 2005· Allen Nan et 
al. 2009, σ.65-6·Jeong 2010, σ.207-9· Jones 2008, σ.1-2).

Στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας έχουν προταθεί και άλλες «τροχιές» διπλω-
ματίας. Έτσι, έχει κάνει την εμφάνισή της η έννοια της διπλωματίας πολλα-

2. Αυτός ο (μη-εξαντλητικός, αλλά αντιπροσωπευτικός) κατάλογος αναφέρεται σε 
πολιτικές ή διπλωματικές μεθόδους. Υπάρχουν και νομικές μέθοδοι, με σημαντικότερη 
τη δικαστική διευθέτηση και τη διαιτησία με προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο.
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πλών τροχιών («multi-track» diplomacy), η οποία κατ’ ουσίαν υποδηλώνει ότι 
η επίλυση συγκρούσεων και η οικοδόμηση ειρήνης αποτελούν - ή πρέπει να 
αποτελούν – πολυεπίπεδη διαδικασία (Schiff 2010, σ.95). Μια από τις πολλές 
και διάφορες μορφές διπλωματίας που έχουν προταθεί είναι και η διπλωματία 
1½ τροχιάς, στην οποία θα εστιάσουμε.

Η διπλωματία 1½ τροχιάς («Track 1½ diplomacy»), όπως προαναφέρθηκε, 
και όπως εξάλλου αφήνει να εννοηθεί ο ίδιος ο όρος, αφορά εκείνες τις δρα-
στηριότητες επίλυσης συγκρούσεων οι οποίες εντάσσονται μεταξύ επίσημης 
και ανεπίσημης διπλωματίας. Σε έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό της διπλωμα-
τίας 1½ τροχιάς, ο ενδιάμεσος και υβριδικός αυτός χαρακτήρας αποδίδεται ως 
«συνεργασία ανεπισήμων διαμεσολαβητών με τους επίσημους αντιπροσώπους 
των αντιπάλων πλευρών» (Allen Nan et al. 2009, σ.66). Αυτή η πρόσληψη της 
διπλωματίας 1½ τροχιάς ως «δημόσιας ή ιδιωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
επισήμων αντιπροσώπων των αντιμαχόμενων» πολιτικών οντοτήτων διαμεσο-
λαβούμενης από ένα τρίτο, ανεπίσημο μέρος φαίνεται να είναι η επικρατέστε-
ρη στη βιβλιογραφία (Mapendere 2005, σ.69). Στο πλαίσιο αυτό, η διπλωματία 
1½ τροχιάς απεικονίζεται ως γέφυρα που συνδέει επίσημες και ανεπίσημες 
δραστηριότητες (Allen Nan et al. 2009, σ.66), ήτοι ο χώρος όπου συναντώνται 
επικοινωνούν και συνεργάζονται η διπλωματία 1ης και 2ης τροχιάς.

Είναι ευρύ το φάσμα των φορέων που εμπλέκονται σε πρακτικές διπλω-
ματίας 1½ τροχιάς και περιλαμβάνει ομάδες τόσο «επίσημες» όσο και «ανε-
πίσημες». Οι εκπρόσωποι των μερών της σύγκρουσης ανήκουν συνήθως στο 
ανώτατο επίπεδο: είναι κορυφαίοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι, αρχηγοί της αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι πολιτικών κινημάτων 
(Mapendere 2005· Allen Nan et al. 2009, σ.73). Οι συμμετέχοντες φορείς, επι-
προσθέτως, ενδέχεται να μην είναι αξιωματούχοι οι ίδιοι αλλά να έχουν λάβει 
εξουσιοδότηση από αξιωματούχους. Επιπλέον, η διπλωματία 1½ τροχιάς περι-
λαμβάνει μια μίξη φορέων, ήτοι συνομιλίες μεταξύ επισήμων και ανεπίσημων 
δρώντων (Lieberfeld 2007, σ.1543-5). 

Οι διαμεσολαβητές ή τρίτα μέρη, είναι μια μάλλον ευρύτερη ομάδα φο-
ρέων, αν και πολύ σπάνια πρόκειται για πολιτικούς ηγέτες ή διεθνείς οργα-
νισμούς. Παρά ταύτα, πρώην υψηλά ιστάμενοι πολιτικοί (π.χ. Τζίμυ Κάρτερ, 
Μάρτι Αχτισάρι) ή διπλωμάτες έχουν αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή. 
Πάντως, ουσιώδες χαρακτηριστικό των διαμεσολαβητών διπλωματίας 1½ τρο-
χιάς είναι ότι συνήθως πρόκειται για μη-αξιωματούχους που όμως συνδέονται 
με επίσημους φορείς, είναι αξιόπιστοι και ασκούν επιρροή μεν, δεν διαθέτουν 
(σημαντική) πολιτική εξουσία δε. Ο ρόλος τους είναι κυρίως διευκολυντικός. 
Παραδείγματα μεσολαβητών συμπεριλαμβάνουν ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύ-
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ματα, ακαδημαϊκούς, ΜΚΟ, απεσταλμένους ξένων κυβερνήσεων (που δεν κα-
τέχουν επίσημο αξίωμα) (Mapendere 2005, σ.71· Heiling 2008, σ.182· Allen 
Nan et al. 2009· Schiff 2010, σ.96).

Δραστηριότητες: Οι μέθοδοι, οι πρακτικές και οι διαδικασίες επίλυσης συ-
γκρούσεων που χρησιμοποιούνται στη διπλωματία 1½ τροχιάς είναι μάλλον 
πιο κοντά σε εκείνες της ανεπίσημης διπλωματίας (ή διπλωματίας 2ης τρο-
χιάς): ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building), εκ-
παίδευση για απόκτηση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, διευκόλυνση συντο-
νισμού συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, διάλογος κ.τ.λ. (Boergers 1998, σ.26· 
Allen Nan et al. 2009, σ.74-7). Οι ημιεπίσημες συνομιλίες ως προπαρασκευα-
στικό ή πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση των επίσημων διαπραγματεύσεων 
επίσης έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διπλωματία 1½ τροχιάς (Lieberfeld 2007, 
σ.1543· Schiff 2010, σ.102).

Συνεπώς, η διπλωματία 1½ τροχιάς μοιάζει να έχει κάποια θελκτικά χα-
ρακτηριστικά σε σύγκριση με τη διπλωματία 1ης και 2ης τροχιάς. Πρώτον, 
οι μέθοδοι της είναι πιο ευέλικτες, άτυπες και διαδραστικές σε σχέση με τις 
αντίστοιχες της επίσημης διπλωματίας. Επιπλέον, σε σχέση με τους μη-επί-
σημους φορείς οι συμμετέχοντες συνήθως διαθέτουν εξουσία και πόρους, 
άρα και μεγαλύτερη δύναμη άσκησης επιρροής για (άμεση) πολιτική αλλαγή 
(Boergers 1998, σ.26· Allen Nan 2003· Mapendere 2005· σ.72-3· Lieberfeld 
2007, σ.1543). Με άλλα λόγια, η διπλωματία 1½ τροχιάς μοιάζει με τη διπλω-
ματία 2ης τροχιάς ως προς τις μεθόδους και τους διαμεσολαβητές, αλλά είναι 
πιο κοντά στην διπλωματία 1ης τροχιάς από απόψεως εκπροσώπων και τελι-
κών στόχων (Mapendere 2005, σ.70).

Η κοινοβουλευτική διπλωματία ως διπλωματία 1½ τροχιάς: (δυνητική) συμ-
βολή στην επίλυση συγκρούσεων

Η κοινοβουλευτική διπλωματία και οι βουλευτές σπανίως εξετάζονται μέ-
σα από το πρίσμα της διπλωματίας 1½τροχιάς. Ωστόσο, οι βουλευτές έχουν 
εμπλακεί σε αυτήν, τόσο ως εκπρόσωποι μιας εκ των αντιμαχόμενων πλευρών 
(Boergers 1998· Schiff 2010, σ.101) όσο και ως διαμεσολαβητές (Rafi 2005, 
σ.72), αν και ο ρόλος αυτός μοιάζει πιο κατάλληλος για διακοινοβουλευτικούς 
οργανισμούς.

Σε αυτό το τελευταίο τμήμα, καταρχάς θα υποστηρίξω ότι η κοινοβουλευ-
τική διπλωματία μπορεί να αντιμετωπισθεί ως μια περίπτωση διπλωματίας 
1½ τροχιάς και κατόπιν θα αναπτύξω, εν τάχει, υφιστάμενους και δυνητικούς 
τρόπους μέσω των οποίων η κοινοβουλευτική διπλωματία και οι βουλευτές 
μπορούν να εισφέρουν στην επίλυση συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της 
ειρήνης.
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Γενικότερα, η κοινοβουλευτική διπλωματία συνδέεται στενά με την προ-
αγωγή της ειρήνης. Στην ομιλία μου θα εξετάσουμε εν συντομία το ρόλο των 
κοινοβουλευτικών φορέων σε δραστηριότητες οικοδόμησης ειρήνης με την πιο 
στενή έννοια, ήτοι στην επίλυση συγκεκριμένων συγκρούσεων μεταξύ ή εντός 
κρατών.

Η πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων θεωρείται από πολλούς δραστηριό-
τητα στην οποία η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να διαδραματίσει ου-
σιαστικό και εποικοδομητικό ρόλο (Malamud & Stavridis 2011, σ.105). Εφό-
σον κάποιος συμφωνεί πως η κοινοβουλευτική διπλωματία “αντιπροσωπεύει 
ένα σημαντικό ενδιάμεσο πεδίο» μεταξύ παραδοσιακής (1ης τροχιάς) και ανε-
πίσημης (2ης τροχιάς) διπλωματίας (Cutler 2006, pp.82-3), τότε η κοινοβου-
λευτική διπλωματία είναι υπο-κατηγορία της διπλωματίας 1½ τροχιάς (PGA 
2001, σ.5· Rafi 2005, σ.72). Οι βουλευτές μπορούν να θεωρηθούν πολύτιμοι 
φορείς διπλωματίας τροχιάς 1½ αφού μπορούν να κινούνται στον ενδιάμεσο 
χώρο μεταξύ κυβερνήσεων, από τη μια, και πολιτών, οργανώσεων βάσης και 
ΜΚΟ, από την άλλη (Weiglas & de Boer 2007, σ.96).

Οι βουλευτές, τα κοινοβούλια και οι διακοινοβουλευτικοί φορείς διαθέτουν 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι των φορέων που προαναφέρθηκαν ως συνα-
φείς με τους άλλους δυο τύπους (τροχιές) διπλωματίας. Σε αντιδιαστολή με τους 
διπλωμάτες και τους ανώτατους αξιωματούχους, οι προτάσεις που υποβάλλουν 
οι κοινοβουλευτικοί φορείς δε δεσμεύουν τις κυβερνήσεις και επομένως δύνα-
νται να αξιοποιήσουν εναλλακτικά μέσα και να θίξουν ευρύτατο φάσμα θεμά-
των (Malamud & Stavridis 2011, σ.104). Τα προαναφερθέντα συνεπάγονται 
και κάποιο βαθμό ευελιξίας (Beetham 2006, σ.173) των βουλευτών, γεγονός 
που τους καθιστά ιδανικούς διαμεσολαβητές και υποστηρικτές καινοτόμων λύ-
σεων. Επιπλέον, σε αντίθεση με τους ανεπίσημους φορείς, οι κοινοβουλευτικοί 
διατηρούν τακτικές επαφές με επίσημους φορείς και διαθέτουν κάποιο βαθμό 
πολιτικής νομιμοποίησης ως εκπρόσωποι του λαού (PGA 2001, σ.6· Weiglas & 
de Boer 2007, σ.96· Šabič 2008a. σ.267).

Τι κάνουν ή και τι μπορούν να κάνουν οι κοινοβουλευτικοί φορείς; Μπορού-
με να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό από τη σκοπιά του διαμεσολαβητή και 
από την σκοπιά ενός εκπροσώπου, ο οποίος συμμετέχει σε διαδικασία επίλυ-
σης συγκρούσεων. 

Σε ότι αφορά τη διαμεσολάβηση σε περίπτωση συγκρούσεων:

• Διεθνή κοινοβουλευτικά όργανα έχουν αναλάβει διάφορες ειρηνευτικές 
πρωτοβουλίες, όπως επισκέψεις σε και διεξαγωγή συνομιλιών με αξιωμα-
τούχους, οργάνωση διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών, 
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παρακολούθηση της εφαρμογής ειρηνευτικών συμφωνιών κ.α.. Ένα καλό 
παράδειγμα είναι οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει το 
δίκτυο Parliamentarians for Global Action (PGA 2001· Rafi 2005, σ.74).

• Βουλευτές τρίτων χωρών μπορεί να συμμετάσχουν σε αποστολές συγκέντρω-
σης στοιχείων και λοιπές αποστολές πρόληψης συγκρούσεων σε περιοχές 
όπου διεξάγονται συγκρούσεις (PGA 2001· IDEA & IPU 2005).

• Περιφερειακοί κοινοβουλευτικοί θεσμοί έχουν συμμετάσχει σε διερευνητι-
κές αποστολές, έχουν προάγει το διακοινοβουλευτικό διάλογο κ.α. Το αφρι-
κανικό AMANI Φόρουμ, το οποίο ανέπτυξε έντονη δράση στην περιοχή 
των Μεγάλων Λιμνών, αποτελεί πολύ γνωστό παράδειγμα τέτοιων δραστη-
ριοτήτων (IDEA & IPU 2005, σ.70-72· UNDP 2006· διαδικτυακό αρχείο 
AMANI).

• Κοινοβουλευτικοί, ιδιαιτέρως δε Πρόεδροι Κοινοβουλίων, έχουν συμβάλει 
σε υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 

• Οι κοινοβουλευτικοί φορείς σε πολλές περιπτώσεις στηρίζουν τα ανθρώπινα 
και τα πολιτικά δικαιώματα εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων και μει-
ονοτήτων τρίτων χωρών (UNDP 2006, p.8). Πρόκειται για πρακτική που, 
πάντως, ενδέχεται να θεωρηθεί ως μη νομιμοποιημένη παρέμβαση. 

• Κοινοβουλευτικοί φορείς έχουν οργανώσει και συμμετάσχει σε διεθνείς δια-
σκέψεις που ασχολήθηκαν με συγκεκριμένες συγκρούσεις και τρόπους επί-
λυσής τους (IPU 2005, σ.8, 27-8).

• Κοινοβουλευτικοί φορείς συμμετέχουν σε αποστολές παρατηρητών εκλογι-
κών διαδικασιών για την ενίσχυση της νομιμότητας της εκλογικής διαδικα-
σίας και την πρόληψη της υποτροπής της βίας (IPU 2005, σ.28· Malamud 
& Stavridis 2011, σ.105).

• Τα εθνικά κοινοβούλια και οι διεθνείς κοινοβουλευτικοί θεσμοί (IPIs) παρέ-
χουν βοήθεια υπέρ της ανάπτυξης κοινοβουλευτικών θεσμών σε χώρες που 
βγαίνουν από συγκρούσεις (IPU 2005, σ.28· Weiglas & de Boer 2007, σ.96· 
Malamud & Stavridis 2011, σ.105)3. Ωστόσο, αυτή η κοινοβουλευτική συν-
δρομή θα πρέπει να αποφεύγει να μετατρέπεται σε μέσο άσκησης κρατικών 
πατερναλιστικών ή νεο-αποικιακών πολιτικών, όπως συνέβη σε ορισμένες 
περιπτώσεις.

• Σε μερικές περιπτώσεις βουλευτές έχουν συμβάλει στην επίλυση συγκρούσε-
ων εντός της ίδιας τους της χώρας (π.χ. στην Ινδονησία) εκτελώντας χρέη 
διαμεσολαβητή μεταξύ κυβερνήσεως και οργανώσεων ανταρτών (IPU 2005, 
σ.28).

3. Σχετικά με το γενικότερο ζήτημα της τεχνικής βοήθειας, βλ. Beetham 2006, σ.176-9.
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Σε ότι αφορά το ρόλο των κοινοβουλευτικών ως εκπροσώπων ενός εκ των 
μερών: 
• Σε περιπτώσεις τεταμένων σχέσεων μεταξύ κρατών (λ.χ. Η.Π.Α-Κούβα, 

Η.Β.-Αργεντινή, Πακιστάν-Ινδία), κοινοβουλευτικοί της μιας χώρας επι-
σκέφθηκαν την άλλη λειτουργώντας ως πρόδρομος της διαδικασίας συμ-
φιλίωσης. 

• Ομοίως, σε περιπτώσεις ανυπαρξίας επίσημων επαφών, βουλευτές δυο κρα-
τών συναντήθηκαν, εντός πλαισίου διεθνών κοινοβουλευτικών φορέων, βο-
ηθώντας τη μείωση διακρατικών εντάσεων (IPU 2005, σ.8, 27-8· Σταυρίδης 
2006, σ.13-4, 18· Malamud & Stavridis 2011, σ.104). 

• Ο ρόλος των βουλευτών σε χώρες, οι οποίες κάνουν τη μετάβαση από τον 
πόλεμο στην ειρήνη, ή βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο της εθνο-
τικής σύγκρουσης, είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη των συγκρούσε-
ων, τη διαχείρισή τους όπως και, μετέπειτα, την οικοδόμηση της ειρήνης. 
Συχνά, οι βουλευτές σε αυτές τις περιπτώσεις συμβάλουν στη δημιουργία 
πολιτικών θεσμών συμπεριληπτικού καταμερισμού της εξουσίας (power-
sharing), την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, τη σύσταση 
επιτροπών αλήθειας και συμφιλίωσης, την προώθηση δημοκρατικών με-
ταρρυθμίσεων, την παρακολούθηση και έλεγχο των σωμάτων ασφαλείας, 
κ.τ.λ. (IDEA & IPU 2005· O’Brien 2005, σ.5-14· UNDP 2006, σ.4-6· Dutta 
et al. 2009, σ.4-9).

• Αντιστοίχως, σε περιοχές που πλήττονται από συρράξεις οι κοινοβουλευ-
τικοί μπορούν να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες επίλυσης συγκρούσεων 
μαζί με επίσημους και ανεπίσημους φορείς (π.χ. στην Ουκρανία) (ICPS 
2015, σ.40).

• Τέλος, οι βουλευτές που προέρχονται από περιοχές, στις οποίες μαίνονται 
συγκρούσεις μπορούν να ενταχθούν σε κοινοβουλευτικές συνελεύσεις διε-
θνούς ή περιφερειακής εμβέλειας ή να συμμετάσχουν στη σύσταση νέων 
κοινοβουλευτικών δικτύων.

Συμπέρασμα
Οι κοινοβουλευτικοί δρώντες είναι σε θέση να συμβάλλουν στην επίλυση συ-
γκρούσεων με διάφορους και εποικοδομητικούς τρόπους. Ο ρόλος τους αυτός 
καθ’ αυτός μπορεί να αποδειχθεί μείζων, καθίσταται όμως ακόμη πολυτιμότε-
ρος, όταν λειτουργούν συμπληρωματικά, ως διαμεσολαβητές και διευκολυντές, 
προς τις δράσεις που αναλαμβάνουν κορυφαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες. Η 
κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να θεωρηθεί μορφή διπλωματίας 1½τρο-
χιάς, καθώς βρίσκεται στην προνομιούχο θέση να συνδυάζει και να συνδέει τις 
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μεθόδους και τις έννοιες τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης διπλωμα-
τίας.

Όπως υπονοήσαμε και προηγουμένως, προκειμένου η κοινοβουλευτική δι-
πλωματία να είναι αποτελεσματική στην επίλυση συγκρούσεων θα πρέπει με 
κάθε τρόπο να αποφεύγει να αντιμετωπίζεται ως φερέφωνο κρατικών ή άλ-
λων ιδιοτελών συμφερόντων ή ως ένδειξη αυθαίρετης ανάμειξης σε εθνικά ζη-
τήματα. Τέλος, τα παραδείγματα ημιτελών κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών 
(π.χ. το δίκτυο Parliamentarians Network for Conflict Prevention and Human 
Security) ή ελπιδοφόρων αλλά βραχύβιων εγχειρημάτων (όπως το AMANI 
Forum) στο πεδίο της οικοδόμησης ειρήνης, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα 
για καλύτερα οργανωμένες διακοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με ειδική εστί-
αση σε θέματα και περιπτώσεις επίλυσης συγκρούσεων, οικοδόμησης ειρήνης 
και διαπολιτισμικού διαλόγου.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Κοινοβουλευτισμός και νέος κόσμος

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΥΤΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην ανάδει-
ξη των διακοινοβουλευτικών πρακτικών και του 
κοινοβουλευτικού χώρου ως του ικανού και ενδε-
δειγμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συμ-
βάλει στην αλληλοκατανόηση μεταξύ χριστιανών 
και μουσουλμάνων, με βάση τις αρχές της ελευ-
θερίας. 

Σε μια περίοδο, όπου είναι σαφές ότι η προ-
σπάθεια της ειρηνικής συνύπαρξης πολιτών με διαφορετικές πολιτισμικές 
αναφορές μας καλεί σε συστράτευση όλους, ο Κοινοβουλευτικός Λόγος πρέπει 
να καταθέσει τη δική του συνεισφορά. Άλλωστε, η «Διακήρυξη για την Προώ-
θηση του πολιτιστικού πλουραλισμού και της ειρήνης μέσω του διαθρησκεια-
κού και διεθνοτικού διαλόγου», το σπουδαίο αυτό κείμενο που επεξεργάσθηκε 
η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) σαφώς αναφέρει τα εξής: «ως βουλευτές, 
δεσμευόμαστε να εργαστούμε για τον πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρήνη 
μέσω του διαθρησκειακού και διεθνοτικού διαλόγου».

Σαφής, όμως, προβάλει και η ανάγκη κατά πρώτον της ενίσχυσης του ακη-
δεμόνευτου Κοινοβουλευτικού Λόγου, μιας και τα κοινοβούλια του σύγχρονου 
κόσμου έχουν διολισθήσει σε ένα μονομερές κοινοβουλευτικό περιβάλλον υπε-
ράσπισης ή κριτικής του κυβερνητικού έργου, ενώ ελάχιστες είναι οι φορές που 
αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, οι οποίες να υπερβαίνουν κομματικά ή τοπικά 
συμφέροντα και αναφέρονται στο συλλογικό συμφέρον. 

