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Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Διώξεων (των Χριστιανών): η έκθεση Truro 

Στα τέλη του 2018 ο Aγγλικανός Εξοχώτατος Επίσκοπος Truro, Rt Revd Philip 

Mounstephen προσκλήθηκε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου, 

Εξοχώτατο Jeremy Hunt MP, να ηγηθεί  µιας ανεξάρτητης επισκόπησης του τρόπου µε τον 

οποίο το Φόρεϊν Όφις είχε ανταποκριθεί στο παγκόσµιο ζήτηµα της δίωξης των χριστιανών. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το  Γραφείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (FCO)1
 

αποτέλεσε αντικείµενο εξωτερικού ελέγχου αυτού του είδους. Ο Επίσκοπος Τruro, Philip 

Mounstephen ήταν ο ίδιος πρώην Γενικός Γραµµατέας της Εκκλησιαστικής Αποστολικής 

Εταιρείας2 και προηγουµένως Αγγλικανός ιερέας στο Παρίσι, όπου διακόνησε σε µια 

κοινότητα των προσφύγων Ταµίλ από τη Σρι Λάνκα, εποµένως είχε σηµαντική διεθνή 

εµπειρία. 

Αυτή η έρευνα  συγκέντρωσε σηµαντικό αριθµό πρωτογενών ερευνητικών αποδεικτικών 

στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων µαρτυριών από πρώτο χέρι, στους οποίους µπορείτε να 

έχετε πρόσβαση µέσω διαδικτύου στη διεύθυνση https://christianpersecutionreview.org.uk/ 

Προσδιόρισε το πολύ σηµαντικό εύρος και τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Για να 

παραθέσω (το κείµενο) του Επισκόπου: 

«Αν σηκώσεις την πέτρα της δίωξης και κοιτάξεις από κάτω, τι θα βρεις; Σε περιβάλλοντα 

όπου οι κυβερνήσεις είναι αδύναµες, βρίσκεις την ευηµερία των συµµοριών σε βιοµηχανική 

κλίµακα που απορρέει από το έγκληµα των ναρκωτικών. Βρίσκεις αυταρχικά, ολοκληρωτικά 

καθεστώτα που δεν ανέχονται τους αντιφρονούντες  και τις µειονότητες και επιθετικό 

στρατευµένο εθνικισµό που επιµένει στην οµοιοµορφία. Βρίσκεις τον θρησκευτικό ζήλο και 

τον φονταµενταλισµό σε πολλές διαφορετικές µορφές που συχνά εκδηλώνεται µε βία. Και 

συχνά βρίσκεις και αυτά τα φαινόµενα συνδυασµένα». 

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης σηµαντικές διασταυρώσεις µε άλλα θέµατα που απασχολούν 

πρωτίστως τις δυτικές κυβερνήσεις. Τοιουτοτρόπως, όπου η Ελευθερία της Θρησκείας ή 

της Πίστεως (FoRB) διακυβεύεται, οι άνθρωποι, και ειδικότερα οι γυναίκες, είναι πιο πιθανό 

να είναι θύµατα της σύγχρονης δουλείας, της εµπορίας ανθρώπων, της αναγκαστικής 

µεταστροφής και του καταναγκαστικού γάµου (που είναι ουσιαστικά σεξουαλική δουλεία). 

Είναι επίσης προφανές ότι τα  πλουραλιστικά κράτη όπου τηρείται η Ελευθερία της 

Θρησκείας ή της Πίστεως αντιµετωπίζουν µικρότερο  κίνδυνο ασφάλειας και είναι πιο 

αξιόπιστοι εµπορικοί εταίροι. 

Οι 22 συστάσεις της « Έκθεσης Truro» διατυπώθηκαν σε µεγάλο βαθµό για να εγγυηθούν  

την Ελευθερία της Θρησκείας ή της Πίστεως για όλους, και όχι µόνο για τους Χριστιανούς. 

Έγιναν πλήρως αποδεκτές όχι µόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από την 

Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος στο σύνολό τους, µια δέσµευση που επιβεβαιώθηκε 
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στο Μανιφέστο του Συντηρητικού Κόµµατος του 2019 και στο πιο πρόσφατο έγγραφο για 

την Βρετανική πολιτική σε παγκόσµιο επίπεδο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κατά συνέπεια το  

θέµα βρίσκεται στην πολιτική ατζέντα στο Ηνωµένο Βασίλειο µε τρόπο που απλά δεν ήταν 

ποτέ πριν, µε την καθιέρωση της θέσης, για παράδειγµα, του Ειδικού Απεσταλµένου του 

Πρωθυπουργού για τα θέµατα της Ελευθερίας της Θρησκείας ή της Πίστεως, αξίωµα που 

έχει αναλάβει επί του παρόντος η βουλευτής Fiona Brice. 

Το θέµα έχει επίσης αυξανόµενη σηµασία διεθνώς. Η ∆ιεθνής Συµµαχία Ελευθερίας 

Θρησκείας ή Πεποιθήσεων3 ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020:  Αποτελείται από 35 κράτη 

µέλη, ένα από τα οποία είναι και η Ελλάδα. Αυτό το καλοκαίρι το Ηνωµένο Βασίλειο θα 

φιλοξενήσει µια µεγάλη διεθνή Υπουργική ∆ιάσκεψη για την ελευθερία της θρησκείας ή της 

πίστης στο Λονδίνοi4. Η εφαρµογή των συστάσεων της Έκθεσης Truro αποτελεί επίσης 

αντικείµενο περαιτέρω ανεξάρτητης επανεξέτασης, µε τα αποτελέσµατα αυτά να πρόκειται 

να  δηµοσιευτούν σύντοµα. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι από τότε που δηµοσιεύτηκε η Έκθεση Truro, το 2019, η 

κατάσταση παγκοσµίως έχει σηµαντικά επιδεινωθεί.  Οι ενέργειες της Κίνας κατά των 

Ουιγούρων έχουν αναγνωριστεί ως γενοκτονίες. Η Ινδία θεωρείται πλέον το χειρότερο 

µέρος παγκοσµίως για την κοινωνική βία κατά των θρησκευτικών µειονοτήτων. Η ανάληψη 

της εξουσίας των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν έχει θέσει τις θρησκευτικές µειονότητες σε 

πολύ σηµαντικό κίνδυνο. 

Ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει επίσης µια σηµαντική διάσταση για τα θέµατα της 

Ελευθερίας της Θρησκείας και της Πίστεως. Η Ρωσία παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο 

έλλειψη ανοχής ως προς τις θρησκευτικές µειονότητες και η υποστήριξη της Ρωσικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας προς στον Πρόεδρο Πούτιν αλλά και τον ίδιο τον πόλεµο, έχει τη 

βάση σε µια συγκεκριµένη θεολογική θέση που έχει αµφισβητηθεί από πολλές άλλες 

Ορθόδοξες φωνές, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας5.  

Είναι εποµένως κατάλληλη η στιγµή για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελλάδα να εξετάσουν 

από κοινού αυτό το ζωτικό ζήτηµα. 
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