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Η ηδέα ηεο θαζηέξσζεο ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

θνηλσλίαο εκθαλίδεηαη από ηα πξώηα θηόιαο βήκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Έρνληαο πεξάζεη 

από αλαξίζκεηεο δνθηκέο, δησγκνύο θαη νδύλεο, ε Δθθιεζία πήξε ράξε από ηνλ Θεό θαη από 

δησγκέλε έγηλε επηθξαηνύζα. Ο Σεξηπιιηαλόο, έλαο από ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο, έιεγεκε 

ζάξξνο ζηνπο εζληθνύο: «Δίκαζηε ρηεζηλνί, αιιά έρνπκε ήδε γεκίζεη  ην θαζεηί ην δηθό ζαο: ηηο 

πόιεηο, ηα λεζηά, ηα θάζηξα, ηελ ιατθή ζπλέιεπζε, ηα ίδηα ηα ζηξαηόπεδα, ηηο θεξθίδεο, ην 

παιάηη ηνπ Απηνθξάηνξα, ηελ γεξνπζία θαη ηελ αγνξά…». Η Δθθιεζία απέθηεζε ην δηθαίσκα 

λα νκηιεί ελώπηνλ ησλ βαζηιηάδσλ θαη ησλ ιαώλ επεξεάδνληαο ηελ πνξεία ησλ ηζηνξηθώλ 

εμειίμεσλ. 

Η Γηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Οξζνδνμίαο δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία εδώ 

θαη πάλσ από 20 ρξόληα κέζα ζηηο δύζθνιεο πνιηηηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζπλζήθεο, απηή ηελ ζηηγκή ε Οξγάλσζε απηή ζπλελώλεη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξώπεο, ηεο 

Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ακεξηθήο επηβεβαηώλνληαο  θαη πάιη όηη νη αμίεο θαη ηα ηδεώδε πνπ 

έρεη δηαθεξύμεη ε ΓΟ είλαη ζεκαληηθά γηα νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα σο εθ ησλ πξαγκάησλ 

ρξηζηηαληθά. Η ηδηαηηεξόηεηα θαη ε δηάθξηζε ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο 

Οξζνδνμίαο από ηηο άιιεο παξόκνηεο νξγαλώζεηο ζπλίζηαηαη ζην ό,ηη πξηλ απ’ απηήλ δελ 

ππήξραλ δηαθξαηηθέο νξγαλώζεηο πνπ  ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Οξζνδνμίαο πάλσ ζε 

πνιηηηθή θαη λνκνζεηηθή βάζε. ηελ Γηαθήξπμε ησλ κειώλ ηεο πλέιεπζεο (Ινύληνο ηνπ 1993) 

πνπ πηνζεηήζεθε ζηα Οξκύιηα ηεο Υαιθηδηθήο (Διιάδα) επηζεκαίλεηαη ν ζεκαληηθόο ξόινο ηεο 

Οξζνδνμίαο ζηελ ζύγρξνλε Δπξώπε έμσ από νπνηεζδήπνηε νκνινγηαθέο, θπιεηηθέο θαη εζληθέο 

αληηπαξαζέζεηο. Γηαηππώζεθε ε πξόηαζε λα δηεπξπλζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο Οξζνδνμίαο ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν: ηα 

νηθνινγηθά, ηα θνηλσληθά, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ αλεθηηθόηεηα. Δίλαη νη ρώξνη πνπ σο 

ζπλήζσο  γίλνληαη αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη θεξδνζθνπίαο θαη, καδί κ’ 

απηό,  έρνπλ αλάγθε ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλσληθέο αμίεο πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο. Σνλ Ινύλην 

ηνπ 1994 ζηελ Αζήλα νη εθπξόζσπνη ησλ 20 επξσπατθώλ θνηλνβνπιίσλ ππέγξαςαλ ηελ πξάμε 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο  

«Δπξσπατθήο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο», νη βαζηθνί ζθνπνί θαη ζηόρνη 

ηεο νπνίαο δηακνξθώλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο Οξζνδνμίαο πάλσ ζηε δηεζλή θαη 

ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο 

Οξζνδνμίαο  ζπκκεηέρνπλνη θνηλνβνπιεπηηθνί, νη πνιηηηθνί, νη θηιόζνθνη, νη λνκηθνί, νη 

θιεξηθνί θαη νη εθπξόζσπνη ησλ άιισλ θνηλσληθά  ζεκαληηθώλ ηνκέσλ ηεο δσηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο θνηλσλίαο. Αθόκε έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ δξάζε ηεο ΓΟ ζε ζρέζε 

κε ηελ θαζηέξσζε ησλ αμηώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή είλαη ην γεγνλόο όηη ε ηδέα ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο νξζόδνμεο νξγάλσζεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ αλήθε ζηελ Διιάδα, ηελ 

παηξίδα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ηεο δεκνθξαηίαο, θαζώο θαη ηνλ ηόπν όπνπ ηδξύζεθαλ νη 

πξώηεο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο, ζεκειηώζεθαλ νη παξαδόζεηο ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο θαη 

θεξύρζεθε ην Δπαγγέιην! Αο εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε Οξζνδνμία ζηελ θαζηέξσζε 

ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή κέζα από ην πξίζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο. 

ηελ Γηαθήξπμε ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνηλνβνπιίσλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ 20ή 

επεηεηαθή ζύλνδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (Ινύληνο ηνπ 2013) ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο 

πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο ππνγξακκίδεηαη  ε αλάγθε ε Οξζνδνμία λα ζπκβάιιεη ζηελ 

θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθώλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ, όπσο ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ε ηζόηεηα, ην 

δηθαίσκα γηα εξγαζία θαη παηδεία, ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ πνιηηηθή. 



Αλαιύνληαο ηα έγγξαθα ηεο ΓΟ μερσξίδνπκε ηηο εμήο θνηλσληθέο ρξηζηηαληθέο αμίεο: ε 

ειεπζεξία ηνπ αηόκνπ, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ε ακνηβαία βνήζεηα, ε θνηλσληθή αιιειεγγύε. 

Κνηλωληθή δηαθνλία ηεο Εθθιεζίαο. Σν πξόβιεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο θνηλσληθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο νξζόδνμεο θνηλόηεηαο πνπ γηα πξώηε θνξά ηέζεθε ζην ζπλέδξην ηνπ Μηλζθ 

ζύληνκα νξίζηεθε από ηελ Γξακκαηεία ηεο  ΓΟ σο ην θεληξηθό ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ 3
ε
 

πλέιεπζε ηεο ΓΟ ζηε όθηα. Καη ήδε ηνλ Γελάξε ηνπ 1996, έμη κήλεο πξηλ από ην ζπλέδξην, 

ην ζέκα εγθξίζεθε ηειηθά  κε ηελ εμήο δηαηύπσζε: «Κνηλσληθό έξγν ηεο νξζόδνμεο 

θνηλόηεηαο». Γηα πξώηε θνξά εθπνλήζεθε ε έλλνηα ηεο «νξζόδνμεο θνηλόηεηαο», ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη όρη κόλν ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ηεξαξρίαο, αιιά ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ νξζόδνμν, πνπ θαιείηαη λα θέξεη 

ζηνλ θόζκν ην ζείν θσο, λα ζπκβάιεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ζηελ δηάδνζε ησλ θνηλσληθώλ 

ηδεσδώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Έλαο ηεξάζηηνο ξόινο ζηελ ελζάξθσζε ησλ ηδεώλ πνπ εγθξίζεθαλ ζηα ζπλέδξηα ηεο 

ΓΟ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηαθνλία ηεο Δθθιεζίαο αλήθεη ζηηο ελνξίεο. Δηδηθά νη 

ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο πνπ βνεζνύλ ηνπο ηεξσκέλνπο  ζηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ζηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε,ζηελ δηαπαηδαγώγεζε θαη ζην θηιαλζξσπηθό έξγν 

απνηεινύλ ηελ γέθπξα αλάκεζα ζηνλ αλώηαην θιήξν θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ρξεηάδνληαη 