Η ενδυνάμωση του Κοινοβουλευτικού Λόγου, λοιπόν, εκτιμώ ότι μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στην αλληλοκατανόηση μεταξύ μουσουλμάνων και χρι-

Δρ. Κωνσταντίνος Μυγδάλης 
Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.)
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στιανών. Ο ακηδεμόνευτος και ελεύθερος παντός βάρους Κοινοβουλευτικός 
Λόγος προβάλλει κυρίως και επιβεβαιώνει βασικές αρχές και αξίες του δημο-
κρατικού πολιτεύματος, όπως το διάλογο, την επιχειρηματολογία, τον ορθολο-
γισμό, την αφοσίωση στα κοινά, την προτεραιότητα του συλλογικού συμφέρο-
ντος. Ο Κοινοβουλευτικός Λόγος ενισχύει το έργο του κοινοβουλευτισμού που 
συνίσταται στη διαμόρφωση πολιτικής μέσα στο χώρο των κοινοβουλίων, όπου 
κατατίθενται συγκροτημένες απόψεις και διαμορφώνονται πολιτικές, και όχι 
σε εξωθεσμικά κέντρα, όπως συμβαίνει στις μέρες μας. Επειδή ακριβώς η Δη-
μοκρατία είναι μια διαδικασία σε δυναμική εξέλιξη, εκτιμώ ότι σήμερα πρέ-
πει να θυμηθούμε και να προβάλουμε την ανάγκη, ο χώρος των κοινοβουλίων 
μέσω της ενίσχυσης του Κοινοβουλευτικού Λόγου, να συμβάλλει στη σε βάθος 
αλληλοκατανόηση χριστιανών και μουσουλμάνων. Φαντάζει ομολογουμένως 
απίθανο και τραγικό το γεγονός ότι μπορούν κάποιοι ακραίοι ψυχασθενείς με 
το επικάλυμμα της πολιτικής να οδηγούν τους πολίτες στην τρομοκρατία. 

Η παρουσία εδώ σήμερα εκπροσώπων τόσων διακοινοβουλευτικών φορέων, 
παρέχει την δυνατότητα να σκεφθούμε και να συζητήσουμε όλοι υπεύθυνα τον 
τρόπο, με τον οποίο στο άμεσο μέλλον θα συναντηθούν εκπρόσωποι σας, ώστε 
να συζητήσουν ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα και την προοπτική της συ-
νεισφοράς του Κοινοβουλευτικού Λόγου και των κοινοβουλευτικών πρακτικών 
στην κατανόηση μουσουλμάνων και χριστιανών. Με άλλα λόγια, να σκεφθούν 
τρόπους και μεθόδους, με τους οποίους κείμενα -όπως το κείμενο της IPU- θα 
μπορέσουν να επηρεάσουν και να ενδυναμώσουν το σύγχρονο Κοινοβουλευ-
τικό Λόγο, πάνω στο ουσιαστικό θέμα της συνύπαρξης στη διαφορετικότητα. 
Στις 4 και 5 Ιουνίου θα λάβει χώρα κάτι ανάλογο με πρωτοβουλία της Ρωσικής 
Δούμα, όπου θα συζητηθούν αρχές για τη συνεχή αλληλεπίδραση των βουλευ-
τών, ανεξαρτήτως της πολιτικής συγκυρίας, για τις προοπτικές ανάπτυξης κοι-
νοβουλευτικών θεσμών. Κεντρικό ρόλο σε μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να 
αναλάβει η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας τουλάχιστον στο να 
διοργανώσει μια πρώτη συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων διακοινοβου-
λευτικών φορέων.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,
όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, παιδιά αυτής της ευλογημένης θάλασσας 
της Μεσογείου, αυτής της θάλασσας που άλλαξε τόσες φορές με τον πολιτι-
σμό της την πορεία του κόσμου, όλοι εσείς οι γνήσιοι εκπρόσωποι των λαών 
που συγκεντρωθήκατε εδώ στην υπέροχη Βηρυτό, νομίζω πως κάθε στιγμή που 
σκέπτεστε για το μέλλον του κόσμου, κάθε φορά που θέλετε να αφουγκρασθεί-
τε τους ψιθύρους ή τις κραυγές των ανθρώπων, πρέπει η σκέψη σας να κατευ-
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θύνεται στους νέους ανθρώπους και το μέλλον που για αυτούς ετοιμάζουμε και 
που σε αυτούς ανήκει. 

Αν υποθέσουμε ότι η μέση ηλικία των πολιτικών που κυβερνούν σήμερα -με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο- τον κόσμο ή που εκφράζουν την βούληση των λα-
ών είναι τα 60 χρόνια και αν υποθέσουμε ότι κατά τη δεκαετία του 1950-1960 
πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια, πρέπει αμέσως να σκεφθούμε ότι ζούμε σε 
μια εντελώς άλλη εποχή σήμερα. Αυτό που ζούμε στις μέρες μας με βάση τις 
νέες τεχνολογίες είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο στην ιστορία της Ανθρω-
πότητας. Αν αυτό κάθε στιγμή που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο, δεν το έχει 
ο πολιτικός στο μυαλό του, τότε χάνει το στόχο του και βλέπει το μέλλον του 
κόσμου μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Κοιτάμε συνήθως πίσω την ιστο-
ρία για να αντλήσουμε παραδείγματα και εμπειρίες. Δεν ξέρω τελικά αυτό το 
κοίταγμα πόσο ωφέλιμο είναι στις μέρες μας, αν σκεφθούμε τις αλλαγές που 
συντελούνται λόγω των νέων τεχνολογιών. Αν δηλαδή μέσα στην ιστορία του 
κόσμου δούμε πως οι αιτίες πολέμων είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές π.χ., 
τα ορυχεία, τα πετρέλαια, το φυσικό αέριο, οι δίοδοι μεταφορών αγαθών και 
αν για όλα αυτά διεξήχθησαν και διεξάγονται από αιώνες πόλεμοι και καταμε-
τρώνται εκατόμβες νεκρών σε αυτούς τους πολέμους για τον έλεγχο αυτών των 
πηγών, όπου μέσα ενεπλάκησαν και οι θρησκείες, μπορούμε άραγε αυτό να το 
έχουμε ως ασφαλές παράδειγμα για το μέλλον, προκειμένου να αποφύγουμε 
τις ίδιες καταστάσεις που στοίχισαν τόσο αίμα; 

Ας πάρουμε ένα παραδείγματα για αυτό που θέλω να πω. Λέγεται πως η 
κύρια αιτία των πολέμων εδώ στην ευρύτερη περιοχή, είναι τα πετρελαϊκά κοι-
τάσματα. Για αυτά σκοτώνονται άνθρωποι και από αυτά ζουν εδώ στα διπλανά 
μας εμιράτα, κάποιοι άλλοι σε καθεστώς απόλυτης και εξωφρενικής χλιδής. 
Μάλιστα, σε συνέντευξή του ο Γερμανός Dieter Zetsche (Ντίτερ Ζέτσε), Πρό-
εδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της Daimler AG της εταιρίας που παράγει 
δηλαδή τα αυτοκίνητα της Μερσεντές είπε τα εξής: «..Πέρυσι, περισσότερη 
ηλιακή ενέργεια εγκαταστάθηκε παγκοσμίως από ότι από τα ορυκτά δηλα-
δή το πετρέλαιο. Οι εταιρείες ενέργειας προσπαθούν απεγνωσμένα να περι-
ορίσουν την πρόσβαση στο δίκτυο για να αποτρέψουν τον ανταγωνισμό από 
τις οικιακές ηλιακές εγκαταστάσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει. Τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν συνηθισμένα το 2020. Οι πόλεις θα είναι λι-
γότερο θορυβώδεις, διότι όλα τα καινούργια αυτοκίνητα θα λειτουργούν με 
ηλεκτρισμό. Η ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει απίστευτα φθηνή και καθαρή. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο βρίσκεται σε εκθετική καμπύλη 
(exponential growth) για 30 χρόνια και τώρα.

Το 2018 θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά τα πρώτα αυτοκίνητα αυτόμα-



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

156

της οδήγησης. Περί το 2020, το σύνολο της βιομηχανίας θα αρχίσει να διατα-
ράσσεται. Δεν θα θέλετε πια να έχετε ένα αυτοκίνητο. Θα καλείτε ένα αυτοκί-
νητο με το τηλέφωνό σας, θα εμφανιστεί εκεί που είσαστε και θα σας οδηγήσει 
στον προορισμό σας. Δεν θα χρειαστεί να το παρκάρετε, θα πληρώσετε μόνο 
για την απόσταση που το χρησιμοποιήσατε και θα μπορείτε να είστε παραγω-
γικοί κατά την οδήγηση. Τα παιδιά μας δεν θα λάβουν ποτέ άδεια οδήγησης 
και δεν θα χρειαστεί ποτέ να αποκτήσουν περίπου 1.2 εκατομμύρια άνθρω-
ποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως. Έχουμε τώρα 
ένα ατύχημα κάθε 100.000 χλμ. Με την αυτόνομη οδήγηση θα πέσει αυτός 
ο δείκτης σε ένα ατύχημα κάθε 10 εκατομμύρια χλμ. Αυτό θα σώζει περίπου 
ένα εκατομμύριο ζωές κάθε χρόνο. Πολλοί μηχανικοί της Volkswagen και της 
Audi είναι εντελώς τρομαγμένοι από την Tesla. Οι εταιρείες ασφάλισης αυτο-
κινήτων θα έχουν τεράστια προβλήματα, επειδή χωρίς ατυχήματα, η ασφάλιση 
των αυτοκινήτων θα γίνει πολύ φθηνότερη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα 
ασφάλισης αυτοκινήτων θα εξαφανιστεί σιγά-σιγά. Τα φθηνότερα έξυπνα τη-
λέφωνα βρίσκονται ήδη στα $10 στην Αφρική και την Ασία. Μέχρι το 2020, το 
70% όλων των ανθρώπων θα έχει ένα έξυπνο τηλέφωνο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι 
έχουν την ίδια πρόσβαση στην παγκόσμια εκπαίδευση. Κάθε παιδί μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την Ακαδημία Khan, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός με αποστολή να παρέχει δωρεάν, παγκόσμιου επιπέδου εκπαίδευση για 
οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει λογισμικά στην Ιν-
δονησία και σύντομα θα κυκλοφορήσουν στα αραβικά, τα σουαχίλι και τα κινέ-
ζικα. Μπορώ να δω τεράστιες δυνατότητες, εάν δώσουμε δωρεάν την αγγλική 
εφαρμογή, έτσι ώστε τα παιδιά στην Αφρική και παντού να μπορούν να μιλούν 
άπταιστα αγγλικά. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε μισό χρόνο. Αυτή 
τη στιγμή, η μέση διάρκεια ζωής αυξάνεται κατά 3 μήνες το χρόνο. Πριν από 
τέσσερα χρόνια, η διάρκεια ζωής ήταν 79 ετών, τώρα είναι 80 χρόνια. Ο ίδιος 
ο ρυθμός αυξάνεται και το 2036 η διάρκεια ζωής θα αγγίζει περισσότερο από 
ένα έτος ετησίως. Έτσι, όλοι θα μπορούσαμε να ζήσουμε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, πιθανώς περισσότερο από 100 χρόνια.

Ψυχολογική Διάθεση: Υπάρχει μια εφαρμογή που ονομάζεται ‘moodies’ η 
οποία μπορεί ήδη να πει σε τι διάθεση είστε. Μέχρι το 2020 θα υπάρχουν 
εφαρμογές ‘apps’ που μπορούν να πουν από τις εκφράσεις του προσώπου σας, 
αν λέτε ψέματα. Φανταστείτε μια πολιτική συζήτηση όπου θα μπορεί να ανα-
γνωρίζεται, εάν λένε αλήθεια ή ψέματα οι ομιλητές...».

Όλα αυτά τα υπέροχα, λοιπόν, θα συμβούν στις μέρες μας, ως καρπός των 
νέων τεχνολογιών και της ελεύθερης οικονομίας. Μέσα σε αυτήν τη διαδι-
κασία δε διακρίνω μηχανισμούς έκφρασης ανάδειξης και κατοχύρωσης του 
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κοινωνικού συμφέροντος. Αποτελεί προφανώς μέλημα των πολιτικών και των 
κοινοβουλευτικών να προστατεύσουμε την πολιτισμική πολυμορφία, ώστε ο 
νέος κόσμος να μην εκπέσει σε μια φάση πολιτισμικής μονοχρωμίας. Μέσα 
σε αυτήν τη διαδικασία, επίσης, ένα πλήθος φορέων μη κερδοσκοπικών που 
εργάζονται με μεγάλες χορηγίες μεγάλων δωρητών ανά τον κόσμο, προσπα-
θούν με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις και πρωτοβουλίες να εκφράσουν τη 
συμπαράστασή τους προς ομάδες πασχόντων ανθρώπων ευρισκόμενων σε κα-
ταστάσεις ανάγκης και όχι μόνο. Κατά την άποψή μου, μια πρόταση που θα 
προέρχεται τεκμηριωμένα από το διακοινοβουλευτικό χώρο και στοχεύει να 
δώσει δυνατότητες μέσα από τις νέες τεχνολογίες να αντιληφθούν οι νέοι ιδι-
αίτερα την παρουσία των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών στις μέρες μας, 
σαν μια ευκαιρία πλούτου και καταλλαγής μπορεί να αποτελέσει η εγκατά-
σταση ενός πρωτοποριακού προγράμματος μάθησης, αλλά και επικοινωνίας 
νέων ανθρώπων διαφορετικής πολιτισμικής ή θρησκευτικής ταυτότητας. Το 
χτύπημα στην τρομοκρατία μεσοπρόθεσμα είναι προφανές ότι θα βασίζεται 
στη γνώση και την παιδεία των νέων ανθρώπων. Οι προκλήσεις μπροστά μας 
είναι πολλές. Ας προσπαθήσουμε να συντονίσουμε το βηματισμό μας και μέσα 
στις προτεραιότητές μας να εντάξουμε τον πολιτισμικό πλουραλισμό μέσω της 
διαθρησκειακής ειρήνης.
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Αξιότιμοι συμμετέχοντες και καλεσμένοι του Συ-
νεδρίου,

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ την ειλικρινή μου 
ευγνωμοσύνη στην ηγεσία του Κοινοβουλίου του 
Λιβάνου για την φιλοξενία και, κυρίως, για την 
ατμόσφαιρα, η οποία μας επιτρέπει να ομιλούμε 
απ’ αυτό το βήμα με ειλικρίνεια, ανοιχτά και χω-
ρίς οποιονδήποτε φόβο. Και αυτό δεν είναι κα-
θόλου τυχαίο. Ο Λίβανος είναι ένα από τα λίκνα 
του χριστιανικού πολιτισμού. Ο Λίβανος για την 
Αρμενία και τους Αρμένιους είναι ένας ιερός τό-

πος καθώς περισσότεροι από 300.000 συμπατριώτες μου, προσπαθώντας να 
σωθούν από το τουρκικό γιαταγάνι, βρήκαν καταφύγιο στην ευλογημένη γη 
του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Και το γεγονός ότι 
σήμερα στο Λίβανο επικρατούν η ειρήνη, η σωφροσύνη και το πιο βασικό η 
ενότητα στην πολυμορφία, οφείλεται κατά κύριο λόγο ακριβώς στο μεγαλείο 
της ηγεσίας του Λιβάνου, η οποία εκπροσωπεί τις πλέον διαφορετικές θρη-
σκευτικές ομολογίες. 

Με χαροποίησαν πολύ οι ομιλίες των Ρώσων συναδέλφων. Παρακολούθη-
σα με μεγάλη προσοχή τα λόγια τους και έγινε πολύ σαφές ότι σ’ εκείνες τις 
χώρες, επικεφαλής των οποίων βρίσκονται επιφανείς ηγέτες υπάρχει πλήρης 
αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των πλέον διαφορετικών θρησκευτικών ομολογι-
ών. Αναφέρθηκε ένα υπέροχο παράδειγμα για τη Δημοκρατία της Bashkiria 
(Μπασκιρίας). Επίσης, έναν πολύ ενδιαφέροντα λόγο κατά την γνώμη μου, 
έβγαλε ο Σύμβουλος της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο., Καθηγητής Valery Alekseev 
(Βαλέρι Αλεξέγιεφ), ο οποίος ανέλυσε την υφιστάμενη σύνθετη γεωπολιτική 
απ’ αυτό το βήμα, εκφράζοντας τη σκέψη ότι τα προσεχή χρόνια ο διάλογος 

Artashes Geghamyan 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Αρμενίας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.
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δεν θα είναι εφικτός. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Φυσικά, προκύπτει το 
ερώτημα για ποιον λόγο δεν θα είναι εφικτός ο διάλογος. Πρέπει να αναζη-
τήσουμε τις ρίζες στην οικονομία. Και τι μας λέει η οικονομία; Μας λέει ότι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συσσωρεύσει ένα κρατικό εξωτερικό χρέος, το 
οποίο ανέρχεται στο 107,48% του ΑΕΠ. Δηλαδή, το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ 
ξεπέρασε τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το κρατικό εξωτερικό χρέος των 
«ατμομηχανών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Ιταλία έχει ξεπεράσει το ΑΕΠ των σχετικών χωρών, δεν μιλάμε καν για την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Μεγάλη 
Βρετανία όπου το κρατικό εξωτερικό χρέος σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
περσινής χρήσης έφτασε το 258% του ΑΕΠ αυτής της χώρας. Για ποιον λόγο 
επικεντρώθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χώρες της ΕΕ και την Μεγάλη 
Βρετανία; Επειδή οι χώρες αυτές είναι αρμόδιες για την έκδοση των παγκόσμι-
ων αποθεματικών νομισμάτων. Επειδή οι χώρες αυτές συγκεντρώνοντας εξω-
τερικό κρατικό χρέος που δε στηρίζεται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ουσιαστικά εξασφαλίζουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο στους κατοίκους τους χά-
ρη στη δυνατότητα τύπωσης χαρτονομισμάτων. Στην πρώτη περίπτωση χάρη 
στην τυπογραφική μηχανή του Ομοσπονδιακού αποθεματικού συστήματος και 
στη δεύτερη περίπτωση χάρη στη μηχανή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας (ΕΚΤ) και, φυσικά, της Κεντρικής Τράπεζας της Βρετανίας. Και υπ’ αυ-
τές τις συνθήκες, φυσικά, τα προαναφερθέντα κέντρα ισχύος της παγκόσμιας 
πολιτικής δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την καθιέρωση του διαλόγου, πόσο 
μάλλον του διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς η απουσία του τους επιτρέπει 
να ρυθμίζουν τη διαδικασία και να δημιουργείται ένα κατευθυνόμενο χάος σε 
περιοχές, όπως η ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και το κατευθυνόμενο χάος είναι 
κάτι, φυσικά, που τους συμφέρει από οικονομικής απόψεως για τον απλό λόγο 
ότι στη διάρκεια διάφορων έκτακτων καταστάσεων τα κεφάλαια μεταφέρονται 
σε ήσυχα λιμάνια, όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ και εν μέρει η Μεγάλη Βρετανία. Το 
κλειδί βρίσκεται σ’ αυτό το ζήτημα. Όλες οι χώρες του τρίτου κόσμου, καθώς 
και αναπτυσσόμενες χώρες με πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως η Κίνα, η Ρωσία, 
η Ινδία, η Νότιος Αφρική και άλλες χώρες θέλουν να αντισταθούν σ’ αυτό. 
Σήμερα, η Κίνα έχει ήδη απευθυνθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε 
να θέσουν το θέμα του μποϊκοτάζ των ΗΠΑ λόγω των προστατευτικών μέτρων, 
που λαμβάνει αυτή η χώρα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Το περασμένο έτος 
μόνο το έλλειμμα του εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας ανέρχεται σε 
375-396 δισ. δολάρια. Τα προσεχή χρόνια το έλλειμμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού για τη χρήση του 2018, η οποία άρχισε στις 7 Οκτωβρίου του 2017, 
θα αυξηθεί κατά 1 τρισεκατομμύριο 836 δισ. δολάρια. Ποιος θα το καλύψει; 
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Όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Και εργαλεία στην εφαρμογή της πολιτικής της 
παγκόσμιας χρηματοοικονομικής επέκτασης είναι ακριβώς οι κατευθυνόμε-
νες τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες διαταράσσουν και υπονομεύουν τη 
σταθερότητα σε ολόκληρο τον Κόσμο. Ας αναρωτηθούμε: το Ισλαμικό κράτος 
έλαβε άραγε εξοπλισμούς από το διάστημα ή υπήρχε ανοιχτή δίοδος μέσω της 
Τουρκίας; Μήπως οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν μπορούσαν να σταματήσουν αυτήν 
τη ροή; Σας φαίνεται τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα έχει επιτραπεί στην Τουρ-
κία να κατακτήσει το Afrin (Αφρίν) που βρίσκεται στην επικράτεια της Συρίας; 
Πρόκειται για μακρόπνοη πολιτική, της οποίας το επόμενο βήμα θα είναι η 
κατάκτηση της περιοχής του Ιράκ, που κατοικείται από Κούρδους. Και παρα-
μένει η αιώνια εστία της έντασης, η οποία δεν επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες να ορθοποδήσουν. 

Το σημερινό μας Συνέδριο πράγματι δίνει αφορμή για εις βάθος συλλογι-
σμούς. Εκμεταλλευόμενος αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την ει-
λικρινή μου ευγνωμοσύνη στους διοργανωτές του Συνεδρίου, ήτοι στο Γενικό 
Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, στους Συμβούλους της Οργά-
νωσης, κ. Βαλέρι Αλεξέγιεφ και κ. Κώστα Μυγδάλη και στη λιβανική πλευρά, 
η οποία μας φιλοξενεί. Ο Κόσμος βρίσκεται στο σταυροδρόμι. Και η Ρωσία 
παραμένει το μοναδικό ισχυρό κέντρο - εγγυητή της σταθερότητας και της ει-
ρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ρωσία ακολουθεί τόσο έντιμη και ειλικρινή 
πολιτική, που κατακτά τα μυαλά ακόμη και των αντιπάλων της. Και απόδειξη 
είναι το γεγονός ότι ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ λέει ότι δεν έχει 
αντίρρηση εαν η Ρωσία διαπιστεύσει 60 καινούργιους διπλωμάτες της στο έδα-
φος τους. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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Αξιότιμοι κύριοι,
του Κοινοβουλίου του Λιβάνου,
της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Ορθοδοξίας,
της Αραβικής Διακοινοβουλευτικής Ένωσης,
Σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των Θρησκειών,

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 
που αφορά την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της 
Μέσης Ανατολής και που συνδέεται εν πολλοίς με 
την ελευθερία του θρησκευτικού αυτοπροσδιορι-
σμού, αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, καθώς 

μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για το πώς 
ο κοινοβουλευτικός και διακοινοβουλευτικός διάλογος μπορεί και πρέπει να 
προς την ενίσχυση του αισθήματος της ισονομίας και της ισοπολιτείας. 

Φυσικά, ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το κάθε κοινοβούλιο σήμερα 
και ο λόγος που οφείλει να έχει ως ένα ισχυρό μέσο διπλωματίας, αφορά όλη 
την Οικουμένη και είναι η ώρα να ενισχυθούν περαιτέρω οι παρεμβάσεις του 
και να αποτελέσουν την απαρχή μιας νέας προσπάθειας με ουμανιστικά χα-
ρακτηριστικά προς όφελος της ειρηνικής συνύπαρξης και της ευημερίας των 
λαών πέρα από φυλετικές καταβολές, θρησκευτικές επιλογές, πολιτικές από-
ψεις κ.α.

