
 

 
Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)*
i
 ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο 

εμέδσζαλ ην αθόινπζν Αλαθνηλσζέλ ελ όςεη ησλ επηθεηκέλσλ επξσπατθώλ 

εθινγώλ ηνπ Μαΐνπ 2014, πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί λα γίλνπλ ζηα είθνζη 

νθηώ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Δλώζεσο, κε ζθνπό ηελ αλαλέσζε ησλ 751 

κειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα. 

 

Οη αληηπξόζσπνη, πξώηα, έιαβαλ ππόςε ηηο δηεπξπκέλεο επζύλεο θαη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο 

Ληζζαβόλαο. Δπίζεο ζπδήηεζαλ ην ζέκα ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηώλ, εηδηθά ησλ ρξηζηηαλώλ, ζηηο επόκελεο εθινγέο.  

 

Οη Οξζόδνμνη αληηπξόζσπνη ζα ήζειαλ λα ππνγξακκίζνπλ όηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ είλαη απιά έλαο ζεζκόο πνπ ηδξύζεθε γηα λα 

εμαζθαιίζεη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ζπκθέξνληα. Δίλαη κάιινλ έλαο 

παξαιήπηεο πνπ αγθαιηάδεη ηηο πξνζδνθίεο εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ 

αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζηε ρώξα ηνπο, πνπ επηζπκνύλ λα είλαη κέξνο κηαο 

επξύηεξεο νηθνγέλεηαο εζλώλ, πνπ εξγάδνληαη καδί γηα ηελ εδξαίσζε 

θνηλσληθώλ θξηηεξίσλ, ηεο αμίαο ηεο δσήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ θνηλσλία. 

Όινη κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα ηελ νηθνδόκεζε θαη αλάπηπμε ζεζκώλ 

αζθαιώο αεηθόξσλ από θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε. Οη 

ρξηζηηαλνί ελζαξξύλνληαη λα ιάβνπλ ελεξγό κέξνο ζηηο εθινγέο θαη έηζη, λα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επξσπατθνύ ζρεδίνπ. 

 

Οη Οξζόδνμνη αληηπξόζσπνη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα εξγαζζνύλ από 

θνηλνύ κε θάζε αξκόδηα αξρή κε ζθνπό λα πξνσζεζνύλ: 

 

 Έλαο αλνηθηόο, δηαθαλήο θαη ηαθηηθόο δηάινγνο πνπ ελζαξξύλεη όινπο λα 

κνηξαζζνύλ επζύλεο. Σα κέιε ηεο CROCEU επαλέιαβαλ ηελ επηζπκία 

ηνπο λα εξγαζζνύλ κε ηηο επξσπατθέο αξρέο ζην πλεύκα ηνπ άξζξνπ 17 

ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβόλαο. 

 



 

 Πνιηηηθέο πνπ επηθεληξώλνληαη ζε κηα καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή 

βαζηζκέλε ζηελ θνηλσληθή επέλδπζε. Τπάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα 

αληηκεησπηζζνύλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο θηώρηαο κε εγγύεζε ελόο ειάρηζηνπ επαξθνύο 

εηζνδήκαηνο γηα όινπο. Η νηθνλνκία πξέπεη λα εμππεξεηεί ην θνηλό θαιό 

ηνπ ιανύ. Δίλαη αλάγθε λα ιεθζεί κέξηκλα επεηγόλησο γηα ηα πην επάισηα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

 

 ηξαηεγηθέο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηδησηηθώλ, 

πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ. 

θνπόο είλαη πάληνηε λα απαιύλνληαη θαη όρη λα νμύλνληαη εληάζεηο ζηελ 

θνηλσλία. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ πξέπεη πνηέ λα γίλνπλ πεδίν 

κάρεο. Μάιινλ πξέπεη λα γίλνπλ ην ζηαζεξό έδαθνο όπνπ ζα σξηκάζεη ε 

ζπλνρή ζηελ θνηλσλία θαη ε πξνθνπή ησλ κειώλ ηεο. Δηδηθά εθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ζξεζθείαο, πίζηεο θαη πεπνηζήζεσλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα εξγάδνληαη γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αμηώλ ηεο εηξήλεο θαη 

ηεο δηθαηνζύλεο ζηελ θνηλσλία. Δπί πιένλ, είλαη θαζήθνλ γηα θάζε 

θξάηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζε απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο γηα όινπο, εηδηθά ζε θαηξό δηεπξπλόκελεο θξίζεο. 