παξεγνξηά, θξνληίδα θαη αξσγή. ε νξηζκέλεο ρώξεο ππάξρνπλ θξαηηθνί ζεζκνί πνπ 

ζπκπξάηηνπλ κε ηελ Δθθιεζία. ήκεξα σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο απηήο έρνπλ ηδξπζεί 

θνηλσληθέο θαη θνηλσληθέο-ζξεζθεπηηθέο ελώζεηο πνπ πξόζθεηληαη άκεζα ζηηο δνκέο ηεο 

Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο πνπ ζέηνπλ σο ζηόρν ηνπο ηελ ζύκπξαμε ζηελ Δθθιεζία ζηελ 

αλαγέλλεζε ησλ νξζόδνμσλ παξαδόζεσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Έηζη, ζηελ επαξρία  ηεο 

Υεξζώλαο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ηνπ Παηξηαξρείνπ ηεο Μόζραο δξαζηεξηνπνηείηαη ην 

λενιαηίζηηθν θίλεκα «Αλάζηαζηο» πνπ θαιείηαη λα ζπλελώζεη ηελ νξζόδνμε λενιαία, λα 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο δηαθνλίαο πξνο ηνπο θησρνύο, ηα νξθαλά θαη ηνπο 

κνλαρηθνύο αλζξώπνπο κεγάιεο ειηθίαο. 

Χξηζηηαληθό ηδεώδεο ηνπ πνιηηηθνύ. Ο  απόζηνινο Παύινο καο θαιεί λα 

πξνζεπρόκαζηε γηα ηελ εμνπζία, θαζώο δελ ππάξρεη εμνπζία  πνπ δελ είλαη από ηνλ Θεό (Ρσκ., 

ΙΓ:1-6). Σα θαλνληθά βηβιία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο αληαλαθινύλ ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε, κέζα 

ζηελ νπνία έπξεπε λα θαζηεξσζνύλ νη ρξηζηηαληθέο αμίεο πνπ ζπρλά απνθαιύπηνπλ ηελ αληίζεζε 

αλάκεζα ζην ζύλεζεο, ην θαζηεξσκέλν θαη ην δένλ. Οη θαζηεξσκέλνη  λόκνη θαη θαλόλεο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο πνιύ ζπρλά δελ ζπκπίπηνπλ νύηε θαλ κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηαθεξύζζνληαη ζηα 

λνκηθά έγγξαθα θαη δελ αληαλαθινύλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηνύ. Η θαηλνδηαζεθηθή ζενινγία 

ηεο εμνπζίαο παξνπζηάδεη ηνλ ρξηζηηαλό σο «θνηλσληθό» άλζξσπν. Έλαο ηέηνηνο ρξηζηηαλόο έρεη 

ηελ ηθαλόηεηα λα παίξλεη αλεμάξηεηεο απνθάζεηο θαηά ηελ ζέιεζή ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

γλώζε ησλ ζείσλ πλεπκαηηθώλ λόκσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο θνηλσληθόηεηαο, νη νπνίνη έπεηηα 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν δσήο, ηελ ζπκπεξηθνξά, ηηο πξάμεηο ηνπ απέλαληη ζηνπο εζηθνύο-

δηθαηηθνύο θαλόλεο, ηηο απαγνξεύζεηο, ηνπο λόκνπο θαηηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνιίηε. 

Η ζηήξημε ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο θαη ε επίδξαζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο θνηλσλίαο 

απνηειεί έλαλ από ηνπο ππιώλεο ηεο Οξζνδνμίαο. Η νξζόδνμε πίζηε πάληνηε θαιιηεξγνύζε ηνλ 

ζεβαζκό θαη ηελ εκπηζηνζύλε απέλαληη ζηελ εμνπζία, θαζώο, θαηά ηελ Γξαθή, Θενύ γαξ 

δηάθνλνο εζηί ζνη εηο ην αγαζόλ.  (Ρσκ,, ΙΓ’:4)). Από ηελ επνρή ηεο Καηλήο Γηαζήθεο δελ έρνπλ 

αιιάμεη νη πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ: ζέινπλ λα δηάγνπλ ήζπρν θαη ακέξηκλν βίν, ρσξίο ηνπο 

πνιέκνπο, ηηο αλαηαξαρέο, ηηο επαλαζηάζεηο, ηελ δηαθζνξά θαη ηελ αζπδνζία από ηελ πιεπξά 

ησλ αξρώλ.  