Βρισκόμαστε στην ιστορική περιοχή της Μέσης Ανατολής, μια περιοχή με 
πλούσια παράδοση, όπου απαντώνται εδώ εκ των σημαντικότερων θρησκειών 
και όπου Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι πρέπει να συνεχίσουν να συμβιώνουν 
στη πολυπολιτισμική αυτή κοινωνία. Μια κοινωνία που η ειρηνική της συμβίω-
ση, επηρεάζει έντονα τη παγκόσμια σφαίρα.

Κάθε προοδευτικός άνθρωπος που επιζητεί την ειρήνη και επιδιώκει να ζή-

Ιωάννης Βουλγαράκης 
Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
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σει και να δημιουργήσει σε ένα ελεύθερο περιβάλλον, με πρωτοβουλίες όπως 
αυτή εδώ, δεν μπορεί παρά να αισθάνεται περισσότερο αισιόδοξος. Και παρά 
τις βίαιες συμπεριφορές και τις πολεμικές συγκρούσεις, που γεννά ο ακραίος 
φονταμενταλισμός, το μίσος στο διαφορετικό και οι όποιες επεκτατικές δια-
θέσεις που γεννά ο άπληστος νεοφιλελευθερισμός, η προσπάθεια του Κοινο-
βουλευτισμού για ένα διαρκή διάλογο σε όλα τα επίπεδα πολιτικής και δια-
θρησκειακής διαδικασίας, είναι βέβαιο ότι θέτει τις βάσεις για μια ορθή ενη-
μέρωση περί ανεξιθρησκίας, αμβλύνει τις διαφορές, ενισχύει τα ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα και εμβαθύνει εν τέλει τη Δημοκρατία.

Η σύγχρονη αστική Δημοκρατία, η οποία βασίζεται στο θεσμό του Κοινο-
βουλίου ως την αντιπροσωπευτικότερη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών 
στη δημόσια σφαίρα, παραμένει ο πυρήνας του συγκεκριμένου πολιτεύματος. 
Για το λόγο αυτό, εξάλλου, και τα σώματα των Κοινοβουλίων απηχούν αν όχι 
όλο, σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό του εκλογικού σώματος της κάθε κοινω-
νίας.

Ένα κοινοβουλευτικό σώμα είναι το όργανο εκείνο που νομοθετεί και ελέγ-
χει την εκτελεστική εξουσία και επομένως έχει τη δυνατότητα μέσω των διαφό-
ρων διαύλων επικοινωνίας που διαθέτει για να επικοινωνεί με το λαό και με τις 
απαραίτητες συνέργειες με άλλα εθνικά κοινοβούλια, με διεθνείς οργανισμούς, 
με θρησκευτικούς ηγέτες, με ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, να 
διαβουλεύεται συνεχώς και να λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται για 
την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού. Ένα ρατσισμό που, εφό-
σον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μετατρέπεται σε σκοταδισμό και εν τέλει σε 
εκφασισμό της κοινωνίας με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.

Για το λόγο αυτό και οι προτάσεις για στενότερη συνεργασία των κοινο-
βουλίων μεταξύ τους, καθώς και μέσω των Διακοινοβουλευτικών οργανώσεων, 
κινούνται σε πολύ καλό δρόμο. Η δημιουργία ενός μόνιμου Φόρουμ Διαλόγου, 
στο οποίο ο ακηδεμόνευτος κοινοβουλευτισμός θα επιδιώκει τη σύγκλιση και 
την από κοινού συμπόρευση προς όφελος της ελευθερίας, της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, χαιρετίζεται από όλες και όλους που επιθυμούν ένα κόσμο ειρη-
νικό. 

Σας ευχαριστώ
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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Διακοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Κύριοι σύμβουλοι, Κυρίες και κύριοι. 

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΧΑΡΑ που παρευρί-
σκομαι μαζί σας σήμερα, εγώ και οι συνάδελφοί 
μου, μέλη του Συριακού Κοινοβουλίου. Καταρ-
χήν, σας μεταφέρω με χαρά τους χαιρετισμούς 
του Συριακού λαού, του Προέδρου και των μελών 
του Κοινοβουλίου της Συρίας. Χαιρετισμούς από 
τη Συρία, την χώρα του γιασεμιού και Οίκο του 

Λιονταριού. (Η φράση «Οίκος του Λιονταριού» προσδίδεται στη Δυναστεία των 
Άσαντ και οφείλεται στο ψευδώνυμο «Λιοντάρι», που είχε δοθεί στον Αλί Σου-
λεϊμάν Αλ Άσαντ για τον αντιαποικιοκρατικό του αγώνα κατά των Γάλλων).

Κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσω ως Άραβας πολίτης, που έχει δικαιώμα-
τα και υποχρεώσεις στη μητέρα πατρίδα του, στους οικείους και τους αδελ-
φούς του, ανεξάρτητα από το δόγμα τους, το χρώμα τους ή την περιοχή τους. 
Ως είθισται στα διάφορα σημεία της Συρίας, όπου το κάλεσμα για προσευχή 
από τους μιναρέδες αντηχεί τις κωδωνοκρουσίες στους ουρανούς, εκφράζουμε 
την πίστη και την υπακοή στον Έναν και μοναδικό Δημιουργό. Έτσι είναι η 
αδελφοσύνη και η Χριστιανο-Ισλαμική συμβίωση στην ευλογημένη μας Συρία. 
Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά υπάρχει από το παρελθόν, βαθιά ριζωμέ-
νο στον αραβικό μας πολιτισμό. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία με το Βασιλιά 
An-Najashi (Αλναγκάσι) της Αβησσυνίας, Από τις πολλές πράξεις του, που βοή-
θησαν τους Μουσουλμάνους, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η καλή υποδοχή που 
επεφύλαξε στους Μουσουλμάνους, που προσέφυγαν στην Αβησσυνία, για να 
αποφύγουν τον διωγμό τους από την φυλή Quraish (Κοράϊς), όταν ο Προφήτης 
Μωάμεθ, τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τη Μέκκα και να μεταναστεύσουν 

Maher Kawourma 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Συρίας
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στην Αβησσυνία, αφού εκεί υπήρχε ένας βασιλιάς που δεν αδικούσε κανέναν, 
ήταν δίκαιος και ευγενής. Παράλληλα, όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του Προ-
φήτη του Θεού Μωάμεθ, που φιλοξένησε την αντιπροσωπεία των Χριστιανών 
της περιοχής Ναγκράν, στο ιερό του τέμενος. Εκεί, όταν σήμανε η ώρα της 
προσευχής τους, οπότε σηκώθηκαν για να προσευχηθούν, οι πιστοί του προ-
σπάθησαν να τους εμποδίσουν. Τότε, ο Προφήτης Μωάμεθ τους είπε «αφήστε 
τους να προσευχηθούν στον Θεό τους».

Εμείς στην Συρία, πιστεύουμε ότι η πηγή των θρησκειών είναι μία, είναι ο 
Παντοδύναμος Θεός. Όλες οι θρησκείες κηρύσσουν την αγάπη, την ανεκτι-
κότητα, τη μεταρρύθμιση, τα χρηστά ήθη, την επικράτηση της ειρήνης, την 
αδελφοσύνη μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων. Ο Εξοχ. Πρό-
εδρος Δρ. Μπασάρ Αλ Άσαντ, τόνισε ότι «η Συρία είναι χώρα της ομοιογένειας 
και όχι απλά της συμβίωσης». Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών. Η 
συμβίωση προϋποθέτει την αποδοχή του άλλου, ενώ η ομοιογένεια σημαίνει 
την πλήρη συμβίωση, χωρίς διακρίσεις. Η Συρία, είναι οργανικά δομημένη ως 
ομοιογενής. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «οι Χριστιανοί δεν είναι φιλοξενούμενοι 
ή αποδημητικά πτηνά, στην Συρία, αλλά είναι η βάση ύπαρξης της πατρίδας». 
Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιωάννης ο Ι', ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης 
Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, τόνισε το βάθος της σχέσης μεταξύ Χριστια-
νών και Μουσουλμάνων, την προσήλωση των Χριστιανών στην πατρίδα μας, τη 
Συρία, λέγοντας ότι «οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί αποτελούν τους δύο 
πνεύμονες αυτής της Ανατολής. Αυτά που τους ενώνουν είναι πιο ισχυρά από 
εκείνα που τους χωρίζουν, παρά τις δύσκολες μέρες. Η Εκκλησία μας ενισχύει 
τη έννοια της παρουσίας και της συνέχειας στις εστίες». Μάλιστα, αυτή είναι η 
αδελφοσύνη. Η Ισλαμο-Χριστιανική αδελφοσύνη είναι μία ιστορική πραγμα-
τικότητα και μία κοινωνική ανάγκη, που τη βιώνουν οι πολίτες από το παρελ-
θόν. Ίσως αυτή η αδελφοσύνη, αυτή η ομοιογένεια να προκάλεσαν το μένος 
των τρομοκρατών εμπόρων των πολέμων, όσων έχουν ρατσιστικά συμφέροντα, 
οπότε ήθελαν να διαμορφώσουν νέα εικόνα για τη χώρα της ειρήνης, την κοιτί-
δα των πολιτισμών και των θεόπνευστων θρησκειών. Και επειδή δεν γνωρίζουν 
παρά τη γλώσσα του αίματος και της εξόντωσης, διαμόρφωσαν μία παραμορ-
φωμένη εικόνα, παρόμοια με την εικόνα της δικής τους, απεχθούς πραγματι-
κότητας, και την εικόνα εκείνων των απατεώνων και των λήσταρχων που τους 
υποστήριξαν. Μας πονάει το γεγονός ότι όλα αυτά τελούνται εξ’ ονόματος της 
θρησκείας, του νόμου και εξ’ ονόματος του Θεού. Η Θρησκεία, όμως, δεν έχει 
καμία σχέση. Αφού το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός είναι δύο θρησκείες που κη-
ρύσσουν την αγάπη, την ανεκτικότητα και την αδελφοσύνη. Εμείς στη Συρία, 
είμαστε προσηλωμένοι στη διαφύλαξη της πατρίδας μας, της Ιερής μας γης, 
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άσχετα με τις πράξεις της τρομοκρατίας από φόνους και καταστροφές. Όσο 
και αν ασκήσουν, οι υποστηρικτές της τρομοκρατίας, πολιτικές και οικονομι-
κές πιέσεις. Η πατρίδα θα είναι η προσήλωση, η αφοσίωση, η αξιοπρέπεια. 
Είναι το παρελθόν και το μέλλον. Αυτό επιβεβαίωσε ο κ. Πρόεδρος και το καλ-
λιέργησε στην καρδιά μας και το μυαλό μας, λέγοντας ότι «η πατρίδα είναι 
δικαίωμα μας, η προστασία της είναι το δίκιο. Ο Θεός συμπαρίσταται στο δί-
καιο». Θερμές ευχαριστίες, αγάπη και εκτίμηση σε όσους στηρίζουν το δίκαιο, 
σε όσους στηρίζουν τη Συρία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην Ρωσία, 
την αδελφή σύμμαχο χώρα, το Ιράν και τη λιβανική αντίσταση. 

Τέλος, κυρίες και κύριοι, επισημαίνω ότι η χώρα μου η Συρία, καθώς επί-
σης όσες χώρες σύμμαχοι, πρόσφεραν μάρτυρες στην Ιερή μας γη, όπου το αί-
μα τους ενώθηκε με το αίμα των μαρτύρων μας στον Συριακό Αραβικό Στρατό, 
πολεμούμε την τρομοκρατία εκ μέρους όλου του κόσμου. Οι κυβερνήσεις που 
στηρίζουν την τρομοκρατία, καλούνται να σταματήσουν την χρηματοδότηση 
και τη στήριξη της τρομοκρατίας, για την προστασία του ανθρώπου και της 
Ανθρωπότητας για την προστασία του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Για το καλό του κόσμου, για το καλό της Συρίας, οφείλουμε 
να αντισταθούμε στην διεθνή τρομοκρατία, οφείλουμε να αντισταθούμε στην 
Τουρκική εχθροπραξία κατά της Συρίας, οφείλουμε να αντισταθούμε στην σι-
ωνιστική βάρβαρη επίθεση, γεγονός που δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά με την 
ενότητα. Χάριν της ενότητας και της ισχύος οφείλουμε να επικρατεί ο αλληλο-
σεβασμός, η ομοιογένεια μεταξύ μας, για την αντιμετώπιση όλων των μορφών 
της αδικίας και της διεθνούς τρομοκρατίας και την Ισραηλινή Μοσάντ που 
επιδιώκει την Ιουδαιοποίηση της Ιερουσαλήμ και την αλλοίωση των πολιτιστι-
κών και ιστορικών χαρακτηριστικών του Αραβικού κόσμου και ολόκληρου του 
κόσμου. Έτσι θα συνεχίζουμε να συμβιώνουμε, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, 
σε μία πατρίδα, ενισχύοντας τις θρησκευτικές, πατριωτικές και εθνοτικές αξίες 
μας, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή λιμένα, και σε φωτεινό μέλλον. 

Τέλος, σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Ευχαριστώ τους αδελ-
φούς στην Λιβανική Βουλή των Αντιπροσώπων, ευχαριστώ τη Διακοινοβουλευ-
τική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειες που καταβάλ-
λετε. Ο Θεός να χαρίσει την επιτυχία προς όφελος των χωρών και των πολιτών. 
Να ζείτε και να ζει η ελεύθερη Συρία υπό την ηγεσία του Προέδρου Δρα Μπα-
σάρ Αλ Άσαντ.



166

Εις το όνομα του Οικτίρμονος 
και Ελεήμονος Θεού. 
Αξιότιμη ομήγυρη, 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., 

Εκφράζω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μου 
στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας 
για τη διοργάνωση του παρόντος Συνεδρίου, κα-
θώς επίσης τους συντελεστές του Συνεδρίου. Εκ-
φράζω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μου στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων του Λιβάνου για την 
φιλοξενία του παρόντος Συνεδρίου. 

Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη ομήγυρη.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ αντιμετωπίζει οργανωμένα κύματα 
θρησκευτικού εξτρεμισμού, τρομοκρατίας και κοινοτικών διχασμών, με απο-
τέλεσμα να αποδυναμωθεί η ίδια και οι στρατοί της, οι λαοί της, αλλά και να 
διαμελιστούν τα κράτη της περιοχής, ώστε να αποπροσανατολιστούν από το κύ-
ριο πρόβλημα, το κατεχόμενο έδαφος στην Παλαιστίνη, συμπεριλαμβανομένης 
της Ιερουσαλήμ. Αυτό το σχέδιο χρησιμοποιεί ποικίλα, προηγμένα εργαλεία, 
τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες, που εξαπλώνονται στην περιοχή, στις 
οποίες παρέχεται πολύμορφη στήριξη για την υποκίνηση των θρησκευτικών δι-
ενέξεων, της διχόνοιας, του κοινοτικού φανατισμού, εντός της ίδιας θρησκείας, 
ακόμα και εντός της ίδιας οικίας. Δυστυχώς, εμείς γνωρίζουμε το θύτη και το 
θύμα. Ο θύτης είναι αδίστακτος, ισχυρός, ενώ το θύμα είναι ανίσχυρο. Ο θύτης 
σχεδιάζει, στηρίζει και εκπαιδεύει, επιστρατεύει, προσφέρει το χρήμα και τα 
όπλα. Δεν σχεδιάζει για το σήμερα ή το αύριο, αλλά σχεδιάζει για τα επόμενα 
εκατό χρόνια. Στοχεύει τις υποδομές των κρατών, στην εκπαίδευση, την υγεία, 

Hatem Bashat 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου
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τον πολιτισμό, τις θρησκείες και τη γυναίκα. Στοχεύει ιδιαίτερα τη νεολαία, την 
ηλικιακή ομάδα από δεκαπέντε ετών μέχρι τριάντα ή τριάντα πέντε ετών, αφού 
η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία είναι η βάση κάθε στρατού στον κόσμο. 
Επιπλέον, επιδιώκει να αλλάξει τις αξίες, τα ήθη και έθιμα, για να ταιριάζουν με 
τους σχεδιασμούς του. Οφείλουμε να κατανοήσουμε τη φύση αυτών των σχεδί-
ων και των προκλήσεων Οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, με 
διεθνή συλλογική βούληση. Είναι απαραίτητη η από κοινού συνεργασία μεταξύ 
των θρησκευτικών, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών των χωρών της περιοχής 
και των φίλων χωρών, για τον περιορισμό και εξάλειψη των απειλών αυτών, αλλά 
και η ενθάρρυνση κοινής πολιτικής βούλησης με παράλληλη άσκηση πίεσης. 
Χωρίς διεθνή βούληση, δεν υπάρχει ελπίδα ανεύρεσης οιασδήποτε λύσης στην 
περιοχή, καθώς δεν υφίσταται καμμία περίπτωση στον κόσμο που κατάφερε να 
αντιμετωπίσει το πλήγμα της τρομοκρατίας σε ατομική βάση.

Κυρίες και κύριοι,
Οι θεόπνευστες θρησκείες, μας προτρέπουν στην ανεκτικότητα, την ειρηνική 
συμβίωση και την αναδιανομή της γης. Στο οικουμενικό αίτημα για σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξ-
τρεμισμού, σε όλες τις μορφές τους, αποτελεί τη μόνη εγγύηση αυτών των δι-
καιωμάτων. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι κατά την διάρκεια της διακυβέρνη-
σης των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, τόσο οι Αδελφοί Χριστιανοί, 
αλλά και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομία υπέφεραν εξίσου. 
Πλέον, ωστόσο, η θρησκευτική ανεκτικότητα, διανύει την καλύτερη εποχή της. 
Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε: Που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους 
μάρτυρες των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας στην Αίγυπτο;

Ο δράστης και τα όργανα της τρομοκρατίας χρησιμοποιούν τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης και της Κοινωνικής Δικτύωσης, για την αποκαλούμενη «τέ-
ταρτη γενιά πολέμων», που είναι ο πόλεμος της πληροφόρησης, για την παρα-
πλάνηση της νεολαίας και την υποκίνηση των εσωτερικών ταραχών. Πρέπει 
να αντιμετωπιστεί αυτή η τακτική, με περίσκεψη και θετική ενημέρωση. Στο 
σημείο αυτό, προτείνω στον κ. Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, την οικουμενική επικοινωνία και διάχυση του ενη-
μερωτικού λόγου της, με την ίδρυση δορυφορικού καναλιού, που να εκφράζει 
τη φωνή της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας προς το σκοπό της 
διάδοσης του ενημερωτικού της λόγου με θετικό τρόπο. Όπως ανέφερε ένας 
από τους συναδέλφους, (κ. Muamer Zukorlić) «τον καλό λόγο, ακολουθεί καλή 
πράξη, και τον κακόβουλο λόγο ακολουθεί κακόβουλη πράξη». 
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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, ως μέλη εθνικών Κοινοβουλίων. Συνειδητοποι-
ούμε άραγε τον ρόλο μας; Γνωρίζουμε τι απαιτείται από εμάς στο μέλλον για 
την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων; Θέτω τον προβληματισμό αυτό για 
τις εισηγήσεις και τα ψηφίσματα του Συνεδρίου.

Εύχομαι, τώρα που εορτάζουμε τα είκοσι πέντε χρόνια από την ίδρυση της 
Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, τα ψηφίσματα και οι εισηγή-
σεις του συγκεκριμένου Συνεδρίου, όπου συμμετέχουν τόσες διακεκριμένες 
θρησκευτικές, πολιτικές, αλλά και εξέχουσες κοινοβουλευτικές προσωπικότη-
τες, να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα που θα ανταποκρίνεται στο ύψος των περι-
στάσεων, και δεν θα μείνουν γράμμα κενό στο συρτάρι κάποιου γραφείου όπως 
πολλάκις έχει συμβεί στο παρελθόν. 

Για άλλη μία φορά, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων του Λιβάνου. Θερμές ευχαριστίες στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας. Θερμές ευχαριστίες στην αξιότιμη ομήγυρη. Ειρήνη, Έλεος του 
Θεού και οι ευλογίες Του, υμίν.
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Κύριε Γενικέ Γραμματέα, 
Αξιότιμα μέλη Κοινοβουλίων, 
Κυρίες και κύριοι.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΛΑ-
ΩΝ συζητήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του Συνε-
δρίου με θέμα «Ενότητα στην Πολυμορφία και 
βασικές αρχές ελευθερίες για τους Χριστιανούς 
και Μουσουλμάνους στη Μέση Ανατολή».
Το Συνέδριο λαμβάνει χώρα, την ίδια στιγμή που 
η Συρία βομβαρδίζεται, γεγονός που μας πήγε πί-
σω σε εποχές πολύ πριν τον πολιτισμό.

Αγαπητοί συμμετέχοντες,
θυμίζω ότι στις 25 Μαΐου του 1948 δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ από 
τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως ο οργανισμός φέρει την ευθύ-
νη, υπό αυτές τις συνθήκες, της επούλωσης των πληγών.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν τα 
Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφεραν εκεί την πρεσβεία τους 
από το Τελ Αβίβ.

Σε όλους προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι κάθε μέρα θρηνούμε 
νεκρούς και μάλιστα εσχάτως 17 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους. 

Όλοι συμμεριζόμαστε το πένθος των οικογενειών των θυμάτων, ενώ η καρ-
διά και η σκέψη όλων βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης, του 
λαού της Συρίας, του λαού της Υεμένης, και όλων των λαών, που ζουν σε αυτήν 
την ιδιαίτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η σχέση ανθρώπου και φύσης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Theodore Ssekikubo 
Μέλος του Κοινοβουλίου της Ουγκάντα, 

Εισηγητής της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. 
με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
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Η ελευθερία της δήλωσης του θρησκεύματος ολοένα και περισσότερο φαί-
νεται ότι βάλλεται σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όμως, ας θυμηθούμε ότι και ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτήν την περιοχή και 
ας αναρωτηθούμε πώς μπορεί να έχουμε πέσει τόσο χαμηλά σε μία εποχή που 
ο κόσμος έχει αγγίξει το απόγειο του πολιτισμού.

Αυτό είναι το ερώτημα που μας έφερε εδώ, σε αναζήτηση μιας κοινής θέσε-
ως ως Οργανισμού, και υπό αυτό το πρίσμα θα αναφερθώ συνοπτικά στα όσα 
συμβαίνουν στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα στην Ουγκάντα.

Τα προβλήματα δεν είναι λίγα εδώ που βρισκόμαστε αλλά το ίδιο ισχύει και 
για την Ουγκάντα, η οποία φιλοξενεί πάνω από 500.000 πρόσφυγες από το Νό-
τιο Σουδάν, όπως και 180.000 πρόσφυγες προερχόμενους από τη Δημοκρατία 
του Κονγκό.

