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Αξιότιμοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανέγνωσα το κείμενό σας με τίτλο «Ο Πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία: Η 

θρησκευτική διάσταση», το οποίο δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ερευνητική 

Υπηρεσία (EPRS) τον Απρίλιο του 2022, και στάλθηκε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 

ενημερωτικό έγγραφο. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσω ότι η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας 

(Δ.Σ.Ο.),(www.eiao.org) πολιτική οργάνωση, διακοινοβουλευτικός θεσμός που προάγει τις αξίες του 

χριστιανισμού στον χώρο της πολιτικής και συμβάλει και υποστηρίζει τον διαθρησκειακό και δι-

ομολογιακό διάλογο στο διεθνές πεδίο, έχει υποστηρίξει την ανάγκη αναγνώρισης της παρουσίας του 

θρησκευτικού παράγοντα στα δημόσια πράγματα και βέβαια, στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο για το 

μέλλον της Ευρώπης. Η κατάθεση των απόψεων όλων των θρησκειών, στον Ευρωπαϊκό δε χώρο ιδιαίτερα 

των Χριστιανικών Εκκλησιών και ομολογιών, δια των οργάνων έκφρασής των, εκτιμάται ως αναγκαία 

στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.  

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα παρά τις επίμονες εκκλήσεις της Οργάνωσης (Επιστολή του Γενικού Γραμματέα 

προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://eiao.org/athens-february-7-2020-participation-of-

the-i-a-o-to-the-dialogue-on-the-future-of-europe/. Απάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

https://eiao.org/brussels-february-18-2020-conference-on-future-of-europe-positive-response-of-the-

president-of-the-european-commission/. Συμπεράσματα Γενικής Συνέλευσης Κρήτης: 

https://eiao.org/28i-olomeleia-kriti-ellada-22-26-iouliou-2021/ και Συμπεράσματα Διεθνούς 

Γραμματείας Κέρκυρας: https://eiao.org/kerkyra-10-11-dekemvriou-2021-synedriasi-tis/) 
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δεν διαφαίνεται πρόθεση πρόσκλησης των θρησκευτικών θεσμών στην συζήτηση για την διαχείριση των 

ευρωπαϊκών πραγμάτων στο μέτρο που είναι αναγκαία και χρήσιμη. Σαφώς ένας τέτοιος διάλογος είναι 

διάλογος δαιδαλώδης και δύσκολος και απαιτεί καλή γνώση του χώρου των Χριστιανικών Εκκλησιών 

ιδιαίτερα. Υποθέτω πως αυτή η άρνηση, ίσως θα μπορούσε να αποδοθεί, εκτός των άλλων και στην 

αμηχανία των ευρωπαίων πολιτικών γυναικών και ανδρών, απέναντι στη δυσκολία κατανόησης της 

μεταφυσικής σφαίρας, στην οποία αναφέρονται οι θρησκείες. Άλλωστε και ακριβώς, καθότι υφίσταται 

δυσκολία κατανόησης θέσεων και απόψεων αυτού του χώρου αλλά και παντελής έλλειψη πληροφόρησης 

για τις δράσεις του, εκδόθηκε και το δικό σας έγγραφο. Μια απόπειρα που μέσα σε δύο σελίδες προσπαθεί 

να περιγράψει, να εξηγήσει και να αναδείξει πλευρές της δραστηριότητας ενός κοινωνικού χώρου που έχει 

μεγάλη και πλούσια προϊστορία, σαφώς συνυφασμένη με την πολιτική ιστορία κρατών και περιοχών.  

Όμως, ο αποκλεισμός ενός χώρου τόσο μεγάλου και διαχρονικού όσο είναι ο χώρος της θρησκείας, στην 

αναζήτηση της ταυτότητας της Ευρώπης και του μέλλοντος της μέσα στο χώρο της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, δεν είναι δημοκρατικός, περιπλέκει την ερμηνεία 

πολιτικών φαινομένων και εν τέλει δεν είναι αποδοτικός. Αποκλείοντας τους από τον διάλογο, και 

αρνούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) να αναδείξει βεβαιωμένες ιστορικές πραγματικότητες και να 

συζητήσει ιδέες που έχουν να κάνουν με τις Ευρωπαϊκές αξίες, συμβάλει εμμέσως στην αναβίωση 

επικινδύνων για την Δημοκρατία αυτοκρατορικών μεγαλοϊδεατισμών και αυτοπροσδιορισμών, που δεν 

έχουν καμιά σχέση με τον σύγχρονο κόσμο αλλά και εθνοκεντρικών αποκλίσεων και κοσμοθεωριών περί 

διαβρωμένης Δύσης. Παρέχει ακόμη την δυνατότητα στις θρησκευτικές ηγεσίες να μην δεσμεύονται με 

διακηρύξεις αποδοχής των θεμελιωδών αξιών του σύγχρονου κόσμου, όπως η Δημοκρατία, η Ειρηνική 

συνύπαρξη των λαών, το κράτος δικαίου, το δικαίωμα όλων στην γνώση, η ελευθερία του λόγου και τόσες 

άλλες αρχές και αξίες που η σημερινή «θρησκευτική» πραγματικότητα τις θέτει, όλο και συχνότερα, υπό 

αμφισβήτηση. Εκτιμώ πως η Δια-Κοινοβουλευτική Ένωση (IPU) ορθά αξιολόγησε με το δικά της κριτήρια 

το γενικότερο πρόβλημα σχέσεων πολιτικής και θρησκείας και σε συνεργασία με τα κοινοβούλια μέλη της 

αλλά και την ΔΣΟ επεξεργάζεται την εκπόνηση «Εγχειριδίου για το ρόλο των κοινοβουλευτικών στο 

διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο».  