Η Οπθξαλία αλήθεη ζηελ επηθξάηεηα ηεο θαλνληθήο Οξζνδνμίαο, γη’ απηό ε νξζόδνμε 

πίζηε ζ’ απηήλ ηελ ρώξα πάληα είρε κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πνιηηηθνύο. 

Σα ρξόληα ησλ δησγκώλ θαη ησλ θαηαηξεγκώλ γηα ηελ πίζηε ζηνλ Θεό, ηεο απαγόξεπζεο ζηνπο 

πνιηηηθνύο παξάγνληεο λα εθθξάδνπλ αλνηρηά ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο αηζζήκαηα αλήθνπλ πιένλ  

ζηελ ηζηνξία. ήκεξα ε  πλεπκαηηθόηεηα επηθξαηεί ζε νιόθιεξε ηελ ρώξα. Γηα ηηο 

αλαηνιηθνρξηζηηαληθέο ρώξεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ε «πλεπκαηηθόηεηα» απηή λα κελ γίλεη 

θαζεκεξηλόηεηα θαη πξνζσπείν, πίζσ από ην νπνίν βξίζθνληαη κηα εληειώο δηαθνξεηηθή δσή 



θαη δηαθνξεηηθέο αξρέο κέζα ζηηο νπνίεο δελ ρσξάεη ν Υξηζηόο. Η νξζόδνμε θνηλόηεηα πνπ 

θέξλεη ηελ εηθόλα ηεο Δθθιεζίαο ζηνλ θόζκν πξέπεη λα γίλεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν 

δηακόξθσζεο ηνπ πνιηηηζκνύ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ ζα επηηειείηαη ην θηιαλζξσπηθό, 

αλζξσπηζηηθό, ηεξαπνζηνιηθό, θαηερεηηθό, εηξελεπηηθό έξγν, ε θνηλσληθή δηαθνλία ηεο 

Δθθιεζίαο. 

Οη πνιηηηθνί είλαη άλζξσπνη κε πςειή θνηλσληθή ζέζε, ηα ιάζε ησλ νπνίσλ ζπρλά 

κεηαηξέπνληαη ζε ακαξηίεο απέλαληη ζε νιόθιεξνπο ιανύο θαη θακηά θνξά θαη νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν, πνπ δελ κπνξνύλ λα εμηιεσζνύλ. Κάπνηε νη Δπαγγειηθέο εθθιεζίεο ηεο Γεξκαλίαο 

επιόγεζαλ ηνλ Υίηιεξ θαη ζήκεξα ζπκόκαζηε μαλά θαη μαλά κε νδύλε ηηο θξηθαιεόηεηεο ηνπ 

πνιέκνπ. Η Οξζνδνμία νθείιεη λα είλαη θύιαθαο ζηηο επάιμεηο ηεο εηξήλεο – λα απεπζύλεη 

ζπλέρεηα έθθιεζε γηα ηελ εηξήλεπζε  ζηνπο πνιηηηθνύο θαη γη’ απηό δελ πξέπεη ε ίδηα λα είλαη 

καρόκελε. Δίλαη αλεπίηξεπην λα γίλνληαη ζπγθξνύζεηο γηα ηα εδάθε θαη ηνπο λανύο, γηα ηηο 

ελνξίεο,  λα επινγνύληαη νη  ακαξησιέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη θξαηνύληεο κε 

αληάιιαγκα θάπνηα πιηθά αγαζά.  