Ακόμη πάντως και υπό αυτές τις συνθήκες, στην Ουγκάντα μας απασχολούν 
και τα άλλα δεινά της Ανθρωπότητας, τα κύματα των μεταναστών που κατευ-
θύνονται προς την Ευρώπη και οι θάνατοι στη Μεσόγειο, την οποία πολλοί 
επιχειρούν να διασχίσουν μέσω Λιβύης και Υποσαχάριας Αφρικής.

Τούτο συνδέεται και με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
προσφύγων από την Αφρική, οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καθόλου δικαι-
ώματα πια. Επιπλέον, γινόμαστε μάρτυρες και άλλων τραγωδιών, με τη Boko 
Haram να έχει απαγάγει παιδιά στη Βόρεια Νιγηρία, ενώ μαίνεται ο πόλεμος 
στη Σομαλία, όπου οφείλω επίσης να καταγγείλω ότι την τελευταία Κυριακή 
του Απριλίου, η Ουγκάντα έχασε 46 στρατιώτες. 

Συνολικά 10.000 στρατιώτες μας συμμετέχουν στην ειρηνευτική δύναμη στη 
Σομαλία και, όταν την Κυριακή χρησιμοποιήθηκαν παγίδες θανάτου και βόμ-
βες, η Ουγκάντα έχασε 46 άνδρες, οι οποίοι έπεσαν θύματα της Al-Shabaab. 

Για μην αναφερθώ και στις άλλες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουμε στην Αφρική: τη χειραγώγηση του συντάγματος, όταν ηγέτες προ-
βαίνουν αιφνιδίως σε συνταγματική μεταρρύθμιση -όπως συνέβη και στην Ου-
γκάντα το Δεκέμβριο 2015, την καταστρατήγηση των προθεσμιών και την αυ-
θαίρετη κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών. Όλα αυτά δημιουργούν μία 
κατάσταση απελπιστική, που οδηγεί σε ξέσπασμα εσωτερικής βίας και παραλ-
λήλως πυροδοτεί βία από εξτρεμιστικές ομάδες, οι οποίες δεν καταστρέφουν 
μόνο ότι καλό δημιουργείται, αλλά διαλύουν και τη συνοχή και την ενότητα 
των λαών υποδαυλίζοντας μια ατμόσφαιρα φόβου και τρομοκρατίας στο όνο-
μα της θρησκείας. 

Δεδομένων των όσων έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι προφανές ότι υφί-
σταται πλήθος από θύτες, όπως επεσήμαναν και όλοι οι προλαλήσαντες. Εν-
νοώ ότι το κράτος του Ισραήλ είναι εκείνο που έχει προκαλέσει την αδυναμία 
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ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της Μέσης Ανατολής και συνεχίζει, προκα-
λώντας μία κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται διότι η Κυβέρνηση των ΗΠΑ 
αναγνώρισε τα Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα το Κράτους του Ισραήλ.

Επιπροσθέτως, δημόσιες τοποθετήσεις αναδεικνύουν επεκτατικές βλέψεις 
και διάθεση κατοχής εδαφών από πλευράς της Τουρκίας, η οποία επίσης έχει 
προκαλέσει πολύ πόνο όχι μόνο στη Συρία αλλά και στην Κύπρο.

Το ζήτημα της Κύπρου βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη χρόνια τώ-
ρα. Είναι ντροπή το γεγονός ότι κανένα σοβαρό ψήφισμα δεν έχει υιοθετηθεί 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφορικά με το Κυπριακό. Όσα ψηφί-
σματα υιοθετήθηκαν, αγνοήθηκαν. Αυτό μας προβληματίζει, διότι αν δεν μπο-
ρεί ένας Παγκόσμιος Οργανισμός να κάνει εμάς να δεσμευτούμε, τότε ποιος 
θα μπορέσει να αναγκάσει να δεσμευτούν τα απείθαρχα καθεστώτα;

Δείτε τι συμβαίνει δίπλα μας, στη Συρία, όπου για ακόμη μια φορά εμπλέ-
κεται η Τουρκία, με την κατάσταση να περιπλέκεται και λόγω πολιτικής πραγ-
ματικότητας. Λέγεται πως «ο φίλος του φίλου σου είναι και δικός σου φίλος» 
και «ο φίλος του εχθρού σου είναι και δικός σου εχθρός».

Εμείς, ως χριστιανοί ορθόδοξοι, καλούμαστε να επιτύχουμε μια ευαίσθητη 
ισορροπία μεταξύ των δύο και να βρούμε πώς μπορεί ο φίλος του εχθρού μας 
να παραμένει φίλος μας. Η κατάσταση είναι δύσκολη για μας.

Για αυτό ακριβώς, εμείς, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρόκληση. Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία συνομι-
λεί και συνεργάζεται με την Τουρκία σε θέματα πυρηνικών δυνατοτήτων. Αν 
η Τουρκία παραμείνει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της περιοχής θα συνεχίσει 
με τα επεκτατικά της σχέδια, αλλά θα συνεχίσει επίσης ως ο θύτης στη Συρία, 
στην Κύπρο και αλλού.

Απευθύνομαι, λοιπόν, στα μέλη μας, ώστε οι φίλοι μας να εξασφαλίσουν 
τη συνεργασία της Ρωσίας από τη μία και των ΗΠΑ από την άλλη, εξίσου και 
ταυτοχρόνως, στον ίδιο βαθμό. Ως ένα σημείο, και οι δυο βοηθούν την περιοχή 
στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της Συρίας αλλά, ταυτόχρονα, 
επιδεινώνουν το πρόβλημα βοηθώντας ένα θύτη στο Λίβανο.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. 
Είθε ο Θεός να ευλογεί αυτή τη χώρα. 

Σας ευχαριστώ.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΛΙΑ μου θα 
επικεντρωθεί στον κύριο τίτλο του Συνεδρίου, την 
«ενότητα» και την «πολυμορφία». 

Η ζωή σε όλες τις μορφές της, τα φυτά, τα ζώα, 
ο άνθρωπος, βασίζεται στην πολυμορφία, η κατάρ-
γηση της οποίας συνιστά κατάργηση της ίδιας της 
ζωής, της ίδιας της υπόστασης της. Δεν υπάρχει 
ζωή, ούτε ενότητα στη ζωή, χωρίς την πολυμορφία. 
Οι ανθρώπινες κοινωνίες, βασίζονται στην πολυ-
μορφία υπό όλες τις μορφές της (τη φυλετική, εθνο-

τική, γλωσσική, θρησκευτική, κοινοτική, δογματική και άλλες). Όπου οι θρη-
σκευτικές και οι πολιτικές αρχές προέβησαν ή προβαίνουν στην κατάργηση, την 
καταστολή και την περιθωριοποίηση της πολυμορφίας, επικράτησαν και επικρα-
τούν οι διενέξεις, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι και η καταστροφή. Όπου οι αρχές 
προέβησαν, ή προβαίνουν στην αποδοχή και την αναγνώριση της πολυμορφίας, 
επικράτησε και επικρατεί η σταθερότητα, η αλληλεπίδραση, η ανάπτυξη και η 
ευημερία. Στο όνομα της θρησκείας, η ιστορία της Ανθρωπότητας έζησε πολλούς 
πολέμους, τρομερές σφαγές, μεταξύ των θρησκειών και μεταξύ των πιστών ακό-
μη και της ίδιας θρησκείας. Πολλές κοινωνίες, συνεχίζουν να υποφέρουν φανερά 
ή κρυφά από τις θρησκευτικές, κοινοτικές και δογματικές διενέξεις. Η εμπορευ-
ματοποίηση της θρησκείας ήταν και παραμένει ένα επικερδές εμπόριο, που βα-
σίζεται στην εκμετάλλευση της άγνοιας των ανθρώπων, την εκμετάλλευση των 
συναισθημάτων και των ενστίκτων τους, την κατάργηση της σκέψης, με την οποία 
ο Θεός ξεχώρισε τον άνθρωπο, προκειμένου να σκέφτεται, στοχάζεται, να κρίνει 
και να δημιουργεί. 

Tarek Khoury 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, 

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Δ.Σ.Ο.



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

173

Ήρθε ο Χριστιανισμός και ακολούθησε το Ισλάμ, για να απελευθερώσουν τον 
άνθρωπο από την υποδούλωση. Εδώ θα αναφερθώ σε τρεις άξονες: 

Πρώτος άξονας: Η υποδούλωση στο είδωλο της φυλής και του ρατσισμού:
Πριν το Χριστιανισμό, κάθε φυλή είχε το δικό της ορατό ή αόρατο τοτέμ. Κάθε 
φυλή είχε το δικό της θεό, που τον επέλεγε, ισχυριζόμενη ότι αυτός ο Θεός την 
επέλεξε. Ο κύκλος των ηθικών αξιών περιοριζόταν στο πλαίσιο της ίδιας της φυ-
λής, ενώ ο κύκλος του κακού και της επιθετικότητας ήταν ανοικτός, εκδηλωνόταν 
εκτός της φυλής. Ο Χριστιανισμός κατέστρεψε αυτό το είδωλο. Το ίδιο έπραξε 
και το Ισλάμ, απορρίπτοντας την ιδέα του αποκλειστικού Θεού της συγκεκρι-
μένης φυλής ή του περιούσιου λαού του συγκεκριμένου Θεού. Ο Θεός στο Χρι-
στιανισμό, είναι για όλους, ανεξαιρέτως, τους ανθρώπους. Ο Θεός στο Ισλάμ, 
είναι για όλους τους λαούς, όχι μόνο για συγκεκριμένο λαό, πιστούς συγκεκρι-
μένης θρησκείας ή συγκεκριμένου δόγματος. Η έννοια της ενότητας του Θεού 
για όλους, σε όλες τις μορφές και τις εκφράσεις, είναι εκείνη που κατέστρεψε το 
είδωλο της φυλής και του ρατσισμού. Είναι εκείνη που θεμελιώνει την κουλτούρα 
της ειρήνης μεταξύ όλων των λαών. Ο πραγματικός μονοθεϊσμός έγκειται στην 
πίστη ότι ο Θεός είναι Ένας για όλους, δεν είναι Ένας μόνο για σένα, για τη φυλή 
σου, για το δόγμα σου, για τη θρησκεία σου. Χωρίς αυτή την πίστη, επιστρέφουμε 
στο είδωλο της φυλής, στον καταστροφικό και φονικό ρατσισμό, θεωρώντας ότι 
ο Θεός μας επέλεξε και μας ξεχώρισε από όλους τους λαούς, τις θρησκείες, τις 
κοινότητες και τα δόγματα, θεωρώντας τους εαυτούς μας δικαστές και κριτές, για 
όποιον διαφωνεί μαζί μας, προβαίνοντας στην κατάταξη του στην κατηγορία των 
απίστων, στην περιθωριοποίηση του και την υλική και ηθική εξόντωση του. 

Δεύτερος άξονας: Το είδωλο της αυτολεξεί προσκόλλησης και της τυφλής απομί-
μησης: 
Ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει «τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποι-
εῖ.» ( Προς Κορινθίους Β΄,3:6). Η ακαμψία της σκέψης που επιμένει στην διατή-
ρηση των κειμένων αυτολεξεί, σκοτώνει τη δημιουργικότητα και την εξέλιξη και 
αποτελεί τον κύριο λόγο για την οπισθοδρόμηση. Πρέπει να υπερισχύσει η κριτι-
κή σκέψη στην ανάγνωση και την πρόσληψη κάθε κειμένου, θρησκευτικού ή μη 
θρησκευτικού, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, και 
όχι μόνο το συμφέρον κάποιας συγκεκριμένης ομάδας ή κατηγορίας στη συγκε-
κριμένη κοινωνία. Η ενότητα της κοινωνίας, πρέπει να είναι η αφετηρία των αξι-
ών μας, η καθοριστική πυξίδα της συμπεριφοράς μας, του προσανατολισμού μας 
και του στόχου μας. Η κοινωνία μας είναι οποιαδήποτε κοινωνία στον Κόσμο, 
που βασίζεται στην κοινοτική, φυλετική ή άλλης μορφής πολυμορφία. Όλες οι 
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κοινωνίες έχουν βιώσει συγκρούσεις, πολέμους, σφαγές, που τις έχουν εξαντλήσει, 
έχουν διακόψει την πρόοδο τους, έχουν καταστραφεί, εξαιτίας της αφοσίωσης σε 
φανατισμούς, τοπικές αντιλήψεις, που βασίζονται στην αυταπάτη της ανωτερότη-
τας έναντι των άλλων ή στην αυταπάτη της κατοχής της αποκλειστικής αλήθειας. 
Υπάρχουν κοινωνίες, που έχουν υπερβεί τη φάση της εσωτερικής σύγκρουσης, 
έχουν οικοδομήσει την ενότητα τους, στη βάση της αναγνώρισης της πολυμορφί-
ας στο πλαίσιο της ενότητας, όπου επικρατεί η ισότητα μεταξύ όλων, στα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις, ως πολίτες, χωρίς διακρίσεις μεταξύ τους, ανεξάρτητα 
από τη θρησκεία, την καταγωγή ή το φύλο, αλλά με γνώμονα την πραγματική 
ισότητα, που κατοχυρώνει το Σύνταγμα και την διασφαλίζουν οι κείμενες νομοθε-
σίες, που ρυθμίζουν τη λειτουργία της κοινωνίας, διασφαλίζοντας την ελευθερία 
κάθε πολίτη. Είναι η ελευθερία που σταματά στα όρια της ελευθερίας των άλλων. 
Υπάρχουν κοινωνίες, που συνεχίζουν να βιώνουν τον διχασμό, τη σύγκρουση, τις 
φονικές διενέξεις, εξαιτίας της ακαμψίας της σκέψης, που την περιβάλλουν τα 
δεσμά της τυφλής απομίμησης, της αυτολεξεί προσκόλλησης στα κείμενα, που 
αγνοεί το πνεύμα και το περιεχόμενο τους. Αυτές οι κοινωνίες, συνεχίζουν να βιώ-
νουν την κουλτούρα του μεσαίωνα, με τους φανατισμούς, τις αυταπάτες της ανω-
τερότητας, της διάκρισης, όχι για κάποιο επιστημονικό ή λογοτεχνικό επίτευγμα, 
αλλά, επειδή απλά θεωρούν ότι ανήκουν σε συγκεκριμένη θρησκεία, συγκεκριμέ-
νο δόγμα ή έχουν συγκεκριμένη καταγωγή. 

Τρίτος άξονας: Το είδωλο του ενστίκτου της αγέλης:
Οι κοινότητες που ακολουθούν το ένστικτό τους, βρίσκουν την ικανοποίηση και 
τον εφησυχασμό στο ένστικτο της αγέλης, της οποίας τα μέλη ταυτίζονται με βά-
ση την αυταπάτη της προέλευσης ή την τυπική αφοσίωση σε συγκεκριμένη θρη-
σκεία, σε κοινότητα ή δόγμα, όπου ολόκληρη η κοινότητα υιοθετεί μία συγκεκρι-
μένη αντίληψη για την ίδια και για τους άλλους. Η φανατική συμπεριφορά της 
κοινότητας διαμορφώνεται από τα στερεότυπα που δομούνται στους διάφορους 
θεσμούς, οι οποίοι υφίστανται στην κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι ο Χριστια-
νισμός και το Ισλάμ, καλούν σε εξωστρέφεια του ανθρώπου, σε κατάρριψη των 
φραγμών, που υφίστανται μεταξύ των φυλών και των λαών, ωστόσο η κατάσταση 
δογματοποίησης, στην οποία περιήλθαν πολλές κοινότητες και δόγματα, θεωρεί-
ται αντίθεση και παραβατική προς τη λογική του κηρύγματος των δύο θρησκειών. 
Το ένστικτο της αγέλης λειτουργεί με βάση την υποκίνηση του φόβου και του πα-
νικού, έναντι οιουδήποτε βρίσκεται εκτός της αγέλης. Ο φόβος για την υπαρξιακή 
ασφάλεια, ο φόβος για την διατροφική ασφάλεια, ο φόβος από εξωτερική εχθρο-
πραξία, ο φόβος από την κοντινή, διαφορετική, κοινότητα, γεγονός που επιβάλλει 
στα άτομα να παρατάσσονται και να στοιβάζονται γύρω από την εξουσία που 
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καθοδηγεί την αγέλη. Πρέπει να παραμείνουν τα άτομα σε κατάσταση ανάγκης, 
συνεχούς φόβου από την πιθανή πείνα, προκειμένου να παραμείνουν προσκολ-
λημένοι στην υφιστάμενη εξουσία. Αυξάνεται ο φόβος, εμβαθύνεται η κατάσταση 
της άγνοιας και της αυταπάτης, η επιμονή στο ψεύδος, η καταστολή της σκέψης, 
γεμίζοντας το μυαλό με μύθους και δεισιδαιμονίες, ενώ επίσης παρεμποδίζεται η 
κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και δεν έδωσε το δικαίωμα της Κρίσης σε κανέ-
ναν. Δεν νοείται η θρησκεία εκτός της έννοιας της ελευθερίας, έξω από το δικαίω-
μα κάθε ανθρώπου στην πίστη. Η θρησκεία δημιουργεί την ισχύ της εσωτερικής 
αναχαίτισης, στη συνείδηση του πιστού, για να πράξει το καλό, αποφεύγοντας 
την πρόκληση του κακού. Δεν μπορεί η θρησκεία να καταστεί εξουσία, σαν την 
εξουσία του κράτους, περίπτωση κατά την οποία δεν θα βασίζεται στην ελευθερία 
της επιλογής, αλλά του εξαναγκασμού και της επιβολής. Το κράτος που κυβερνά 
στο όνομα της θρησκείας, της κοινότητας, του δόγματος, της φυλής δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει την ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών.

Το κοσμικό, αστικό κράτος, στέκεται σε ίση απόσταση από όλες τις θρησκείες 
και τις κοινότητες και διασφαλίζει τη σταθερότητα και την εσωτερική ειρήνη, 
αφού αντιμετωπίζει ισότιμα τις διάφορες κοινότητες εντός της ίδιας κοινωνίας. 
Επομένως, διασφαλίζει την ενότητα, διατηρώντας τον πλούτο της πολυμορφίας, 
που διαπρέπει σε ατμόσφαιρα δικαιοσύνης, ισότητας, ελευθερίας και της υπερο-
χής της σκέψης. 

Επιθυμώ να αναφέρω μία παρατήρηση. Κάποιοι συνάδελφοι μίλησαν για το 
θέμα της λύσης του Παλαιστινιακού προβλήματος στη βάση των δύο κρατών. 
Απευθύνομαι στους συναδέλφους, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός Χριστια-
νισμού. Ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους: «ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, 
καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς 
καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, 
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.» (Κατά Ιωάννη 8:44). Είπε 
επίσης: «γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ 
περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ» (Κατά Ματθαίον 12:34). Πιστεύω στο 
απόφθεγμα μίας σπουδαίας προσωπικότητας, του ηγέτη Antoun Saadeh (Αντόν 
Σαάντα), ο οποίος είπε: «Είμαστε όλοι μουσουλμάνοι, υποταγμένοι, στον Δημι-
ουργό, Κάποιοι υποτάσσονται στον Θεό, δια του Κορανίου, κάποιοι υποτάσσο-
νται στον Θεό, δια του Ευαγγελίου, κάποιοι υποτάσσονται στον Θεό δια της Σοφί-
ας. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό για την πατρίδα μας, την θρησκεία μας, το δίκιο, 
παρά τους Ιουδαίους».

Ευχαριστώ.
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Η «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» μετατρά-
πηκε μόνο προσφάτως σε θεσμοθετημένο και 
κωδικοποιημένο δικαίωμα, η αρχική σύλληψη 
του οποίου είναι πράγματι πολύ παλιότερη από 
όρους, έννοιες και κείμενα, στα οποία εισήχθη 
και κωδικοποιήθηκε.

Και το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαι-
τέρως σε αυτό το σημείο της Γης, φέρει διαρκώς 
και σαφώς το ζήτημα της θρησκείας, δηλαδή των 

θρησκευτικών δικαιωμάτων, όπως και των θρησκευτικών ελευθεριών.
Ήταν θέλημα Κυρίου, σε αυτό το σημείο της Γης, μία πλειάδα εθνών, πί-

στεων και θρησκειών να αναδυθούν με το πέρασμα του χρόνου.
Αντιστοίχως, δια της ειλικρινούς πίστεως, οι άνθρωποι γνωρίζουμε ότι ο Κύ-

ριος θέλησε να δημιουργήσει εδώ μία πλειάδα ενοτήτων στην πολυμορφία. 
Και αυτή η ενότητα είναι ζωή. Η ζωή σήμερα και για το μέλλον. 

Έτσι είναι σήμερα και έτσι σίγουρα θα συνεχίσουν τα πράγματα, που θα 
παραμείνουν αμετάβλητα και στο μέλλον μέσα από τις πολλαπλές πολυμορφί-
ες, μέσα από πολλές και διαφορετικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις.

Οι ρίζες ενός τέτοιου μέλλοντος, το οποίο δε θα πρέπει να τρομάζει κανέ-
ναν, βρίσκονται στα βάθη του παρελθόντος. Σε όσους το μελετούν, αποκαλύ-
πτονται διαρκώς και αποδεικνύονται αξιόπιστο δίδαγμα για το αύριο, για το 
μέλλον.

Δεδομένου ότι προέρχομαι από ένα χριστιανικό, ορθόδοξο περιβάλλον γνω-

Καθ. Ljubisa Stojmirovic 
Μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, 

Επικεφαλής της Σερβικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας 
στην Κοινοβουλευτική Διάσταση Πρωτοβουλίας 

Κεντρικής Ευρώπης
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ρίζω ότι η κύρια αιτία πίσω από οποιαδήποτε πρόοδο σημειώνεται προς το 
καλό είναι η επικράτηση συνθηκών ηρεμίας, απλότητας, εντιμότητας και ανε-
κτικότητας.

Οι Άγιοι Πατέρες μας δίδαξαν ότι θα βρούμε το Θεό μόνο μέσα από τη γα-
λήνη και την ηρεμία. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, που μεταφέρει το μήνυμα του 
Κυρίου: «Διδαχθείτε από εμένα γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». 

Συνεπώς, δε διδασκόμαστε τα περί γαλήνης από βιβλία, σχολεία, διάφο-
ρους πολιτικούς ή επιστημονικούς θεσμούς και ανθρώπους, αλλά μέσα από 
το μήνυμα του ίδιου του Κυρίου, που έρχεται να γαληνέψει τη σκέψη και την 
καρδιά μας. Γαλήνιες σκέψεις που ηρεμούν την καρδιά και την ψυχή μας και 
όλο μας το είναι: να τι θα μας οδηγήσει στην υπομονή.