 

 ηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο γηα δεκνθξαηηθνύο πνιίηεο, πνπ ζέβνληαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δεμηόηεηεο. 

 

 Απνηειεζκαηηθέο θαη θηιάλζξσπεο πνιηηηθέο γηα κεηαλάζηεο θαη 

πξόζθπγεο εηδηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Δίλαη αλάγθε 

πάληα λα επηδεηνύληαη ηξόπνη δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

εμηξεκηζκνύ θαη ηνπ ξαηζηζκνύ. Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζέκα λα 

εξγαζζνύκε ζθιεξά γηα λα ζηεξηρζνύλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ν 

θαλόλαο ηνπ λόκνπ ζε θάζε επίπεδν. 

 

 Πνιηηηθέο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα πεξάζνπλ 

επαξθή ρξόλν καδί θαη πνπ ζηεξίδνπλ ηα γνληθά δηθαηώκαηα θαη 

θαζήθνληα γηα ηελ αλαηξνθή, εθπαίδεπζε θαη δηάπιαζε ησλ παηδηώλ. Οη 

νηθνγέλεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειεύζεξα θαζηεξσκέλε ζρέζε κεηαμύ 

αλδξόο θαη γπλαηθόο, κε πιήξε ζεβαζκό ζηελ ηζόηεηα κεηαμύ απηώλ, 

παξακέλνπλ έλα ζπζηαηηθό ζηνηρείν πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία. 

 

 Πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο πνπ ζέβνληαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ Θενύ θαη 

πξνζθέξνπλ έλα ζηαζεξό έδαθνο γηα έλα αεηθόξν κέιινλ ηεο 

αλζξσπόηεηαο. 

 



 

 Η άκβιπλζε ηεο εληάζεσο κεηαμύ ηεο πξνζπάζεηαο γηα νινθιήξσζε ηεο 

αλζξώπηλεο δπλεηηθόηεηαο, από ην έλα κέξνο, θαη ησλ ξαγδαία 

αλαπηπζζόκελσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ ηερλνινγία, 

από ην άιιν. Υξεηάδεηαη κηα δηεμνδηθή ζπδήηεζε πάλσ ζηελ εζηθή 

δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επίπησζήο ηεο γεληθά ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη εηδηθά ζηελ λεόηεηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαπηπρζνύλ 

πνιηηηθέο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ αμηνπξέπεηα, ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη 

ηελ αθεξαηόηεηα θάζε αλζξώπηλνπ όληνο από ηε ζύιιεςε κέρξη ηνλ 

θπζηθό ζάλαην. 

 

Δίλαη ζέκα θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο λα έρνπκε ηελ επξύηεξε δπλαηή 

ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ απηνύ δηθαηώκαηνο. Καλέλα θξάηνο 

ή κέξνο απηνύ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο νινέλα 

εληεηλόκελεο πξνθιήζεηο ζε έλα θόζκν, ν νπνίνο παγθνζκηνπνηείηαη ξαγδαία. Η 

ζπκκεηνρή ησλ ρξηζηηαλώλ ζηηο εθινγέο ππνγξακκίδεη ηελ πίζηε όηη 

επηζπκνύκε λα ελζαξξύλνπκε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο λα 

εξγαζζνύλ καδί γηα έλα θαιύηεξν θόζκν κε έλα πλεύκα αιιειεγγύεο. Η ηζρύο 

ελ ηε ελώζεη. 

 

Γεκνζηεύζεθε ζηηο 9 Μαξηίνπ 2014, Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο, εκέξα 

ενξηαζκνύ ηεο ελόηεηαο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Οξζνδόμσλ 

Δθθιεζηώλ. 

 

 
                                                 
* Η Eπηηξνπή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειείηαη 

απν ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ, ηνπ Παηξηαξρείνπ ηεο Ρσζζίαο, ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζηηο 

Βξπμέιιεο. 

 