Οη νξζόδνμνη ηεξάξρεο έρνληαο ην θύξνο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο δηεζλείο θύθινπο,  

θαζώο θαη ζηηο πνιηηηθέο ειίη ηεο θνηλσλίαο θαινύληαη από ηνλ ίδην ηνλ Θεό λα ζπκβάινπλ ζηελ 

θαζηέξσζε ησλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ, ησλ αξρώλ θαη ησλ ιαώλ, 

θέξλνληάο ηνπο ηηο εληνιέο ηνπ Υξηζηνύ. Ούησο ώζηε ε ρξηζηηαληθή εζηθή ησλ πνιηηηθώλ λα 

κελ πεξηνξίδεηαη ζηηο επηδεηθηηθέο δεήζεηο ζηνπο λανύο, ηηο βνπηηέο θαηά ηηο γηνξηέο ησλ 

Θενθαλείσλ ή ηελ  παξνπζία ζηηο εθθιεζίεο ππό ηελ επηζηακέλε πξνζνρή ησλ εθαηνληάδσλ 

ηειενπηηθώλ θακεξώλ θαη ζηηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο κε ηελ ζπλνδεία ησλ ηεξαξρώλ ηεο 

Δθθιεζίαο, πξέπεη λα ελζαξθώλνπλ ζηελ δξάζε ηνπο ηηο θνηλσληθέο αμίεο πνπ είρε δηαθεξύμεη ν 

Υξηζηόο – ηελ εληηκόηεηα, ηελ δηθαηνζύλε, ηελ θηιαλζξσπία, ηελ ειεεκνζύλε, ηελ βνήζεηα πξνο 

ηνλ ζπλάλζξσπν, ηελ θξνληίδα γηα ηνπο άιινπο πεξηζζόηεξν από ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπο. Έλαο 

θπβεξλήηεο είλαη δηάθνλνο ηνπ Θενύ! Κακηά ζξεζθεία πνηέ δελ έρεη δηαθεξύμεη ηηο αξρέο  

δηαθόλνπο ησλ αλζξώπσλ! Χζηόζν ζηελ Καηλή Γηαζήθε ν ίδηνο ν Κύξηνο έξρεηαη ζηνλ θόζκν 

γηα λα Γηαθνλήζεη θαη λα ώζεη. Να δηαθνλήζεη θαη όρη λα θπβεξλήζεη, λα απνθνκίζεη όθεινο. 

Ο απόζηνινο Παύινο πεξηγξάθεη ην απνηέιεζκα πνπ είρε ε δηείζδπζε ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ 

ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο αξραίαο θνηλσλίαο, όηαλ «αλόεηνη θαη απεηζείο… 

πξνο παλ έξγνλ αγαζόλ εηνίκνπο είλαη» (Πξνο Σίηνλ, θεθ. Γ’, 1-3). 

Οη θνηλωληθέο αμίεο ηνπ Χξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή είλαη ηδηαίηεξα 

αλαληηθαηάζηαηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν ρξπζό ίλδαικα θπβεξλάεη 

απξνθάιππηα ζηνλ θόζκν. Κάπνηε ν έμπηξ έγξαθε: «ν ρξπζόο είλαη ηθαλόο λα θάλεη ην πην 

καύξν ην πην άζπξν, ην θαζεηί ην ζηρακεξό – σξαίν, ηελ θάζε ακαξηία – αιεζηλή, ην θαζεηί ην 

ρακεξπέο – πςειό, ζ’ απηόλ ππνδνπιώλνληαη εμίζνπ ε ειεύζεξε ηδηνθπία θαη ην αηκαηεξό 

θαθνύξγεκα». ήκεξα ε θηιαξγπξία δηαηαξάζζεη θαη αλαηξέπεη ηνπο ζξόλνπο ησλ ηζρπξώλ 

αλεβάδνληαο ζηελ εμνπζία ηηπνηέληνπο αλζξώπνπο, πξνθαιεί εμσηεξηθέο επηπινθέο θαη 

πνιέκνπο, ζπέξλεη εζσηεξηθή δηρόλνηα πνπ νδεγεί ζε αηκαηεξέο επαλαζηάζεηο. Οη ζύγρξνλεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη θαηαζηξνθέο νθείινληαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηελ πηώζε ησλ 

αλζξώπηλσλ εζώλ. Η θσλή ηεο Δθθιεζίαο, ε θσλή ηεο Οξζνδνμίαο αθνύγεηαη αξθεηά ακπδξά 

ζ’ απηόλ ηνλ αγώλα. Ο επίζθνπνο Νηθόιανο ηεο Χρξίδαο επηζεκαίλεη: «Ο Θεόο ρξεζηκνπνίεζε 