Και ασφαλώς γνωρίζετε ότι ακόμα και ο Πατήρ ημών όλων, ο Αδάμ, κληρο-
δότησε μόνο ένα ένδυμα στα γυμνά του τέκνα και αυτό ήταν η υπομονή!

Επομένως, όποιος επιθυμεί να τον ανεχθούν οι άλλοι, θα πρέπει και οφείλει 
να ανέχεται όλους τους άλλους. 

Άρα, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μέλλον αυτού του περί-
πλοκου, και ιδιαιτέρως σύνθετου, κόσμου εξαρτάται από την κατανόηση, την 
ανεκτικότητα και την ήρεμη παρατήρηση των όσων χρειάζεται ο άνθρωπος. 
Και ο άνθρωπος χρειάζεται ειρήνη και πίστη και θρησκευτική ελευθερία. Όλα 
αυτά συναποτελούν προϋποθέσεις για την περιφερειακή αλλά και τη και γενι-
κή ειρήνης.

Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, ανεξαρτή-
τως των διαφορών τους, τις οποίες τονίζουν διαρκώς εκείνοι που δεν επιθυ-
μούν την ειρήνη, έχουν πολλές θετικές ομοιότητες μεταξύ τους. Πρόκειται για 
ομοιότητες που πρέπει συνεχώς να επισημαίνονται και να επαναλαμβάνονται. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 
ο Χριστιανισμός δημιουργήθηκε 500 χρόνια νωρίτερα, -ας μη λησμονούμε ότι 
ο σπόρος του φύτρωσε στην ίδια την Παλαιστίνη- άνθισε εδώ χάρη στον Κύριο 
Ημών Ιησού Χριστό και από εδώ ξεκίνησε η διάδοσή του. 

Ωστόσο, εάν αντί για το ζήτημα της πίστεως τεθούν άλλα ζητήματα, τότε 
το ζήτημα της πίστεως από πραγματική πηγή αμοιβαίας κατανόησης καταλή-
γει να προβάλλεται ως πιθανή αιτία κάποιων απαράδεκτων συμπεριφορών και 
στάσεων. Ουδείς αμφισβητεί ότι υπήρξαν παρεξηγήσεις στο παρελθόν που κλι-
μακώθηκαν και εξελίχθηκαν σε πολέμους, με σημείο εκκίνησης τη θρησκευ-
τική βάση. Κάποιες παρεξηγήσεις υφίστανται ακόμη και σήμερα. Ωστόσο, η 
θρησκεία δεν πρεσβεύει την παρερμηνεία και την παρεξήγηση, τα προβλή-
ματα και τη διχόνοια. Αντιθέτως, στηρίζει τις συναινετικές σχέσεις, τη φιλική 
συμπεριφορά και την αδελφική αποδοχή του άλλου. 
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Στη Σερβία, από την οποία προέρχομαι και την οποία εκπροσωπώ, και η 
οποία δεν είναι ούτε κοντά ούτε και μακριά από το Λίβανο, παρατηρούμε ότι 
χάρις σε κάποια από τα κοινά μας βιώματα διαπιστώνουμε πολλά κοινά σε αυ-
τήν την ενότητα της πολυμορφίας. Στη χώρα μου, όπως και εδώ, επιδιώκουμε 
το μέγιστο σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών, την ελεύθερη θρησκευτική 
έκφραση, τη συνύπαρξη και το σεβασμό μέσω της πολυμορφίας και της απο-
δοχής των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Πράγματι, ο Λίβανος αποτελεί μοναδικό παράδειγμα μιας τέτοιας προσπά-
θειας που αποδίδει καρπούς της λογικής, μέσω της οποίας, διαρκώς, αναφύο-
νται τα «φυτά της πολυμορφίας». Τα φυτά αυτά είναι οι διαφορετικές θρησκεί-
ες και τα έθνη, οι εκκλησίες και όλοι οι άλλοι ιεροί τόποι, οι οποίοι δε χωρίζουν 
τους ανθρώπους, αλλά τους συνδέουν και τους ενώνουν. Χάρη σε αυτούς τους 
καρπούς των φιλικών σχέσεων, η αδελφική συμπεριφορά αποτελεί στοιχείο 
αυτού του Κόσμου.

Είθε να είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι που εμφορούνται από έντιμα συναι-
σθήματα ανά την υφήλιο και ας αποτελέσει η Μέση Ανατολή το παράδειγμα 
για τον τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να συνομιλούμε, να διαπραγματευόμα-
στε και να επιτυγχάνουμε το κοινό καλό εν Ειρήνη! Και Δόξα τω Θεώ που είναι 
έτσι!

Σας ευχαριστώ όλους, και τον καθένα χωριστά, που επιθυμείτε να επενδύ-
σετε, καταβάλλοντας -έστω μία μικρή πνευματική, προσωπική και διανοητική 
προσπάθεια-, ώστε να κατανοήσετε τη θεμελιώδη αλήθεια.

Επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους εσάς και στους λαούς σας, αλλά και στον 
κόσμο ολόκληρο, υπομονή στο μυαλό, γαλήνη στην ψυχή, χαρά στην καρδιά 
και ειρήνη στο βλέμμα. 

Σας ευχαριστώ ειλικρινώς για την προσοχή σας.
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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Βουλής του Λιβάνου,
κύριοι Βουλευτές, 
αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΙΕΣ μου προς τη Διακοινοβουλευτική Συνέ-
λευση Ορθοδοξίας που με προσκάλεσε σε αυτήν 
τη σημαντική συνάντηση. Είναι τιμή μου να βρί-
σκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας, για πολλούς λό-
γους: 
Πρώτον, διότι η εστίαση του Συνεδρίου είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρη από ποτέ. 

Δεύτερον, διότι το συγκεκριμένο θέμα αξίζει να συζητηθεί ανοικτά σε κοινο-
βουλευτικό επίπεδο. 
Τρίτον, διότι το Συνέδριο πραγματοποιείται στο Λίβανο, σε μια χώρα με ιστορία 
συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών και δογμάτων, η οποία αποτελεί πρότυπο 
και παράδειγμα προς μίμηση για όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Και τέλος, διότι η «Ενότητα στην Πολυμορφία» βρίσκεται στον πυρήνα του 
ανθρωπιστικού μας έργου ενώ, τρόπον τινά, αποτελεί την άλλη όψη του μόττο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι «Ενωμένοι στην Πολυμορφία». 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρώτον, η ανοικτή συζήτηση περί της θρησκευτικής πολυμορφίας και των 
θρησκευτικών ελευθεριών στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη, καθώς παρατη-
ρούμε τη βία να αυξάνει σε πάρα πολλές χώρες. Γινόμαστε μάρτυρες επιθέσε-
ων και διωγμών θρησκευτικών κοινοτήτων και της ριζοσπαστικοποίησης που 
επικρατεί εις βάρος της ανεκτικότητας. 

Χρήστος Στυλιανίδης 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία,

την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων
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Απουσία ανεκτικότητας και ανεξιθρησκείας, γείτονες και φίλοι μετατρέπο-
νται σε ξένους. Δεν είναι πλέον φίλοι και γείτονες, αλλά γίνονται οι «άλλοι». 
Οι «άλλοι» είναι ο εχθρός, ο στόχος. Οι τόποι λατρείας έχουν μετατραπεί σε 
κατεξοχήν στόχους όσων σκορπούν το μίσος, την τρομοκρατία και το θάνατο. 

Θυμόμαστε όλοι τις επιθέσεις αυτοκτονίας που έγιναν τον Απρίλιο του 2017 ενα-
ντίον δυο (2) εκκλησιών Κοπτών στην Αίγυπτο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή 
τους σαράντα-επτά (47) άνθρωποι και να τραυματιστούν εκατοντάδες. 

Επίσης, ουδείς μπορεί να ξεχάσει το μαζικό βομβαρδισμό και τους πυροβο-
λισμούς που δέχθηκαν Μουσουλμάνοι Σούφι στο τέμενος του Βορείου Σινά και 
προκάλεσαν το θάνατο τριακόσιων (300) ανθρώπων. 

Κυρίες και κύριοι,
Έχουμε γίνει μάρτυρες των μαζικών αναγκαστικών εκτοπισμών χιλιάδων αν-
θρώπων, μελών θρησκευτικών μειονοτήτων: Χριστιανών, Γεζίντι, Σιιτών Μου-
σουλμάνων. Στο Ιράκ και τη Συρία, κυρίως, πέφτουν θύματα του τυφλού μί-
σους εξαιτίας της θρησκευτικής τους ταυτότητας. 

Ο Λίβανος υφίσταται τις συνέπειες των παρατεταμένων συρράξεων της ευ-
ρύτερης περιοχής. Αυτή η χώρα, με θάρρος, φιλοξενεί περισσότερο από ένα 
(1) εκατομμύριο πρόσφυγες. 
Δεύτερον, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει μια συ-
ζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Διατέλεσα μέλος της Βουλής των Αντι-
προσώπων της Κύπρου αλλά και Ευρωβουλευτής. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι 
πλήρως τη σημασία της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων σε ζητήματα 
τόσο κρίσιμα όσο το υπό συζήτηση θέμα.

Τα μέλη των κοινοβουλίων έχουν ένα μοναδικό καθήκον. Αποστολή τους 
είναι να ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες των 
πολιτών που εκπροσωπούν. Μπορούν να λάβουν αποφάσεις οι οποίες θα μετα-
φραστούν σε απτές πρωτοβουλίες και δράσεις. Είμαι βέβαιος ότι προς αυτήν 
την κατεύθυνση κινείται η διακήρυξη την οποία θα υιοθετήσουμε εντός της 
ημέρας. 
Τρίτον, η διεξαγωγή της συνάντησής μας στη Βηρυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Ο Λίβανος υπήρξε πάντα μια πολυ-θρησκευτική κοινωνία, όπου οι διάφορες 
εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες συμβίωναν αρμονικά επί αιώνες, παρά 
τις όποιες διαφορές. Και μετά τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου, η θρησκεία 
απετέλεσε ξανά μοχλό ειρήνης, καθώς η διαφορά μετατράπηκε σε πολυμορ-
φία. 

Στην κοινωνία του Λιβάνου αντανακλάται αυτή η πραγματικότητα. Η Κυ-
βέρνηση και το Κοινοβούλιο του Λιβάνου καθρεπτίζουν την πραγματικότητα 
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της πολυμορφίας. Οι εκπρόσωποι του λιβανέζικου λαού ανήκουν σε διαφορε-
τικές θρησκείες και συνεργάζονται. Αυτό ακριβώς σημαίνει η «Ενότητα στην 
Πολυμορφία». Παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις, ο Λίβανος συνεχίζει να απο-
τελεί παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή. 
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το θέμα του Συνεδρίου μας με αγγίζει βαθιά στην καρδιά. Ως Κύπριος, έχω 
βιώσει τη διχοτόμηση. Η πραγματική πρόκληση είναι πάντοτε η συμφιλίωση, 
η οποία αποτελεί ταυτοχρόνως και απόλυτη ανάγκη που προϋποθέτει αποφα-
σιστικότητα και θάρρος. 

Για όλους εμάς που πιστεύουμε στη συμφιλίωση, η πολυμορφία μπορεί να 
αποτελέσει κινητήριο δύναμη. Οι διαφορετικές κοινότητες οφείλουν να είναι 
ανοικτές στο διάλογο και να είναι έτοιμες για δίκαιους συμβιβασμούς. Αυτή 
υπήρξε σταθερά η πεποίθησή μου, ως πολίτη και ως πολιτικού. 

Η θεματική του Συνεδρίου μας αγγίζει επίσης την καθημερινή μου ενασχό-
ληση, υπό την ιδιότητά μου ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοή-
θειας. Και έτσι, μου προσφέρετε σήμερα μια εξαιρετική ευκαιρία να ομιλήσω 
σχετικά με τον άλλο ρόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η ανθρωπιστική βοήθεια στόχο έχει να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο. Ωστό-
σο, μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να λει-
τουργήσει και ως καταλύτης συμφιλίωσης και συνύπαρξης, ακόμη και σε ζώνες 
έντονων συγκρούσεων ή και σε συνθήκες έντονης διαίρεσης.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να αποτελέσει ισχυρή δύναμη συμφιλίω-
σης. Οι αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας την καθιστούν «δημιουργό γεφυ-
ρών» ανθρωπιάς, αμεροληψίας, ανεξαρτησίας, ουδετερότητας. 

Η προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες 
καθιστά την ανθρωπιστική βοήθεια ισχυρό δίαυλο προάσπισης των δικαιωμά-
των, της προστασίας και του σεβασμού τους. 

Στο πεδίο της προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, λειτουργούμε με βάση 
τις ανάγκες χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Προσφέρουμε βοήθεια στους Χρι-
στιανούς της Μοσούλης και στους Μουσουλμάνους της Μυανμάρ με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο. Βοηθάμε τους πάντες, Σουνίτες και Σιίτες στο Ιράκ, χρησιμο-
ποιώντας τα ίδια ακριβώς μέσα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά ανάμε-
σα στους Σουνίτες και τους Αλεβίτες της Συρίας, όταν παρέχουμε ανθρωπιστι-
κή βοήθεια.

Οι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές εθνοτικές ή θρησκευτικές 
κοινότητες μεν, σε περιόδους κρίσεων έχουν τις ίδιες ανάγκες δε. Χρειάζονται 
προστασία, στέγη, τρόφιμα, υπηρεσίες υγείας, περίθαλψη και εκπαίδευση. 
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Και οι ανάγκες των ανθρώπων έχουν προτεραιότητα απέναντι σε οποιαδήποτε 
διαφορά, θρησκευτική ή άλλη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια ενώνει τους διαφορετικούς πληθυσμούς πάνω σε 
μία κοινή βάση, όπου οικοδομείται η εμπιστοσύνη και προάγεται η συμφιλί-
ωση. 

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από τις επιτόπιες 
επισκέψεις και από τις συνομιλίες που είχα με εργαζόμενους στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, τις τοπικές αρχές και τους ντόπιους. 

Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη Μοσούλη. Η Μοσούλη υπήρξε πάντοτε 
μωσαϊκό, το οποίο συνέθεταν διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινό-
τητες που συμβίωναν ειρηνικά επί αιώνες. 

Αυτή η πολυμορφία της Μοσούλης ήταν μία από τις αιτίες που αυτή η πό-
λη υπέφερε τόσα δεινά στα χέρια του Ισλαμικού Κράτους. Στη διάρκεια των 
δύσκολων ετών του μίσους και της μισαλλοδοξίας, η ανθρωπιστική βοήθεια 
διαδραμάτισε έναν ιδιαίτερο επουλωτικό ρόλο. 

Στη Μοσούλη εξακολουθήσαμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια 
και οι δικές μας προσπάθειες άνοιξαν το δρόμο για τα πρώτα στάδια της συμ-
φιλίωσης.

Δημιουργήσαμε σημεία σταθεροποίησης τραυματιών κοντά στην πρώτη 
γραμμή, τα οποία περιέθαλψαν κόσμο από τη Δυτική Μοσούλη, Σουνίτες, Σι-
ίτες, Κούρδους, Γεζίντι, Τουρκμάνους. Εκεί ήταν που οι μουσουλμάνοι ασθε-
νείς εμπιστεύτηκαν τη ζωή τους σε χέρια χριστιανών γιατρών και οι άνθρωποι 
έμαθαν ξανά να βασίζονται ο ένας τον άλλον. Καλλιεργήθηκε η αμοιβαία εμπι-
στοσύνη. 

Αυτό σημαίνει συμφιλίωση στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Αυτή είναι η 
ενότητα στην πολυμορφία. 

Επίσης, τα προγράμματα με τίτλο «Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Εκτάκτου 
Ανάγκης» («Education in Emergencies») μπορούν να διαδραματίσουν παρό-
μοιο «επουλωτικό» ρόλο. 

Επί σειρά πολλών ετών, τα παιδιά ήταν εκτεθειμένα στα ερεθίσματα βίας 
και μίσους που καλλιεργούσε το διδακτικό πρόγραμμα του Ισλαμικού Κρά-
τους.

Όταν πήγα στη Μοσούλη, επισκέφθηκα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης παι-
διών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και συνδιοργανώθηκε με τη UNICEF. Αγόρια και κορίτσια, 
μουσουλμάνοι και χριστιανοί, ωφελήθηκαν εξίσου από τα προγράμματα: πή-
γαν στο σχολείο μαζί, έπαιξαν πλάι-πλάι και τα βοήθησαν δάσκαλοι και παιδα-
γωγοί με διαφορετικό εθνοτικό και θρησκευτικό υπόβαθρο.
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Στις εμπόλεμες ζώνες, αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης «Education in 
Emergencies» λειτούργησαν προστατευτικά, εμπόδισαν την κακοποίηση, την 
εκμετάλλευση, την υποχρεωτική στρατολόγηση και βοήθησαν την επούλωση 
αδιανόητων τραυμάτων μέσω ψυχοκοινωνικής στήριξης, την οποία τόσο πολύ 
χρειάζονταν τα θύματα.

Οι δράσεις με τίτλο «Education in Emergencies» προσέφεραν και προσφέ-
ρουν ελπίδα και δεξιότητες χρήσιμες για το μέλλον. Βοηθούν τα παιδιά, τα 
οποία επί σειρά μηνών αν όχι ετών, δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα προγράμματα «Education in 
Emergencies» ενισχύουν την ειρήνη και τη συμφιλίωση, ενισχύουν την κοινωνική 
συνοχή, βοηθούν να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους οι αιτίες της βίας και του εξ-
τρεμισμού, προάγουν μαθησιακά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και, τέλος, 
προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε όλα τα παιδιά.

Έχω δει από κοντά πολλά τέτοια προγράμματα να υλοποιούνται σε διά-
φορες χώρες: στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στην Ελλάδα και σε 
κάποιες χώρες της Αφρικής. Παιδιά σουνιτών, σιιτών, χριστιανών και αλεβιτών 
αλληλεπιδρούν με παιδιά από τις κοινότητες που τα φιλοξενούν και διδάσκο-
νται έτσι την αξία της ανεκτικότητας, το σεβασμό στην πολυμορφία, τη διαφο-
ρετικότητα και την ισότητα.

Η «Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης» προσφέρει προοπτι-
κές στα παιδιά, γι’ αυτό ακριβώς τα προγράμματα αυτά έχουν γίνει η δική μου 
προτεραιότητα. Η «μανία» μου.

Από τη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα φρόντισα να οκταπλασιάσω τα κον-
δύλια που διατίθενται για «Education in Emergencies». Και δεσμεύομαι να δα-
πανηθεί περισσότερη ενέργεια και ακόμη περισσότερα κονδύλια, ώστε να μη 
χαθεί ούτε μία γενιά. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Κλείνοντας επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω το ρόλο που διαδραματίζει η θρη-
σκευτική ηγεσία στην προαγωγή της πολυμορφίας και της ανεξιθρησκείας με-
ταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Πρώτον, μέσω του διαθρησκειακού διαλόγου. Ας πάρουμε για παράδειγμα 
τη φιλειρηνική πορεία μετά τη δολοφονική επίθεση στο Charlie Hebdo, στην 
οποία συμμετείχαν οι θρησκευτικοί ηγέτες των τεσσάρων (4) μεγαλύτερων δογ-
μάτων. Οι επικεφαλής της Ορθόδοξης κοινότητας, των Καθολικών, των Μπε-
κτασί και των Σουνιτών περπάτησαν δίπλα-δίπλα. Ήταν μια ένδειξη αλληλεγ-
γύης κατά του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Αυτό σημαίνει αληθινή «ενότητα 
στην πολυμορφία». 



συνυπαρξη χριστιανων και μουσουλμανων στη μεση ανατολη - πρακτικα διεθνουσ συνεδριου

184

Η νεολαία μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για διαθρησκειακό δι-
άλογο και ανεκτικότητα. Θυμηθείτε τις δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνων, νέους 
και νέες, που έσπευσαν να περιφρουρήσουν, στην Ιορδανία, τις εκκλησίες, βο-
ηθώντας έτσι τους χριστιανούς να εορτάσουν ειρηνικά τη μεγαλύτερη εορτή 
τους. Εκείνη ήταν και η καλύτερη απάντηση στις επιθέσεις κατά των Κοπτικών 
Εκκλησιών στην Αίγυπτο τον Απρίλιο του 2017.

Και δεύτερον, μέσω της επικοινωνίας με εξωστρέφεια και διαφάνεια. Οι 
θρησκευτικοί φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι να αντιταχθούν στο βίαιο εξ-
τρεμισμό και να προάγουν σύγχρονα αφηγήματα υπέρ της πολυμορφίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το έργο των θρησκευτικών φορέων μέσω 
πλειάδας πρωτοβουλιών. Παραδείγματος χάριν, μέσω κονδυλίων για το Λίβα-
νο, τα οποία διατίθενται από το Foreign Policy Instrument της ΕΕ για έργα 
που βοηθούν το δίκτυο του σουνιτικού Συμβουλίου Dar el Fatwa να μετριάσει 
τη διάδοση των ριζοσπαστικών ιδεών και να διαδώσει, αντ’ αυτών μετριοπα-
θείς προσεγγίσεις. 

Αγαπητοί φίλοι,
Η «Ενότητα στην Πολυμορφία και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών» αποτελούν προϋποθέσεις ευημερίας για τη Μέση Ανατο-
λή. Αυτή η περιοχή, άλλοτε κομβικό σημείο πολυμορφίας και ανεξιθρησκείας, 
πλήττεται από παρατεταμένες συγκρούσεις και βία.

Γνωρίζουμε όλοι πως οι εθνοτικές και οι θρησκευτικές μειονότητες θα απο-
τελέσουν κλειδί για την ανοικοδόμηση της περιοχής. Η συμφιλίωση δεν είναι 
εύκολη. Απαιτείται εξωστρέφεια και συνεργατικότητα από όλες τις πλευρές. 
Η συμφιλίωση όμως αποτελεί προϋπόθεση. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία. Η αν-
θρωπιστική βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό και συνεκτικό ρόλο 
υπέρ της συμφιλίωσης. Μπορεί να προλειάνει το έδαφος για την πολυπόθητη 
ειρηνική συνύπαρξη. Με πολυμορφία και με ενότητα. 

Σας ευχαριστώ.
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Κυρίες και κύριοι,

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ τις θερμές μου ευχα-
ριστίες προς τους διοργανωτές, το Κοινοβούλιο του 
Λιβάνου, τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθο-
δοξίας και την Αραβική Διακοινοβουλευτική Ένω-
ση, για τη δυνατότητα που μου δίνεται, μέσω αυτού 
του βιντεοσκοπημένου μηνύματος, να απευθύνω 
χαιρετισμό στο ιδιαίτερα σημαντικό Συνέδριό σας. 

