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Camel Bechikh

Αγαπητοί φίλοι, αφοσιωμένοι πιστοί, ειρηνοποιοί, 

Κάθε μία από τις πνευματικότητες που υπάρχουν εδώ έχει περάσει από σημαντικά στάδια στην 
ιστορία της. 

Περίοδος ίδρυσης, 
Περίοδος δίωξης,  
Περίοδος επέκτασης, 
Περίοδος μεγάλης διαίρεσης μεταξύ διαφορετικών ρευμάτων, 
Περίοδος σταθεροποίησης. 

Έτσι, όλοι εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση, η επιτάχυνση της Ιστορίας, 
αντιπροσωπεύουν ένα νέο στάδιο στη ζωή της πνευματικότητάς της. 

Ένα νέο στάδιο, που χαρακτηρίζεται από το πλησίασμα εκείνου που πιστεύει σε κάτι άλλο ή που 
δεν πιστεύει. Πλησίασμα εκείνου που είναι καινούργιος στη θρησκεία του αλλά και πλησίασμα 
εκείνου που την εγκαταλείπει ... 

Όλα αυτά είναι πολύ καινούργια, αντιπροσωπεύουν μια τεράστια πρόκληση και μερικές φορές 
μια οδυνηρή εξέλιξη. 

Μια οδυνηρή εξέλιξη αλλά μια αναγκαία εξέλιξη, επειδή ο θρησκευτικός κόσμος έχει μειωθεί 
σημαντικά. 

Ο θρησκευτικός κόσμος, ο οποίος διερευνά, εδραιώνει και ανυψώνει την ψυχή, μειώνεται σχεδόν 
έναν αιώνα τώρα μπροστά στις υλιστικές ιδεολογίες που υπόκεινται στην ανώτερη δύναμη του 
χρήματος. Μια νέα δύναμη που τρέφεται από τον περισπασμό των ψυχών για χάρη των βαθιά 
ριζωμένων επιθυμιών του σώματος.  

Επομένως, η πρόκληση είναι μεγάλη. 

Όπως ίσως γνωρίζετε, είμαι Μουσουλμάνος, γεννήθηκα και έζησα στη Γαλλία, μια χώρα στην 
οποία είμαι προσκολλημένος με αγάπη, μια χώρα που διαμορφώθηκε από το Καθολικό πνεύμα, 
επειδή η χώρα αυτή γεννήθηκε με την μεταστροφή του πρώτου βασιλιά της στον Καθολικισμό 
τον 5ο αιώνα.   

Αυτά που πέρασε η Γαλλία κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα είναι μια εικόνα, πιστεύω, της 
μελλοντικής εξέλιξης του κόσμου μας, εάν οι θρησκείες δεν μελετήσουν μαζί μια απάντηση σε 
αυτή την καταστρεπτική παγκοσμιοποίηση των παραδόσεων και των ψυχών. 

Η Γαλλία ονομάστηκε «Πρωτότοκη Κόρη της Καθολικής Εκκλησίας», ο ρόλος της ήταν πολύ 
αποτελεσματικός στην ιστορία αυτής της θρησκείας, ιδιαίτερα δίνοντάς της τον μεγαλύτερο 
αριθμό αγίων, αλλά και λαμπρούς θεολόγους, συγγραφείς, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες 
αφιερωμένους στην πίστη αυτή. 



Η Γαλλική Επανάσταση έγινε τον 18ο αιώνα και ήταν εξαιρετικά βίαιη απέναντι στη θρησκεία: 
λεηλατημένες εκκλησίες, μοναστήρια πυρπολήθηκαν, διωγμένοι και απελαθέντες ιερείς, μοναχοί 
και μοναχές, πολλοί από τους οποίους αποκεφαλίστηκαν. 

Μετά από αυτή την Επανάσταση, για την οποία η Γαλλική Δημοκρατία είναι πολύ περήφανη, η 
Εκκλησία εκδιώχθηκε οριστικά από τους εθνικούς οργανισμούς σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, το 
1905.

Το 1968, οι διαδηλώσεις των νέων, μεγαλοποιώντας την αθεΐα ως απελευθέρωση, κήρυξαν το 
«Απαγορεύεται το απαγορεύεται». 
Το 1975 εγκρίθηκε ο νόμος για την έγκριση των αμβλώσεων. 
Το 1999, έγκριση της ένωσης μεταξύ ομοφυλοφίλων. 
Το 2014, έγκριση γάμου ατόμων ιδίου φύλου με υιοθεσία παιδιού. 

Σήμερα συζητάμε για το ενδεχόμενο να μπορούν οι ομοφυλόφιλες γυναίκες να τεκνοποιήσουν 
νόμιμα. 

Σήμερα έχουμε την έγκριση για ομοφυλόφιλους άνδρες να ενοικιάζουν μήτρες γυναικών στο 
εξωτερικό. 

Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή, εφόσον οι θρησκείες στη Γαλλία δεν ήταν αρκετά ενωμένες για να 
περιορίσουν αυτές τις εξελίξεις. 

Αυτό που ήθελα να σας πω, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι πέρα από τις διαφορές μας υπάρχει ένα 
σύνολο αξιών που μας ενώνουν, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε το νέο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης που μας καταστρέφει. 

Γνωρίζετε αυτόν που διαιρεί, αυτόν που χωρίζει τον Άνθρωπο από τον Θεό, που χωρίζει τους 
συζύγους, τους γονείς και τα παιδιά ... τον αποκαλούμε διάβολο, διάβολος «αυτός που διαιρεί», 
το ‘Σαϊτάν’ στα αραβικά έχει την ίδια ρίζα, διαίρεση, χωρισμός... 

Αντίθετα, υπάρχει ο άγγελος που έχει την επιθυμία για ένωση με το Καλό. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας έδωσαν την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε, 
να ενωθούμε ο ένας με τον άλλο, αυτή είναι μια αγγελική πράξη. Είναι ένα παράδειγμα για τον 
καθένα από εμάς να επαναλάβει, ο καθένας στο δικό του επίπεδο, αυτή την πράξη ένωσης, αυτή 
την αγγελική πράξη. 

Για να συνεχιστεί αυτή η αγγελική δράση, θα πρέπει να διατηρήσουμε τη σύνδεση μεταξύ μας 
όσο το δυνατόν περισσότερο και να σκεφτούμε να επαναλάβουμε μια τέτοιου είδους 
συγκέντρωση. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι σε αυτό σήμερα, μπροστά σας. 

Ο Θεός να σας φυλάει, ο Θεός να σας προστατεύει, αγαπητοί φίλοι, αφοσιωμένοι πιστοί, 
ειρηνοποιοί...  