Είναι προφανές ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ενώπιων τεραστίων προκλήσεων και αλλαγών. Πολίτες 

προβληματισμένοι ή και τρομαγμένοι με τον νέο κόσμο της τεχνολογίας και το νέο πλαίσιο των 

ανθρωπίνων σχέσεων, at the margins of globalization, συχνά καταφεύγουν στην «παράδοση» και στην 

«θρησκευτική πίστη», εκεί όπου επιθυμούν να αισθάνονται προφυλαγμένοι, ασφαλείς και έτοιμοι να 

κάνουν αποδεκτές απόψεις και πρακτικές που είναι τελείως αντίθετες προς την χριστιανική πίστη, όπως 

ένας πόλεμος, άλλα και να προβούν στις απαραίτητες θυσίες, προκειμένου να υπερασπιστούν τις 

βεβαιότητές τους. Τέτοιου είδους αναθεωρητικές εθνοφυλετικές εξάρσεις παρατηρήσαμε και στο 

παρελθόν στο χώρο του Ισλάμ, ενώ σήμερα αναδεικνύονται στην Ευρώπη, όπως σωστά παρατηρείτε.  

Βέβαια δεν είναι καθόλου άγνωστες στον χώρο της Ορθόδοξης Παράδοσης και την περίοδο αυτή, έχουν 

την δική τους δυναμική και ταύτιση με πολιτικές που δημιουργούν παγκόσμιες εντάσεις και εθνοτικές 

συγκρούσεις. Όπως αναφέρετε άλλωστε στο κεφάλαιο Peace initiatives of religious actors του εγγράφου 

σας, ήδη από το 2016 ακόμη όταν πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας κάποιες λίγες Ορθόδοξες Εκκλησίες από τότε επέλεξαν τον δρόμο της μη 

δέσμευσης πάνω στην κυρίαρχη εκκλησιαστική λογική, ούτε πάνω σε αυτονόητες χριστιανικές έννοιες, 

όπως είναι αυτές του πολέμου και της Ειρήνης. 



Εκλαμβάνω, λοιπόν, το έγγραφό σας αυτό, ως μία ευκαιρία που μου δίδεται ως ευρωπαίος πολίτης, 

προκειμένου δι’ ημών να επισημάνω και εγώ την ανάγκη εμπλοκής στον διάλογο για τα ευρωπαϊκά αλλά 

και τα παγκόσμια πράγματα σε μια πρώτη φάση για την Ευρώπη των Χριστιανικών Εκκλησιών και 

ομολογιών σε μια δεύτερη δε των Αβραμιαίων θρησκειών (Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μωαμεθανισμός) 

στο σύνολό τους. Αφετέρου να επισημάνω ότι ως γνωστό μέσα στον χώρο τις Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υφίστανται πολλές Ανατολικές Χριστιανικές Εκκλησίες που κατά βάση υπηρετούν τις πνευματικές και 

λατρευτικές ανάγκες ομόδοξων, ομόγλωσσων ή και ομοεθνών πολιτών. Οι χώροι των ναών δεν μπορεί να 

γίνονται χώροι ανάδειξης «εθνικών» απόψεων, διεκδικήσεων και πολιτικών που εν τέλει προκαλούν μίσος 

και διαταράσσουν την ειρηνική συνύπαρξη ομάδων η ατόμων. Η περίοδος που διανύουμε μετά την εισβολή 

της Ρωσίας σε εδάφη της Ουκρανίας είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την κοινωνική συνείδηση της Ευρώπης 

και το ειρηνικό ευρωπαϊκό μέλλον. Θεωρώ μάλιστα αναγκαίο να σας προτείνω να προτρέψετε το 

Ευρωκοινοβούλιο και τα όργανα της ΕΕ, ώστε να καλέσουν όλους τους κοινωνικούς εταίρους να 

επαναδιατυπώσουν την προσήλωσή τους στα ευρωπαϊκά ιδανικά και αξίες. Βεβαίως δε και όσες 

θρησκευτικές ομάδες ή Εκκλησίες έχουν παρουσία και δράση στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

δεσμευθούν με τρόπο νομικά άρτιο, ώστε να μην έχουν την δυνατότητα να προκαλούν εθνοτικές 

αναστατώσεις, υπηρετώντας δήθεν πατριωτικές και πολεμικές ιδέες. Οι χώροι λατρείας είναι χώροι 

καταλλαγής και ειρήνης, σε διαφορετική περίπτωση καταργούνται και δεσμεύονται. Κρίνω επι πλέον 

αναγκαίο την ένταξη όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων σε ανάλογο φόρουμ διαλόγου, σε επίπεδο 

δημοτικών ενοτήτων, σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε, για την διατύπωση απόψεων που στοχεύουν στην 

ανάδειξη και συζήτηση προβλημάτων του θρησκευτικού χώρου. 

 

 

Με τιμή, 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Κώστας Μυγδάλης 

Σύμβουλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) 

 

 

 

 