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία δεν θα μπο-
ρούσε να είναι πιο επίκαιρη και εύστοχη. Όχι πολύ 
πιο μακριά απ’ όπου βρίσκεστε αυτές τις ημέρες, 

ένας πόλεμος συνεχίζεται, με τραγικές απώλειες και κατεστραμμένες ζωές και με 
εκατομμύρια ανθρώπους υποχρεωμένους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και 
να διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να βρουν ασφαλές καταφύγιο. 

Και η Ευρώπη έχει επηρεαστεί από το τόξο αστάθειας που εκτείνεται στη γει-
τονιά της, από την Ουκρανία έως την Τυνησία. Οι μεταναστευτικές και οι προ-
σφυγικές πιέσεις, όπως και η απειλή της τρομοκρατίας, δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι 
αποτρόπαιες επιθέσεις τον περασμένο Νοέμβριο στο Σινά ή στο Κάϊρο τον περα-
σμένο Δεκέμβριο, μας υπενθυμίζουν ότι η τρομοκρατία συνεχίζει να μας απειλεί 
όλους, πέρα από έθνη, σύνορα ή θρησκείες. 

Ταυτόχρονα διχαστικές ρητορικές, ξενοφοβικά και ισλαμοφοβικά μηνύματα 
εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, έχοντας ως στόχο τους πιο ευά-
λωτους, διχάζοντας μας. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει γεγονότα που δο-
κιμάζουν μακροχρόνιες, βαθιά ριζωμένες σχέσεις ειρηνικής και ευημερούσης 
συνύπαρξης και πολιτιστικής διάδρασης. 

Η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση αποτελεί σημείο καμπής. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και εγώ προσωπικά, ως Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, 

Δημήτριος Αβραμόπουλος 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, 

Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 
(Βιντεοσκοπημένο μήνυμα)
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Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, είμαστε πλήρως προσηλωμένοι ώστε 
να παραμείνει η Ευρώπη ανοικτή και ανεκτική, διασφαλίζοντας την παροχή 
προστασίας σε όσους έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως προέλευσης, πολιτισμού ή 
θρησκείας. 

Είναι καθήκον όλων μας να εργασθούμε για να δημιουργήσουμε γέφυρες, να 
καλλιεργήσουμε και να εμβαθύνουμε την αμοιβαία κατανόηση, και κυρίως, τον 
αμοιβαίο πολιτισμικό σεβασμό και την αλληλεγγύη. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος 
τρόπος για να δημιουργήσουμε περισσότερο ανεκτικές και ανοικτές κοινωνίες. 
Είναι υποχρέωσή μας να εμποδίσουμε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ρήγ-
ματα ανάμεσά μας. 

Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον σε αυτήν την κοινή προσπά-
θεια, είτε πρόκειται για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, 
είτε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Και 
πρέπει να το κάνουμε αυτό, χωρίς να θεωρούμε υπεύθυνες συγκεκριμένες κοινό-
τητες που, αντίθετα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεγάλης κοινωνίας, της 
οποίας είμαστε όλοι μέλη.

Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο. Πρέπει να 
ενισχύσουμε τον ειλικρινή διάλογο και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
διαφορετικών κοινοτήτων, μεταξύ μας. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στους 
κοινούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και θρησκευτικούς δεσμούς μας. Πρέπει να 
παραμείνουμε ενωμένοι και να εργασθούμε από κοινού, όποια θρησκεία και αν 
πρεσβεύουμε. 

Πιστεύω ειλικρινά ότι το Συνέδριό σας αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για τις μελ-
λοντικές κοινές μας προσπάθειες. Το βασικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε 
από κοινού είναι ότι η πολυμορφία αποτελεί προσόν και όχι αδυναμία για τις 
κοινωνίες μας. 

Μέσω του Συνεδρίου σας, εσείς, τα μέλη Κοινοβουλίων από όλον τον κόσμο, 
αποδεικνύετε ότι η πολυμορφία μας ενώνει, ότι ο διάλογος μεταξύ Χριστιανών 
και Μουσουλμάνων είναι βαθιά ριζωμένος στην κοινή μας ιστορία και θα συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για ολόκληρο τον κόσμο.

Σας ευχαριστώ. 
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Εις το όνομα του Οικτίρμονος 
και Ελεήμονος Θεού, 
Προσευχή και Ειρήνη στον Προφήτη 
Μωάμεθ, τον τελευταίο των Προφητών και των 
Αγγελιοφόρων.

ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ, επιτρέψτε μου, και εξ’ ονόματος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, να 
εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Εξοχότατο Πρό-
εδρο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Λιβάνου 
και τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, 

για την παρούσα πρόσκληση.
Μας δίδεται η ευκαιρία να συζητήσουμε ένα σημαντικό γεγονός, στο οποίο 

αναφέρονται όσοι ζουν σε αυτή την περιοχή, στην τόσο λεπτή συγκυρία, που βιώ-
νει ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ήρθα από το Αμμάν, όπου οι μιναρέδες της και οι εκκλησίες της, αγκαλιάζουν 
τους μιναρέδες του τεμένους Αλάκσα και τον ναό της Αναστάσεως, που υφίστανται 
κάθε μέρα κάθε μορφή βίας και τις πρακτικές που ασκεί το κράτος της κατοχής, 
το κράτος της τρομοκρατίας, η μεθοδευμένη τρομοκρατία του κράτους που επι-
θυμεί να εκριζώσει τον άνθρωπο και να Ιουδαιοποιήσει τα Χριστιανικά και Μου-
σουλμανικά Ιερά. Όταν αναφερόμαστε στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, που 
έχει γίνει πλέον ένα από τα εργαλεία του διχασμού, τα οποία χρησιμοποιούν οι 
μεγάλες δυνάμεις, που επιδιώκουν και επιβουλεύονται την συγκεκριμένη περιοχή, 
όπου ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι εργαλείο δημογραφικής διαλογής, 
για την εκπλήρωση των πολιτικών τους επιδιώξεων. Η συγκεκριμένη περιοχή βί-
ωσε και εξακολουθεί να βιώνει μια δύσκολη κατάσταση εξαιτίας των σχετικών 
σχεδιασμών, όπου χρησιμοποιήθηκε ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός ως πο-
λιτικό εργαλείο για την επίτευξη ιδιοτελών σκοπών και επιδιώξεων. Όσα βίωσαν 
το Ιράκ και η Συρία είναι η καλύτερη απόδειξη, γεγονός που απαιτεί, σε αυτή τη 

Abdul Monem Odat 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας
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λεπτή συγκυρία, να θεωρείται απαραίτητος ο σημαντικός διαθρησκειακός διάλο-
γος μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ, για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης, την 
προετοιμασία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την εδραίωση των εννοιών περί 
κοινής συμβίωσης, την ενίσχυση των αρχών και των αξιών που θα μας οδηγήσουν 
σε μία ενότητα, την κοινή αντίληψη για όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα, που 
βιώνουμε σε αυτή την περιοχή. Οι άπληστες χώρες που εποίκισαν την περιοχή 
εφάρμοσαν σκόπιμα την αρχή του συναισθηματικού διχασμού μεταξύ των τέκνων 
της ίδιας πατρίδας, προκειμένου να μπορέσουν να κυριαρχήσουν, με αποτέλεσμα 
αυτές οι χώρες-θύματα να χρειάζονται τις συγκεκριμένες χώρες-θύτες για να τις 
βοηθήσουν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες πολιτικές λύσεις, οι οποίες εξυπη-
ρετούν τα συμφέροντα τους, εις βάρος των λαών της συγκεκριμένης περιοχής. Σε 
αυτή τη λεπτή συγκυρία που βιώνουμε, πρέπει να σας παρουσιάσω το παράδειγ-
μα που ζούμε στην Ιορδανία, όπου επικρατεί η συμβίωση, η ανεκτικότητα και 
η συμφιλίωση μεταξύ των τέκνων του ίδιου λαού και δε χρησιμοποιήσαμε ποτέ 
τον όρο «μειονότητα». Η Ιορδανική κοινωνία απαρτίζεται από διάφορες ομάδες 
πληθυσμού, είτε μικρές είτε μεγάλες. Ωστόσο, σας πληροφορώ ότι το Ιορδανικό 
Σύνταγμα και η Ιορδανική Νομοθεσία διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ των Ιορ-
δανών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και δεν υφίστανται διακρίσεις μεταξύ 
των Ιορδανών πολιτών, με βάση την καταγωγή, τη θρησκεία και το χρώμα. Όλοι 
είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Ωστόσο, θέλω να σας πληροφορήσω με κάθε ειλικρί-
νεια, πως δεν υπάρχει διάκριση, που να αφορά τις ολιγάριθμες ομάδες. Εμείς στην 
Ιορδανία διασφαλίσαμε την εκπροσώπηση των Χριστιανών στην πολιτική ζωή της 
Ιορδανίας, ορίζοντας κατώτατο όριο εκπροσώπησης στους πολιτικούς θεσμούς 
της πολιτικής ζωής της χώρας, προκειμένου να έχουν φωνή που να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση λήψης της απόφασης. Εμείς στην Ιορδανία έχουμε διαμορφώσει μια 
κατάσταση ανεκτικότητας και συμμετοχικότητας, όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις 
μεταξύ των τέκνων της ίδιας κοινωνίας. Η ιδιότητα του πολίτη και η συλλογική 
ταυτότητα, μας ενώνουν στην ίδια χώρα, με μία ηγεσία που μας ενώνει υπό την 
ίδια σκέπη, τον ίδιο νόμο και το ίδιο σύνταγμα.

Για άλλη μία φορά, απευθύνω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση. Αν θέλει 
ο Θεός, αυτή η Συνάντηση θα είναι πυρήνας διαλόγου μεταξύ των Χριστιανών και 
Μουσουλμάνων ηγετών, για τη διαμόρφωση του κοινού σχεδίου επίλυσης όλων 
των κρίσεων που βιώνει η περιοχή, για τη διαμόρφωση ευρείας βάσης διαλόγου 
με τη Δύση, μεταξύ του Αραβικού και Ισλαμικού κόσμου με τη Δύση, για την δια-
μόρφωση σχεδίου καταπολέμησης του προβλήματος της τρομοκρατίας, όπου γί-
νεται η εκμετάλλευση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και για την επίτευξη 
πολιτικών επιδιώξεων. 

Σας ευχαριστώ. 
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Ειρήνη, Έλεος του Θεού και Ευλογίες Του, υμίν. 

ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ, εκφράζω τις ευχαριστίες και 
την εκτίμηση μου για την πρόσκληση και την φι-
λοξενία των αξιότιμων μελών των Κοινοβουλίων. 
Διευκρινιστικά, επιθυμώ να τονίσω ότι οι Χριστια-
νοί στην Ανατολή, δεν είναι μειονότητα. Μπορεί 
να είναι λιγότεροι αριθμητικά, αλλά ανήκουν στα 
τέκνα της Αραβικής περιοχής, με μεγάλη δυνατό-
τητα επιρροής και ικανότητας για την αναβάθμι-
ση των κοινωνιών τους, με όσα έχουν προσφέρει 

από γνώσεις και θυσίες. Ενδεικτικά, οι Άραβες Χριστιανοί στην Ανατολή, είχαν 
υπολογιστεί στο παρελθόν στο 25% του πληθυσμού της περιοχής. Σήμερα, δυ-
στυχώς, εξαιτίας του γνωστού εγκληματικού δράστη, ο αριθμός έχει μειωθεί 
δραματικά. Όπου βρείτε κακό, ψάξετε για τους Εβραίους. Όπως είπε ο συνά-
δελφός μου κ. Tarek Khoury (Τάρεκ Χούρι) «ψάξετε για τους Εβραίους, από 
τον ερχομό του Ιησού Χριστού, μέχρι σήμερα». Ποιος δημιούργησε την ορ-
γάνωση Daesh/ISIS; Ποιος έδωσε την δυνατότητα στο «Ισλαμικό Κράτος» να 
εξαπλωθεί και να επεκταθεί στο Ιράκ, στη Μοσούλη; Ποιος έδιωξε τους Χρι-
στιανούς από το Ιράκ; Ποιος έδιωξε τους Χριστιανούς από την Παλαιστίνη; Ο 
αριθμός των Χριστιανών στην Παλαιστίνη έφτανε περίπου το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού της Παλαιστίνης. Σήμερα, οι Χριστιανοί κάτοικοι της Παλαιστίνης 
δεν υπερβαίνουν το 2% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό είναι το Ισραήλ ή ο 
Ιουδαϊσμός. Είναι το όνειρο του Ισραήλ για το Εβραϊκό κράτος. Επιθυμεί να 
εκκενώσει ολόκληρη την περιοχή από τους Χριστιανούς, από το Χριστιανικό 
στοιχείο, προκειμένου να επεκταθεί στην περιοχή, ώστε να επιτευχθούν οι στό-
χοι του περί Εβραϊκού κράτους. Εμείς, στην Ιορδανία είμαστε πρότυπη σχολή 

Abdullah Zureigat 
Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας, 

Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Δ.Σ.Ο.
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συμβίωσης. Για παράδειγμα, εγώ διαμένω σε μία περιοχή στο νομό Alkaraq 
(Αλκάρακ), στα βόρεια της Ιορδανίας. Ζούμε για εκατοντάδες χρόνια με μία 
ιστορική Ιορδανική οικογένεια, την οικογένεια Almagkali (Αλμαγκάλι). Εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια ζούμε ως μία οικογένεια, δεν ξεχωρίσαμε ποτέ ανά-
μεσα σε μένα το Χριστιανό και το Μουσουλμάνο γείτονα μου, που γνωρίζω 
ότι είναι από την οικογένεια Αλμαγκάλι, ενώ εγώ είμαι από την οικογένεια 
Zureigat (Ζουρεϊκάτ). Αυτή η σχέση ενώνει όλους εμάς, τα τέκνα της Ιορδα-
νίας. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιορδανία, δεν θα μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί παρά χάρη στην ανεκτική οδό της ηγεσίας μας, 
που διαδραματίζει τον ρόλο της, αφού οι Χασιμίτες, έχουν τον δικό του ρόλο 
στην οικοδόμηση αυτής της αξιοπρεπούς αντίληψης στις ανθρώπινες σχέσεις 
μεταξύ των συστατικών της κοινωνίας. Για παράδειγμα, για να μην λέμε ότι 
οι Χριστιανοί είναι περιθωριοποιημένοι, στην Ιορδανία οι Χριστιανοί κατέ-
χουν θέσεις σε όλα τα πεδία, τα πολιτικά και τα οικονομικά. Στην κυβέρνηση 
μας, οι πιο σημαντικοί υπουργοί, που ανέλαβαν τα ηνία αρμοδιοτήτων, όπως ο 
Υπουργός Επενδύσεων, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, ο Υπουργός Υδάτων εί-
ναι Χριστιανοί. Οφείλουμε, και οφείλουν οι θρησκευτικοί λειτουργοί, και όλοι 
οι πολιτικοί, να αντισταθούν σε αυτόν τον μαύρο επεκτατισμό που πλήττει την 
περιοχή. Σήμερα, εξαπολύω κατάρα σε όποιον συνέβαλε στο πλήγμα της αγα-
πημένης Συρίας, σε όποιον ήταν υπαίτιος για την αιματοχυσία στη Συρία και 
στα δάκρυα των τέκνων της. Δεν απαλλάσσω ούτε το Ισραήλ, ούτε την Τουρκία 
που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην πρόκληση πλήγματος σε πολλές χώρες 
της περιοχής μας. Σήμερα, η Τουρκία εκμεταλλεύεται την κατάσταση στη Συ-
ρία, επεκτείνεται, σκοτώνει και εκτοπίζει ένα βασικό δημογραφικό συστατικό, 
τους Κούρδους. Εχτές, δυστυχώς, κατέστρεψε εκκλησίες και μεγάλο μέρος της 
χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, σεβόμε-
νος το χρόνο. Εύχομαι όλοι οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι πολιτικές ηγεσίες 
στην περιοχή μας να συνεργαστούν στενά, αφού η θρησκεία ποτέ δεν ήρθε 
για την πρόκληση του διχασμού. Οι θρησκείες ήρθαν για την επικράτηση της 
συμπόνοιας, για την αγάπη και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οι αρ-
μόδιοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, οφείλουν να συνεργαστούν από κοινού, 
για να αντιμετωπίσουν όσα πλήττουν την Ανθρωπότητα, καθώς η διολίσθηση 
των ανθρωπίνων αξιών μας πλήττει όλους Μουσουλμάνους και Χριστιανούς. 

Ειρήνη και Έλεος του Θεού, υμίν.
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Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης 
της Δ.Σ.Ο., 
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Δ.Σ.Ο., 
Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι Σύνεδροι,
καλησπέρα σας.
 
ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ, επιθυμώ να εκφράσω τις θερ-
μές ευχαριστίες μου στους κυρίους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του Λιβάνου και στις κυρίες και τους 
κυρίους στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθο-
δοξίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Γενικός 
Γραμματέας, που μας πρόσφεραν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουμε στο παρόν σημαντικό συνέδριο. Ερχόμαστε από την Παλαιστίνη, 
από την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα των θρησκειών, από τη Βηθλεέμ, τη γενέτει-
ρα του Χριστού, μεταφέροντας ένα μήνυμα ειρήνης και αγάπης. Ερχόμαστε, ενώ 
πίσω μας υπάρχουν περίπου πέντε εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, πολιορκημένοι και 
καταπιεσμένοι και υπάρχουν άλλοι τόσοι σε χώρες της ξενιτειάς, της προσφυγιάς 
και της διασποράς.

Κυρίες και κύριοι, 
Οι Χριστιανοί στην Παλαιστίνη, εορτάζουν το Πάσχα, την αρχή της επόμενης 
εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εορτή, όπως και οι δεκάδες που προηγήθηκαν, πραγ-
ματοποιούνται εν μέσω της πολιορκίας, που επιβάλλουν οι δυνάμεις κατοχής στη 
Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν δεκάδες σταθερά στρατιωτικά 
οδοφράγματα, ενώ τη κατεχόμενη Ιερουσαλήμ περιβάλλουν τεράστια τείχη και 
σταθερά οδοφράγματα. Επομένως, πως είναι δυνατόν να μεταβεί ο Παλαιστίνιος 

Omar Rahal 
Πρόεδρος των Κέντρων ΜΜΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τη Δημοκρατία, Παλαιστίνη
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Μουσουλμάνος ή ο Παλαιστίνιος Χριστιανός, στο Ναό της Αναστάσεως ή στο τέ-
μενος Αλάκσα. Στον Παλαιστίνιο απαγορεύεται η είσοδος στην Ιερουσαλήμ για ερ-
γασία, σπουδές, ιατρική περίθαλψη ή άσκηση της λατρείας. Επίσης, απαγορεύεται 
στους Παλαιστινίους από την Λωρίδα της Γάζας η πρόσβαση στην Ιερουσαλήμ ή 
τη Βηθλεέμ. 

Κυρίες και κύριοι, 
Από το παρόν βήμα, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την ανά-
γνωση της νομοθεσίας που εκδίδει το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, δηλαδή η Κνέσετ. 
Υπάρχουν δεκάδες ισραηλινοί νόμοι και νομοθετήματα, που αντιβαίνουν στις 
διεθνείς συνθήκες τις σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως γνωστόν, οι αρ-
χές του διεθνούς δικαίου είναι εφαρμοστέες και δεν επιτρέπεται να συμφωνηθεί 
η παράβαση τους. Σήμερα, η Κνέσετ συμμετέχει στο έγκλημα. Το Ισραηλινό 
Κοινοβούλιο, και η εκτελεστική εξουσία, αφού είναι η υφιστάμενη δύναμη κα-
τοχής, αγνοούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, με επικεφαλής τη Σύμβαση της 
Γενεύης, ιδιαίτερα την τρίτη και την τέταρτη. Το Δίκαιο περί των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου δεν την απαλλάσσει, σε καμία περίπτωση, από την τήρηση των 
υποχρεώσεων της έναντι των κατοίκων στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. 
Σας καλούμε, σας παρακαλούμε και σας ζητούμε να σταθείτε στο πλευρό μας 
για να αντιμετωπίσουμε την Ισραηλινή αλαζονεία, την επιθετικότητα των Ισρα-
ηλινών εχθροπραξιών κατά των τέκνων του λαού μας, καλώντας τις χώρες σας να 
αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης. 

Κυρίες και κύριοι, 
Πιστεύουμε ότι η ανεκτικότητα, ο διάλογος και η αποδοχή του άλλου, είναι σί-
γουροι τρόποι για την αποφυγή της βίας, των δεινών και των πολέμων. Αλλά, 
εμείς τι κάνουμε; Φανταστείτε ότι οι Ισραηλινές παραβιάσεις κατά των δικαιω-
μάτων των Παλαιστινίων, χρονολογούνται από την ημερομηνία της Οικουμενι-
κής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948. Εμείς στην Παλαι-
στίνη, έχουμε τείνει το χέρι μας για διάλογο και ειρήνη, ως τρόπο επίλυσης της 
διένεξης, αλλά η κατοχή και η διεθνής κοινότητα μας απάντησαν γυρίζοντας 
την πλάτη, με αναβλητικότητα, υποσχεσιολογία και υπεκφυγές. Άραγε, δεν δι-
καιούμαστε, όπως και οι υπόλοιποι λαοί της Γης, να έχουμε το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης και να έχουμε δικό μας κράτος στο χώμα της πατρίδας μας; Εμείς 
χαιρόμαστε τη ζωή, την αγαπούμε. Μισούμε το φόνο, τον εκτοπισμό και την 
αιματοχυσία. Εμείς στην Παλαιστίνη πονάμε για τα παιδιά μας, τους νέους μας, 
τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Πονάμε, όμως, και για τα παιδιά, τους νέους, 
τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες των άλλων χωρών όπως της Συρίας, της Υε-
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μένης, της Σομαλίας, του Ιράκ και της Αιγύπτου. Πονάμε για αυτό τον παραλογι-
σμό, το σκοταδισμό, τη βία, τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Πονάμε όταν 
βλέπουμε τραυματίες των σκοταδιστικών συμμοριών να δέχονται περίθαλψη 
στα νοσοκομεία της Ισραηλινής κατοχής και παράλληλα να προμηθεύονται με 
χρήματα και εξοπλισμό από πολιτικά καθεστώτα, που δε σέβονται τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και δεν αναγνωρίζουν τη Δημοκρατία, ως τρόπο ζωής. 

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, να απευθύνω, εξ’ ονόματος μου και εξ’ ονόμα-
τος των συναδέλφων μου στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, χαιρετισμό στους 
Άραβες αδελφούς, που μας συμπαραστέκονται, με επικεφαλής το Λίβανο, τη Συ-
ρία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και το Ιράκ για τις θυσίες των στρατών τους και 
των λαών τους, προς υπεράσπιση της Παλαιστίνης. Υποκλινόμαστε, με το μικρό 
ανάστημα μας, ενώπιον του μεγάλου αναστήματος τους. Απευθύνουμε ιδιαίτε-
ρο χαιρετισμό στη φίλη Ρωσία, την Κυβέρνηση με επικεφαλής τον Εξοχότατο 
Πρόεδρο κ. Πούτιν και το λαό της, για τις ιστορικές, σταθερές, ειλικρινείς θέσεις 
τους και την απεριόριστη στήριξη τους στον Παλαιστινιακό λαό αναφορικά με το 
Παλαιστινιακό πρόβλημα. Απευθύνουμε ιδιαίτερο χαιρετισμό στους επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών για τις ομιλίες και τα ειλικρινή και ευγενή αισθήματα τους 
προς τον Παλαιστινιακό λαό. 

Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω στις Δυνάμεις Κατοχής, ότι οι Χριστιανοί στην Πα-
λαιστίνη δεν είναι ούτε εφήμεροι ούτε περαστικοί, είναι οι αυθεντικοί ιδιοκτήτες 
και νομείς της γης, είναι το «άλας της γης». Οι Χριστιανοί στην Παλαιστίνη δεν 
είναι μειονότητα, είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι τέκνο της Γεωγραφίας και η Γε-
ωγραφία δεν αλλάζει. 

Κυρίες και κύριοι, 
Η Παλαιστίνη είναι σπάνια περίπτωση. Στην Παλαιστίνη όλοι είμαστε Χριστιανοί. 
Στην Παλαιστίνη όλοι είμαστε Μουσουλμάνοι. Στην Παλαιστίνη όλοι είμαστε Πα-
λαιστίνιοι. Αυτός που είπε, κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στη Λωρίδα 
της Γάζας, το 2014, ότι: «εάν σφυροκοπήσουν τα τεμένη, ελάτε να καλέσετε για 
προσευχή από τις εκκλησίες μας» δεν μπορεί παρά να είναι Άραβας, Χριστιανός, 
Παλαιστίνιος. Αυτή είναι η Παλαιστίνη. 

Ειρήνη υμίν.
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«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀν-
θρώποις εὐδοκία».

Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Διακοινοβουλευτι-
κής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, 
Κυρίες και κύριοι, 
Εκλεκτοί συμμετέχοντες, 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της Δι-
ακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας σε 
συνεργασία με το Λιβανικό Κοινοβούλιο και την 
Αραβική Διακοινοβουλευτική Ένωση, για τη δι-

οργάνωση του παρόντος Συνεδρίου, τη συγκεκριμένη στιγμή, όπου η περιοχή 
της Μέσης Ανατολής υποφέρει από τις εντάσεις και τους διχασμούς. 

Η περιοχή αυτή είναι η κοιτίδα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ήτοι 
του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Ο άνθρωπος της περιοχής 
είναι προϊόν αυτών των θρησκειών. Ως εκ τούτου, η διαθρησκειακή συμβίω-
ση είναι ιστορική κληρονομιά, αφού οι λαοί της περιοχής συμβιώνουν εδώ 
και πολλούς αιώνες. Διασφάλισαν τα δικαιώματα τους με το φυσικό σύνταγμα 
της Ανθρωπότητας, προτού γνωρίσει ο άνθρωπος τους νόμους και τα συντάγ-
ματα. 

Ωστόσο, με το κύμα του φανατισμού και της τρομοκρατίας και τις εντάσεις 
της Αραβικής Άνοιξης, κλονίστηκε ο θρόνος της συμβίωσης μεταξύ των θρη-
σκειών, των φυλών, των δογμάτων, των εθνών, που συμβιώνουν στην περιοχή. 
Κατέστη, λοιπόν, υποχρέωση μας, ως κοινοβουλευτικοί και ως πολιτικοί, να 
συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε τη συμβίωση στην προγενέστερη αρχι-
κή της μορφή. Υπάρχει εύφορο έδαφος, ιστορική συμβίωση, θετοί νόμοι και 
συντάγματα, που διασφαλίζουν την ισότητα στα θρησκευτικά, αστικά και πολι-

Tereza Yassa 
Μέλος της Εθνοσυνέλευσης του Σουδάν, 

Μέλος της Δ.Σ.Ο.
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τικά δικαιώματα, με βάση την ιδιότητα του πολίτη. Προκειμένου να επαναφέ-
ρουμε την υγιή συμβίωση, πρέπει να προβούμε στα εξής: 

Πρώτον: Αναθεώρηση της εκπαιδευτικής ύλης, προκειμένου να παροτρύνει 
στην κουλτούρα της ειρήνης, της αγάπης, της αποδοχής του άλλου, ανεξαρ-
τήτως της θρησκείας, της καταγωγής, του χρώματος και της εμπέδωσης του 
πνεύματος του καλού πολίτη. 

Δεύτερον: Κανονιστική ρύθμιση του θρησκευτικού λόγου, αποφυγή όσων 
προκαλούν το μίσος και την απέχθεια. Αξιοποίηση των κοινών παρονομαστών 
μεταξύ των θρησκειών, που μπορούν να καλλιεργήσουν την κουλτούρα της 
συμβίωσης και της αποδοχής του άλλου. 

Τρίτον: Διαχωρισμός της θρησκείας από την πολιτική, προκειμένου να δι-
αφυλαχθεί η θρησκεία, να εξορθολογιστεί η πολιτική και να ζήσει η πατρίδα.

Τέταρτον: Εφαρμογή προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης της κοινωνίας που επικεντρώνονται στην προβολή των διαφό-
ρων παραδόσεων των θρησκειών περί κοινωνικής συνοχής. 

Πέμπτο: Κανονιστική ρύθμιση της πληροφορίας που μεταδίδεται από τα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με την οποία 
επιδιώκεται η προβολή αρνητικών μηνυμάτων, και αντικατάσταση με θετικά 
μηνύματα. Εισηγούμαι, από το παρόν βήμα, οποιοδήποτε υλικό που αποβλέ-
πει στην πρόκληση μισαλλοδοξίας, διχασμού, και μεταδίδεται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα ενημέρωσης να θεωρηθεί, ως έγκλημα που 
περιλαμβάνεται στα εγκλήματα περί πληροφόρησης, τα οποία τιμωρούνται 
από το νόμο. 

Έκτο: Χρήση του όρου «θρησκευτική συμβίωση» και όχι του όρου της «θρη-
σκευτικής ανεξιθρησκείας», επειδή στον τελευταίο όρο ενέχονται αρνητικά μη-
νύματα, καθώς η λέξη «ανεξιθρησκεία», στην αραβική γλώσσα περιέχει την 
έννοια της «συγχώρεσης κάποιου σφάλματος». 

Τέλος, σας ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός να μας χαρίζει και να σας χαρίζει 
την επιτυχία, κατά την εκπλήρωση του καθήκοντος της υπηρεσίας των πατρί-
δων μας και της ειρήνης.



Ο Προεδρεύων της τελετής έναρξης του Συνεδρίου Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων του Λιβάνου κ. Farid Makari εξέφρασε εκ μέρους του Προέδρου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων του Λιβάνου κ. Nabih Berri τη χαρά του για την επιλογή 
της Βηρυτού ως τόπο πραγματοποίησης του Συνεδρίου της Δ.Σ.Ο.





Στο Συνέδριο για την συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Μέση Ανατολή 
συμμετείχαν με εισηγήσεις και παρεμβάσεις 49 ομιλητές

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας, Συρίας, Αραβίας, Κιλικίας, 
Ιβηρίας και πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννης χαιρετίζει τις εργασίες του συνεδρίου της Δ.Σ.Ο.
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ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ των λαών από Κοι-
νοβούλια των λαών του Ορθόδοξου Χριστιανικού και Μουσουλμανικού Κό-
σμου, που συνήλθαμε σήμερα εδώ στην Βηρυτό, με πρωτοβουλία του Κοινο-
βουλίου του Λιβάνου, της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, σε 
μια ιστορική στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη για την Μέση Ανατολή. 

Mε ενεργείς εστίες εμφυλίου πολέμου και καταστροφών στη Συρία, και 
της απόπειρας βίαιου διαμελισμού της εκ μέρους τρίτων χωρών. 

Με δεδομένες τις άκαιρες πολιτικές αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας των 
Η.Π.Α. για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και την 
συνεχιζόμενη κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. 

Με ανοικτό το ζήτημα της απαγωγής του Μητροπολίτη Παύλου της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας και του Συρορθόδοξου Μητροπολίτη 
Gregorios Yohanna Ibrahim του Χαλεπίου, των οποίων η τύχη για 5η συνεχή 
χρονιά αγνοείται,

Εκφράζουμε αρχικά την ανησυχία μας και υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας 
για όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της Μέσης Ανατολής, καταδικάζο-
ντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις συμπεριφορές αυτές.

Υπενθυμίζοντας τους μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτικούς αλλά και 
θρησκευτικούς δεσμούς που μας ενώνουν, 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εποικοδομητικό πολιτικό αλλά και δια-
θρησκειακό διάλογο στη σημερινή εποχή, 

Επιθυμώντας να συνεισφέρουμε στην εμπέδωση της έννοιας της διεθνούς 
ειρήνης και ασφάλειας και προάγοντας πολιτικές για την ειρήνη σήμερα και 
στο μέλλον. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Φροντίζοντας να εξαλείψουμε το φαινόμενα θρησκευτικού φονταμενταλι-
σμού και βίαιου εξτρεμισμού, που μαστίζουν περιοχές του κόσμου,
Διακηρύττουμε ότι:

Ο κοινοβουλευτισμός, ως θεσμός εκπροσώπησης των πολιτών και χώρος δι-
αμόρφωσης και έκφρασης των αιτημάτων τους, αποτελεί κρίσιμο παράγο-
ντα διαμεσολάβησης μεταξύ των λαών και των ηγεσιών τους, πολιτικών, και 
θρησκευτικών. Ως εκ τούτου, με σεβασμό στο διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό 
διάλογο, την ανοχή στην διαφορετικότητα, και την διασφάλιση των θεμελιω-
δών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα κοινοβούλια οφείλουν να οικοδομούν μια 
διαρκή σχέση εμπιστοσύνης με τις κοινωνίες των πολιτών.

Οι σχέσεις των κοινοβουλίων των δημοκρατικών χωρών με τους εκπροσώ-
πους του πολιτισμού και τις θρησκευτικές ηγεσίες πρέπει να βασίζονται στην 
διαφάνεια και την λογοδοτική ευθύνη. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τη βαθιά 
μας ανησυχία για την έλλειψη τέτοιου δια- θρησκευτικού διαλόγου σήμερα 
στη Μέση Ανατολή, εκφράζουμε την ελπίδα μας για την επανεκκίνησή της, 
καταβάλλουμε προσπάθειές για τη δημιουργία Forum διαλόγου μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών θεσμών και των θρησκευτικών κοινοτήτων σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο. 

Μέσω του κοινοβουλευτισμού επιδιώκεται η εξάλειψη κάθε μορφής δια-
κρίσεων και προς αυτό το σκοπό, τα κοινοβούλια θα λαμβάνουν τα απαραίτη-
τα νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της μισαλλοδο-
ξίας και της ρητορικής μίσους. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
προγραμμάτων για νέους με εστίαση στην κριτική γνώση των θρησκευτικών 
παραδόσεων και των δημοκρατικών αρχών της κοινωνικής συνοχής, μπορεί 
να έχει αποφασιστικό ρόλο σε αυτό.

Τα Κοινοβούλια μας θα επιδιώκουν να ενδυναμώνουν το νομικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί:

(α) στην εξασφάλιση της αναγκαίας συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας 
με τα σημαντικότερα παγκόσμια κείμενα προστασίας δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, 

(β) στην προώθηση της ταυτότητας εθνικών, πολιτιστικών, γλωσσικών, θρη-
σκευτικών ή εθνοτικών ομάδων και του δικαιώματος τους να ζουν σε κοι-
νότητα με άλλους,

(γ) στον διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο σε εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. 
Τα Κοινοβούλια μας θα προάγουν τα μέτρα που θα οδηγήσουν στη δημι-
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ουργία αντιπροσωπευτικότερων και αποτελεσματικότερων κοινοβουλευτικών 
σωμάτων. Μέτρα που ενισχύουν αυτήν την προοπτική, μεταξύ άλλων, είναι:

(α) η καθιέρωση ελάχιστης ποσόστωσης εκπροσώπησης για τους μειονοτι-
κούς πληθυσμούς θρησκευτικού ή άλλου τύπου, σε επιτροπές με κοινοβου-
λευτικό και νομοπαρασκευαστικό έργο όπου αυτό είναι δυνατόν, 

(β) η μελέτη των επιπτώσεων των προτεινόμενων από τις Κυβερνήσεις νομο-
θεσιών και οικονομικών ενισχύσεων σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειο-
νότητες, 

(γ) η λήψη μέτρων όπως οι κοινές κοινοβουλευτικές ομάδες εργασίας, η δη-
μιουργία νομοθετικού πλαισίου συνέργειας, ανταλλαγής πληροφοριών και 
καλών πρακτικών μεταξύ των πολιτικών σωμάτων για την καταπολέμηση 
του βίαιου εξτρεμισμού, 

(δ) η ενίσχυση των παραδοσιακών θρησκειών, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους 
στην ιστορική πορεία της κάθε χώρας. Σε αυτές μπορεί να προσδίδεται ει-
δικό θεσμικό καθεστώς που θα επιβεβαιώνει τον θεσμικό τους χαρακτήρα.

Για την προάσπιση των ανθρωπίνων και δη των θρησκευτικών δικαιωμά-
των τα Κοινοβούλια θα λαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως:

(α) διάθεση πόρων για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ζητήματα πολι-
τισμού και θρησκείας, 

(β) πρόσβαση των μειονοτήτων σε όλα τα κοινοβουλευτικά σώματα, για να 
εκφράζουν τις ανάγκες τους και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους, 

(γ) σχεδιασμό προνοιακής πολιτικής για τις μειονοτικές ομάδες.

Προκειμένου να προστατεύεται η ελευθερία για τη διατήρηση των υπαρ-
χουσών θρησκευτικών πεποιθήσεων, τα Κοινοβούλια θα μεριμνούν για την 
προστασία της θρησκευτικής ταυτότητας των πολιτών τους διασφαλίζοντας 
το δικαίωμα στη θρησκευτική παιδεία στα σχολεία, τη θρησκευτική πρόσβα-
ση σε δημόσια καθιδρύματα, καθώς και την παρουσία τους στα κρατικά και 
ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τα Κοινοβούλια θα επιδιώκουν την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 
θρησκειών με ενέργειες όπως:
(α) η ενίσχυση, χρηματική και άλλη, από διεθνείς πηγές σε διεθνείς κοινο-

βουλευτικές οργανώσεις και έγκυρα Διεθνή fora που να υποστηρίζουν το 
διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό διάλογο, 

(β) η ενεργοποίηση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την επίλυση δια-
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θρησκειακών συγκρούσεων, 
(γ) η υποστήριξη διαθρησκειακών πρωτοβουλιών με στόχο την καλύτερη κα-

τανόηση των άλλων, 
(δ) η οργάνωση και η διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, διημερίδων, διασκέ-

ψεων και συνόδων με κεντρικό θέμα τον διαθρησκειακό και δι-εθνοτικό 
διάλογο, 

(ε) η δημιουργία ενός μόνιμου και μεικτού κοινοβουλευτικού σώματος με 
στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό δράσεων,

(στ) η αποστολή ομάδων παρατηρητών ή ομάδων για την ειρήνευση σε κοινω-
νίες εξερχόμενες βίαιων συγκρούσεων με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα.





Ι. Μονή Φιλοθέου, Χαλκογραφία, 56x41,6 εκ.
Άγιο Όρος, 3 Φεβρουαρίου 1847
Χαράκτης: Ιερομόναχος Κύριλλος
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ΑΠΟ ΤΟΝ 5Ο ΑΙΩΝΑ, με τη σταδιακή καθιέρωση των θεομητορικών εορτών 
και την ίδρυση ναών αφιερωμένων στην Παναγία, παγιώθηκε πρώτα στην Ανα-
τολή η απόδοση τιμής στο πρόσωπό της. Η θέση της στον χριστιανικό κόσμο 
προσδιορίστηκε επακριβώς με τη φράση του Ιωάννη Δαμασκηνού (676-749) 
«μητέρα Θεού τιμώμεν και σέβομεν». Από τις εορτές της Θεοτόκου άλλες σχε-
τίζονται με τη ζωή του Χριστού (Υπαπαντή2, Ευαγγελισμός3, Σύναξη της Θε-
οτόκου4), άλλες συνδέονται με γεγονότα από τον κατά την παράδοση βίο της 
(Γενέσιο5, Εισόδια6, Κοίμηση7), και άλλες συνδέονται με θαυμαστά γεγονότα 
τα οποία η Θεοτόκος επιτέλεσε (εορτές: Ζωοδόχου Πηγής8, Τιμίας Εσθήτος9 
και Αγίας Ζώνης10).

Η αραβική κατάκτηση της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου ακο-
λούθησε χρονικά την καθιέρωση των θεομητορικών εορτών και την απόδοση 
τιμής προς την Παρθένο Μαρία. Έτσι, η απήχηση των θεομητορικών παρα-
δόσεων ενσωματώθηκε στην ομολογία του Ισλάμ, με τις επανειλημμένες ανα-
φορές του Κορανίου στο όνομα της Μαριάμ, η οποία –κατά την αναφορά του 
ίδιου κειμένου- επιλέχθηκε από τον Θεό μεταξύ των γυναικών, λόγω της αγνό-

1. The Abbess of Mount Athos
2. The Presentation of Our Lord at the temple
3. The Annunciation of the Virgin Maria
4. The Synaxis of the Virgin Maria
5. The Nativity of Theotokos
6. The Presentation of Virgin Maria at the temple
7. The Dormition of Virgin Maria
8. The Virgin Maria – The Life Giving Spring
9. The Placing of the Honorable Robe of the Virgin Maria
10. The Holy Girdle (Cincture, Belt) of Virgin Maria

Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΘΩ1
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τητάς της, για να επιτελέσει το θαύμα της γέννησης του Ιησού («ενός εκ των 
μεγαλύτερων προφητών», σύμφωνα με το Ισλάμ). Ακολουθώντας το σχετικό 
εδάφιο του Κορανίου, η αραβική εικονογραφική παράδοση παρουσιάζει τη 
σκηνή της Γέννησης του Χριστού κάτω από μία χουρμαδιά, μέσα στην έρημο.

Σύμφωνα με πολύ παλαιά χριστιανική παράδοση, μετά το τέλος της επίγει-
ας ζωής της η μητέρα του Χριστού τάφηκε κοντά στη Γεσθημανή, αλλά «μετ’ 
ολίγον το σώμα γέγονεν άφαντον», διότι μετέστη11 από τον Θεό «είς τινας υπερ-
φώτους και αφθάρτους χώρους των επουρανίων δομών». 

Αρχαία παράδοση που καταγράφεται σε αγιορειτικούς κώδικες περιγράφει 
τη σχέση της Παναγίας με το Άγιον Όρος. Διηγείται ότι –πλέοντας προς την 
Κύπρο- η Παναγία βρέθηκε εξ αιτίας θαλασσοταραχής στην χερσόνησο του 
Άθω. Θαυμάζοντας το κάλλος του τόπου, ζήτησε από τον Υιό της τον τόπο 
αυτόν ως «κλήρο της12» για να τον καταστήσει τόπο μετανοίας για όσους ήθε-
λαν να αναχωρήσουν «από τις κοσμικές συγχύσεις», γνωρίζοντας ότι σύντομα 
ο τόπος αυτός «πλησθήσεται του τάγματος των μοναχών απ’ άκρων έως άκρων 
αυτού13».

Έτσι, στην αγιορειτική παράδοση και πρακτική το Άγιον Όρος κατέστη ο 
«νοητός της Θεοτόκου και ωραίος παράδεισος», επί το απλούστερο το «Περι-
βόλι της Παναγίας»· η Θεοτόκος έγινε η «ηγουμένη» του Άθω και οι μοναχοί 
έγιναν οι εργάτες του έργου της μετανοίας, που την υμνούν και την τιμούν ως 
πρότυπο αγνότητας και ηθικής τελειότητας και επιπλέον ζητούν τη μεσιτεία14 
της ως Μητέρα Θεού. Επιπλέον η παράκληση της Θεοτόκου στον Υιό της: «δό-
ξασον τον τόπον τούτον υπέρ παντός τόπου», εκπληρώθηκε στην ιστορική πο-
ρεία του Αγίου Όρους καθώς αυτό απέκτησε και διατήρησε τον οικουμενικό 
χαρακτήρα του.

Η σχετική προς την Παρθένο χριστιανική εικονογραφική παράδοση είναι 
βέβαια τεράστια σε έκταση. Ειδικά οι αγιορείτες μοναχοί την εξέφρασαν με 
πληθώρα εικονογραφικών τύπων15, μερικοί από τους οποίους πήραν το οριστι-
κό σχήμα τους ήδη από τη βυζαντινή περίοδο, ενώ άλλοι δέχθηκαν νεότερες 
επιδράσεις. Οι ονομασίες ποικίλλουν ανάλογα με τη στάση της Παναγίας στην 
εικόνα, με τις εορτές της, με τα αποδιδόμενα σε αυτήν θαύματα ή και με τον 
τόπο με τον οποίο συνδέεται η εικόνα. 

Ιδιαίτερα στα αγιορειτικά χαρακτικά απεικονίζονται σκηνές από το βίο της 

11. Assumption (Metastasis) of Virgin Maria
12. δηλαδή κληρονομία ή μερίδιο τόπου
13. ότι ο τόπος αυτός θα γεμίσει με ομάδες μοναχών από τη μία άκρη έως την άλλη
14. Intercession
15. Iconographic types
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Θεοτόκου, συνδεόμενες με την παράδοση των μονών του Άθω. Στα εκατοντάδες 
χαρακτικά16 του Αγίου Όρους ορισμένοι εικονογραφικοί τύποι της Παναγίας εί-
ναι κυρίαρχοι: Η Βασίλισσα των Αγγέλων (βρεφοκρατούσα, περιστοιχιζόμενη 
από αγγέλους)· η Πλατυτέρα των Ουρανών (καθισμένη στο θρόνο, έχοντας στην 
αγκαλιά της τον Χριστό, με νέφος ως υποπόδιο, είτε σε όρθια στάση με τα χέρια 
απλωμένα και ανυψωμένα)· η Γαλακτοτροφούσα (τρέφει το Βρέφος με το γάλα 
της)· η Γλυκοφιλούσα (αγγίζει με το μάγουλό της το μάγουλο του Βρέφους)· η 
Οδηγήτρια (σε προτομή, ελαφρά στραμμένη δεξιά ως προς το θεατή, κρατά με 
το αριστερό χέρι τον Ιησού, ο οποίος ευλογεί με το δεξί χέρι)· το Ρόδον το Αμά-
ραντον17 (καθισμένη με βασιλική περιβολή, κρατώντας στο αριστερό της χέρι 
τον Ιησού και στο δεξί ένα ρόδο)· το Άξιον Εστί18 (η Θεοτόκος γέρνει ελαφρά το 
κεφάλι προς το μέρος του Χριστού και τον υποβαστάζει με το αριστερό χέρι, ενώ 
με το άλλο πιάνει το δεξί του χέρι που κρατά ειλητάριο) κ.λπ.

Η τιμή και η προσκύνηση των ιερών εικόνων αποτελεί ουσιώδες δόγμα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία δέχεται: «εικονικάς ανατυπώσεις του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού και της Αχράντου Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, 
των τε τιμίων αγγέλων και πάντων των αγίων προσκυνείν και ασπάζεσθαι». 

Σε κάθε βήμα και σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει κάποια 
θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που μαρτυρεί τη ζωντανή παράδοση για 
την ορατή παρουσία της. Ενδεικτικά: στο Πρωτάτο βρίσκονται οι εικόνες η 
Παναγία το Άξιον Εστί και ο Χορός των Αγίων του Άθω19· στη Μεγίστη Λαύ-
ρα το θαύμα της Παναγίας με τον άγιο Αθανάσιο και η Παναγία της σκήτης 
του Τιμίου Προδρόμου· στη μονή Βατοπαιδίου ο Ευαγγελισμός της Θεοτό-
κου, η Παναγία η Εσφαγμένη20 (η ονομασία διασώζει παράδοση βλάβης της 
εικόνας από μοναχό), και η Παναγία η Βηματάρισσα21 (εφέστιος εικόνα της 
μονής, τοποθετημένη στο σύνθρονο22 του ιερού βήματος του καθολικού23 της)· 
στη μονή Ιβήρων η Παναγία Πορταΐτισσα24 (σε παρεκκλήσι κοντά στην πύλη)· 

16. Engravings
17. The Unfaiding Rose
18. Axion Estin (It is truly right to bless thee / It is truly meet)
19. The Synaxis of the Saints of Athos
20. Virgin Mary the Esphagmeni (slaughtered)
21. “Vimatarissa” (the icon which is placed on the Synthronon of the holy altar of 
katholikon)
22. synthronon
23. katholikon (main church of a monastery)
24. The icon of Virgin Maria the Gate-Keeper
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στη μονή Χιλανδαρίου η Παναγία η Τριχερούσα25 (τύπου Οδηγήτριας26, με 
συναπεικόνιση του κομμένου, λόγω της εικονοφιλίας27 του, χεριού του Ιωάννη 
Δαμασκηνού που αποκαταστάθηκε με θαύμα της Παναγίας) και η Παναγία 
Γαλακτοτροφούσα28 του Τυπικαριού29 στις Καρυές· στη μονή Παντοκράτορος 
η Παναγία η Γερόντισσα (από την παρέμβασή της υπέρ γέροντα ηγουμένου)· 
στη μονή Φιλοθέου η Παναγία η Γλυκοφιλούσα· στη μονή Διονυσίου η Πανα-
γία των Χαιρετισμών30, η αρχαιότερη ίσως του Αγίου Όρους.

Είναι αδύνατο να φανταστούμε τον κόσμο της καθ’ ημάς Ανατολής χωρίς τη 
μακραίωνη απόδοση τιμής στη Θεοτόκο Μαρία. Η παράδοσή της –ως λόγος 
αναπαραγόμενος- δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την πλούσια εικονο-
γραφία, από τα εκατοντάδες έργα με αναφορά στην Παναγία. Καθώς το Άγι-
ον Όρος έχει πίσω του πάνω από ένδεκα αιώνες συνεχούς μοναστικής ζωής, 
συσσώρευσε αναλλοίωτες παραδόσεις που αντανακλώνται σε φορητές εικό-
νες και χαρακτικά της Θεοτόκου· συσσώρευσε και «εικονικάς ανατυπώσεις»31 
που αναβιώνουν αδιάκοπα τις μακραίωνες παραδόσεις. Καμιά φορά ο λαϊκός 
μελετητής νοιώθει αμηχανία μπροστά σε αυτήν την αλληλεπίδραση, που δεν 
είναι ίδιο του κοσμικού περιβάλλοντος· αισθάνεται ότι ίσως οι μοναχοί ζουν 
στο Άγιον Όρος για να δίνουν υπόσταση στις παραδόσεις, ότι ίσως γίνονται οι 
ζωντανοί φορείς της παλιάς συνέχειας. Άλλωστε, αν ο ανθρώπινος νους δεχτεί 
το θαύμα της γέννησης του Ιησού από την Παρθένο Μαρία, απογυμνώνεται 
από αντιφάσεις και μάταια ερωτήματα· τότε, η συνέχεια αποκτά και πάλι το 
νόημά της. Η παράδοση παύει να έρχεται από το παρελθόν· αναβλύζει μέσα 
μας, γίνεται η καθημερινή υπόστασή μας.

25. Icon of Virgin Maria Tricheroussa (Three-handed)
26. Hodegetria
27. iconophily
28. The Virgin Lactans (The Virgin Maria Breastfeeding)
29. Typikarion (Cell of Chilandar monastery in Karyes)
30. The icon of the Akathist Hymn
31. εννοεί όλους τις άλλες κατηγορίες τέχνης αναπαραγωγής και διάδοσης εικόνων 
(χαρακτικά, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, φωτογραφίες, ξυλογραφίες ...)



Ύμνοι προς τιμή της Θεοτόκου, Χορωδίες από τον Ελληνορθόδοξο Ι. Ναό του Αγ. Γεωργίου και 
το Ισλαμικό Φιλανθρωπικό Κέντρο Al-Mabarrat

Στα εγκαίνια της Έκθεσης “Virgin Mariam. Icons from Her Holy Garden. Mount Athos” στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Beit Beirut



Το Άξιον Εστί, Χαλκογραφία, 55,4x42,3 εκ
Άγιο Όρος, 1866
Χαράκτης: Άγνωστος



«Μετά από την κοινή αυτή προσευχή και με την παρουσία του πατέρα μας και Αρχιεπισκόπου κ. Ηλία, 
βρίσκω τον εαυτό μου άφωνο, δεν υπάρχουν λόγια να μπορούν πραγματικά να εκφράσουν αυτή τη 
στιγμή.

Θα ήθελα να καλωσορίσω τον καθένα σας σε αυτό τον τόπο όπου είναι χαραγμένη όλη η ιστο-
ρία της αγαπημένης μας Βηρυτού. Σε αυτόν τον χώρο αποτυπώνονται τα τραύματα του παρελθόντος 
μας, της ιστορίας μας και πολλά μαθήματα. Για τον λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης δι-
ασφαλίσαμε τη διατήρηση της ταυτότητάς του, επειδή θέλαμε να είναι κάτι περισσότερο από ένας 
τόπος διαλόγου και σύγκλισης, θέλαμε να αποτελεί ένα εμπνευσμένο και παρακινητικό μήνυμα από 
το παρελθόν και το μέλλον αυτής της χώρας. Δυστυχώς, το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά το 
μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, που μας 
έδωσε αυτή την μεγάλη ευκαιρία να απολαύσουμε την μεγαλειότητα αυτής της κληρονομιάς που προ-
έρχεται από το Άγιο Όρος.»

Εξωχώτατος κ. Ziad Chebib, Κυβερνήτης της πόλης της Βηρυτού



Η Παναγία Πορταΐτισσα και η Ιερά Μονή Ιβήρων, Χαλκογραφία, 59,8x50,3 εκ., 
Μόσχα, Νοέμβριος 1838 
Χαράκτης: Άγνωστος



Οι λαοί μας, στην χριστιανική Ανατολή και τον αραβικό περίγυρο, προσβλέπουν σε μία κοινοβουλευ-
τική δράση η οποία να κουβαλάει τα ζητήματά τους και να αναδείξει την αξία του ανθρώπου σε καιρούς 
κατά τους οποίους η πολιτική δράση σε πολλές πρωτοβουλίες της κατάντησε μία σειρά από οικονομικές 
συμφωνίες με γεωπολιτικό χαρακτήρα∙ συμφωνίες που υπόσχονται στον άνθρωπο την ελευθερία, την 
ειρήνη και την δικαιοσύνη ενώ παραβιάζουν την ακεραιότητά του και εξαντλούν τους ανθρώπινους 
πόρους και τον φυσικό πλούτο των χωρών του.

Τον τελευταίο καιρό βιώνει η Μέση Ανατολή την άνοδο του ιδεολογικού εξτρεμισμού που προφα-
σίζεται τη θρησκεία. Τον ακολούθησαν πολιτικές οι οποίες επικαλέστηκαν την καταπολέμηση του εξτρε-
μισμού μετατρέποντας την περιοχή σε αγορά όπλων, δουλεμπόριο, θάλασσες από αίμα και δάκρυα, και 
παράνομο χρήμα. Σε τέτοιες εξισώσεις λείπει το πρόσωπο του ανθρώπου, λείπουν και τα ζητήματά του. 
Προτεραιότητες γίνονται οι διαπραγματεύσεις και οι συναλλαγές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της 
μίας ή της άλλης ισχυρής χώρας.…

Η έκθεση χαλκογραφιών του Αγίου Όρους και οι εικόνες της Θεοτόκου μας θυμίζουν ότι η έννοια 
της εικόνας βασίζεται στην αλήθεια της Αποκάλυψης του προσώπου του Θεού μέσω του ανθρώπου 
ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του. Ο άνθρωπος είναι ο σκοπός της Θεί-
ας Δημιουργίας, των πολιτισμών στις εκφάνσεις και την αλληλοδιαδοχή τους, και της θρησκείας στην 
αγνότητα της. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού επί γης, το στέμμα της δημιουργίας και ο σκοπός 
της ιστορίας.

Η Ανατολή είναι το λίκνο της Ορθοδοξίας, ο τόπος συνάντησης ανάμεσα στον πολιτισμό των 
Ρωμιών και εκείνο των Αράβων. Ίσως το πιο εύγλωττο μήνυμα που στέλνουμε από την εμπειρία μας 
σε αυτή την περιοχή είναι ότι η ειλικρίνεια στην πολιτική και τις σχέσεις, όπως και η πίστη σε μία αλη-
θινή συνάντηση με τον άλλον αποτελούν σήμερα επιτακτική ανάγκη για τις κοινωνίες∙ καθίστανται ο 
μόνος τρόπος για την οικοδόμηση του ανθρώπου και για να χαίρει του πλούτου των διαφόρων θρη-
σκευτικών κληρονομιών, των οριζόντων δημιουργίας, προσφοράς και ανάπτυξης εντός της εμπειρίας 
του κοινού βίου.»
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βηρυτού του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αντιοχείας κ. Ηλίας



Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, Χαλκογραφία, 69,6x49,2 εκ.
Άγιο Όρος, 8 Ιουλίου 1868, Χαράκτης: Άγνωστος



«O Λίβανος και η ευρύτερη περιοχή της μέσης Ανατολής υπήρξαν διαχρονικά τόποι συνάντησης και 
συνύπαρξης λαών με διαφορετικές θρησκευτικές και δογματικές πεποιθήσεις. Η συνύπαρξη αυτή δεν 
ήταν πάντα ανέφελη. Συχνά διαταράχθηκε και όχι σπάνια, οδήγησε σε  σφοδρές συρράξεις που κόστι-
σαν σε ανθρώπινες ζωές απ’ όλες τις πλευρές. Στη σημερινή εποχή η συνύπαρξη αυτή έχει λάβει και θε-
σμική μορφή στα πλαίσια της λειτουργίας του πολιτειακού συστήματος της Δημοκρατίας του Λιβάνου. 
Η διάφοροι θεσμοί κατανέμονται αναλογικά ανάμεσα στις κύριες θρησκευτικές κοινότητες της χώρας. 

Στα πλαίσια αυτού του κλίματος συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης έχει οριστεί η 25η Μαρτίου 
ως ημέρα κοινού εορτασμού του Ευαγγελισμού της Παναγίας την οποία τιμούν και οι δύο μεγάλες μο-
νοθεϊστικές θρησκείες, ο χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός. Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε 
να αφήσει αδιάφορη την οργάνωσή μας, καθόσον μια από τις βασικές καταστατικές αρχές της Διακοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας είναι και ο διαθρησκειακός διάλογος και η ειρηνική συνύπαρ-
ξη μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, ομολογιών και δογμάτων. 

Αποφασίστηκε λοιπόν η διοργάνωση έκθεσης αγιορείτικης χαρακτικής με αντικείμενο την εικό-
να της Παναγίας. Η έκθεση με θέμα: “Virgin Mariam. Icons from Her Holy Garden. Mount Athos”, 
αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία, πραγματοποιείται στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου «Ενότητα 
στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση 
Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου» που λαμβάνει χώρα στο Λιβανικό Κοινοβούλιο. Η 
έκθεση φιλοξενείται σε ένα εμβληματικό κτίριο, στο Beit Beirut, κέντρο επιχειρήσεων στον πρόσφατο 
εμφύλιο πόλεμο της χώρας, διατηρημένο άψογα, διάτρητο ακόμα από τις σφαίρες των αντιμαχομένων 
πλευρών. Στην εκδήλωση των εγκαινίων της Έκθεσης υπό τον Κυβερνήτη της Βηρυτού κ. Ziad Chebib, 
παρουσία του Μητροπολίτη Βηρυτού κ. Ηλία, φιλοξενούμε επίσης μουσικά σχήματα τα οποία πλαισιώ-
νουν την εκδήλωση με Μουσουλμανικούς και Χριστιανικούς ύμνους προς την Παναγία. Η παρουσίαση 
της έκθεσης έχει ήδη προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον στην Λιβανική πρωτεύουσα και προβάλλεται ευ-
ρέως από τα τοπικά μέσα. 

Θεωρούμε πως η έκθεση αυτή είναι μια ακόμη έμπρακτη συμβολή της οργάνωσής μας στα πλαίσια 
της κατανόησης και της ειρηνικής συμβίωσης σε κοινό τόπο ανθρώπων, με διαφορετικές πολιτισμικές 
και θρησκευτικές πεποιθήσεις.»

Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. (από 07.07.2016 έως 17.09.2020)



Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, Χαλκογραφία, 72,4x51,4 εκ., (Βιέννη), 1779, 
Χαράκτης: (Zacharias Orphelin)
Αποκατάσταση: Άγιο Όρος, αρχές 19ου αι.



«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) παρουσιάζει σή-
μερα στους πολίτες της Βηρυτού και σε ολόκληρο τον ειρηνικό Λιβανέζικο λαό την έκθεση χάρτινων 
εικόνων με θέμα: “Virgin Mariam. Icons from Her Holy Garden. MountAthos”.

Η έκθεση διοργανώνεται από μας με την υποστήριξη του Κυβερνήτη της Βηρυτού κ. Ziad Chebib. 
Πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου για τον κοινοβουλευτικό διάλογο με θέμα: «Ενότητα 
στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση 
Ανατολή» που πραγματοποιήθηκε στην Βηρυτό στις 3 και 4 Απριλίου από τη Διακοινοβουλευτική Συνέ-
λευση Ορθοδοξίας σε συνεργασία με το Λιβανικό Κοινοβούλιο και την Αραβική Διακοινοβουλευτική 
Ένωση.

Η Παναγία Θεοτόκος - είναι ένα ιστορικό και ιερό πρόσωπο όχι μόνο για τους χριστιανούς αλλά και 
για κάθε μουσουλμάνο καλής θελήσεως. Η μορφή της στη διάρκεια των αιώνων εκφράζει τη φροντίδα 
και την αγάπη προς κάθε πάσχοντα άνθρωπο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στηρίζει τις προσπάθειες που έχου-
με καταβάλει όλοι για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στον σύγχρονο κόσμο καθώς 
και για την επίτευξη ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης και Εγγύς Ανατολής. 

Καθήκον του κάθε ανθρώπου, ο οποίος αισθάνεται κοινωνική ευθύνη, είναι να συμβάλει, μεταξύ 
άλλων, και μέσα από κοινές πρωτοβουλίες πολιτών και κοινοβουλίων, στην αναζήτηση των ειρηνικών 
λύσεων που θα εξαλείψουν τον φόβο από τις καρδιές των πολιτών και θα συνεισφέρουν στην επιβίωση 
και ανάπτυξη των φτωχών και αδυνάμων όλου του κόσμου. 

Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια  από την ίδρυση και την έναρξη της διακοινοβουλευτικής δρα-
στηριότητας της Δ.Σ.Ο., η οποία, σε τελική ανάλυση, αποβλέπει στη στήριξη του κάθε ανθρώπου, ο 
οποίος επιθυμεί προσωπική και οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία και απλώνει το χέρι συνεργασίας με 
την ελπίδα για βοήθεια και συνεργασία, προς κάθε φορέα, θρησκευτική ή κοινωνική οντότητα, που 
συμβάλλει στην ειρήνευση του κόσμου. 

Εύχομαι επιτυχή, ενδιαφέρουσα και γόνιμη περιήγηση σε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης.» 
Sergei Gavrilov, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. (από 26.06.2018) 



Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, Χαλκογραφία, 77,4x53,2 εκ
Άγιο Όρος, 20 Μαΐου 1868, Σκίτσο: (Διονύσιος ο ζωγράφος), 
Χαράκτης: Ιωάννης Καλδής



«Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι η Ορθοδοξία είναι παρούσα στην πολύπαθη Μέση Ανατολή ως 
δύναμη καταλαγής, συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης. 
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που κατέστη δυνατή η έκθεση με τις χαλκογραφίες από το Περιβόλι της 
Παναγιάς εδώ στη Βηρυτό, στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Η ακτινοβολία του Αγίου Όρους πα-
ραμένει λαμπρή για πάνω από μια χιλιετία, και φωτίζει κάθε γωνιά που η Ορθοδοξία παραμένει ζω-
ντανή. Και εδώ στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία και σε όλη αυτή την τεράστια και πολύπαθη περιοχή, 
η Ορθοδοξία, παρά τις δοκιμασίες αιώνων, τις διώξεις, τα μαρτύρια, επιβιώνει σε πείσμα των καιρών.
Είχαμε τη χαρά ως μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας να διαπιστώσουμε και εμείς 
ότι εδώ χτυπά η καρδιά της Ορθοδοξίας. Η βυζαντινή Κοινοπολιτεία, ως πολιτισμός, ως ένωση πιστών, 
ως ζώσα παράδοση δεν έχει εκλείψει. Χρέος όλων μας είναι να την ενισχύσουμε παντί τρόπω. Ιδιαιτέ-
ρως στην καθ’ ημάς Ανατολή, όπου συντελείται μια μακράς διάρκειας Γενοκτονία ανθρώπων και μνημεί-
ων, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στους δοκιμαζόμενους Ορθόδοξους αδελφούς μας.
Εύχομαι, η Ανάσταση του Χριστού που γιορτάζουμε σε λίγες ημέρες, να σημάνει και την Ανάσταση 
των χριστιανών της Μέσης Ανατολής μετά το δρόμο του μαρτυρίου που έχουν διαβεί για πολλά 
χρόνια.» 

Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. (από 17.09.2020)

Στην είσοδο του εμβληματικού Beit Beirut όπου φιλοξενήθηκε η Έκθεση “Virgin Mariam. 
Icons from Her Holy Garden. Mount Athos” ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Σ.Ο. δρ. Μάξιμος 
Χαρακόπουλος (από 17.09.2020) με τον Ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας π. Ιουστίνο



Ο δρ. Μάξιμος 
Χαρακόπουλος 

συνομιλεί με τον Μακ. 
Πατριάρχη Αντιοχείας 

κ.κ. Ιωάννη

Ο δρ. Μάξιμος 
Χαρακόπουλος ευχαριστεί 
τον κ. Ghassan Moukhei-

ber για την συμβολή 
του στην υλοποίηση 

του Συνεδρίου και της 
Έκθεσης “Virgin Mariam. 

Icons from Her Holy  
Garden. Mount Athos”

Ο δρ. Ανδρέας 
Μιχαηλίδης με τον  
κ. Sergei Gavrilov  
επιδίδουν 
αναμνηστικό στον κ. 
Ghassan Moukheiber
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Άνω μέρος εξωφύλλου: Αντίγραφο 
χειρόγραφου, που ανήκει στον κώ-
δικα της Μαδρίτης, με τις 574 μικρο-
γραφίες τον Matr. Vitr. 26-2 με τη 
Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλί-
τση 12ος - 13ος αι. Το χειρόγραφο 
αναφέρεται στην Πρεσβεία που έστει-
λε ο αυτοκράτορας Θεόφιλος στη 
Βαγδάτη με τον σύγκελλο Ιωάννη τον 
Γραμματικό 831 μ.Χ./214Η-Ισλαμικό 
ημερολ.

Κάτω μέρος εξωφύλλου: Beit Beirut 
«το σπίτι της Βηρυτού»: Μουσείο και 
πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στην 
ιστορία της Βηρυτού και συγκεκριμένα 
τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990). 
Το πολιτιστικό κέντρο βρίσκεται στο 
ανακαινισμένο κτήριο Barakat, επίσης 
γνωστό ως «Yellow house», ένα ιστο-
ρικό ορόσημο που σχεδιάστηκε από 
τον Youssef Aftimus.

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση 
Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) αποτελεί δια-
κοινοβουλευτικό οργανισμό με έδρα 
την Αθήνα, που ιδρύθηκε με πρω-
τοβουλία της Βουλής των Ελλήνων. 
Πραγματοποίησε το πρώτο συνέδριο 
τον Ιούνιο 1993 στη Χαλκιδική. Στη 
Δ.Σ.Ο. μετέχουν Ορθόδοξοι κατά το 
θρήσκευμα βουλευτές από Κοινοβού-
λια χώρων της Ευρώπης, της Αμερικής, 
της Ασίας, της Αφρικής, καθώς και της 
Αυστραλίας.

Σκοποί της Δ.Σ.Ο. είναι η ανάπτυξη 
της Ορθόδοξης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς, η ενίσχυση της επικοινωνίας 
των μελών της για την προώθηση του 
ρόλου της Ορθοδοξίας στην αντιμε-
τώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων επί τη βάσει των αρχών 
της δημοκρατίας και των αξιών του 
Χριστιανισμού, η συμβολή στο σύγ-
χρονο παγκόσμιο διάλογο για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική 
συνύπαρξη των λαών.

Ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασού-
λα για την εκτύπωση του τόμου από τη 
Βουλή των Ελλήνων

Συνυπαρξη ΧριΣτιανών και ΜουΣουλΜανών 
Στη ΜέΣη ανατολη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
«Ενότητα στην πολυμορφία και βασικές αρχές ελευθερίας 
για τους Χριστιανούς και Μουσουλμάνους 
στην Μέση Ανατολή: Συνέδριο κοινοβουλευτικού διαλόγου»
Βηρυτός, 3 – 4 Απριλίου 2018
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