έλα ζύγρξνλν κέζν θαη έπιεμε ηνπο ζύγρξνλνπο αλζξώπνπο – ηηο ηξάπεδεο, ηα ρξεκαηηζηήξηα, 

ηα νηθνλνκηθά θαη ην ζπλάιιαγκα αλαηξέπνληαο ηα ηξαπέδηα ησλ ζαξάθεδσλ ζε νιόθιεξν ηνλ 

θόζκν όπσο θάπνηε ζηνλ λαό ησλ Ιεξνζνιύκσλ». Άιιαμε άξαγε ε Δθθιεζία πνπ επίζεο έρεη 

παξαζπξζεί ζ’ απηό ην θπλήγη ησλ αξγπξίσλ, ηηο απόςεηο ηεο, ζηακάηεζε άξαγε απηό ην «γιέληη 

ζηνλ θαηξό ηεο παλνύθιαο»;(είλαη παξκέλν από ην Γηαδίθηπν) Όηαλ αληί γηα βνήζεηα πξνο ηνλ 

πιεζίνλ νη αλώηαηνη ηεξάξρεο ηεο Δθθιεζίαο επηιέγνπλ αθξηβά απηνθίλεηα θαη είδε 

πνιπηειείαο;Απηή είλαη άξαγε ε εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ θαη ηεο Δθθιεζίαο Σνπ πνπ ε πύιε άδνπ 

νπ θαηηζρύζνπζηλ απηήο; 

Η 17
ε
 Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΓΟ ππνγξάκκηζε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν απνδπλάκσζαλ ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη 

απνθάιπςαλ ηα πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Η Οξζνδνμία θαιείηαη λα δώζεη ζηνπο 



αλζξώπνπο ηελ πίζηε, ην ζηήξηγκα θαη ηελ ειπίδα γηα ην κέιινλ. Οη ηεξσκέλνη, νη νξζόδνμνη 

πνιηηηθνί πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηνπο αλζξώπνπο έηνηκνη λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη όρη λα 

θιείλνληαη ζηνπο λανύο πξνζηαηεπκέλνη από ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ηηο θιεηδαξηέο. 

ηελ 19
ε
 Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΓΟ (Πξάγα, 2012) νη βνπιεπηέο ηόληζαλ ηδηαίηεξα όηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί πξόθιεζε ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο. ηελ πνξεία ηεο πλέιεπζεο 

πξνηάζεθε ν ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν ε Οξζνδνμία κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο – λα βξεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην πνιηηηθό θαη ην νηθνλνκηθό ζηνηρείν θαη λα 

αγσληζηεί γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πλεπκαηηθώλ θαη εζηθώλ θνηλσληθώλ αμηώλ. 

«Αγάπα ηνλ πιεζίνλ ζνπ» ζηελ πνιηηηθή. Σν ζεκέιην ηεο δσήο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο 

απνηεινύλ δύν εληνιέο – ε ζξεζθεπηηθή «αγάπα ηνλ Θεό» θαη ε θνηλσληθή – «αγάπα ηνλ 

πιεζίνλ ζνπ» (Μαθ., ΙΒ’:30, Μη., ΚΒ’:39, Λθ., Ι:27). Η θαζηέξσζε ησλ αμηώλ απηώλ ζηελ 

πνιηηηθή νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηεο αξκνλίαο κεηαμύ ηνπ πλεπκαηηθνύ θαη ηνπ εκπξάγκαηνπ 

ζηνηρείνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ζηελ θνηλσλία. Η δηαηήξεζε ησλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ ήηαλ ην 

θεληξηθό ζέκα ηεο 15
εο

 ζπλόδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΓΟ (Ρόδνο, Διιάδα, 2008) 

αθηεξσκέλεο ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ηνπ παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο αμηώλ σο πξόθιεζε γηα ηελ 

Οξζνδνμία. Οη πνιηηηθνί, νη ζενιόγνη θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πηνζέηεζαλ έλα εληαίν 

ςήθηζκα ηνλίδνληαο όηη ε ακνηβαία θαηαλόεζε αλάκεζα ζηνπο νξζόδνμνπο ιανύο δεκηνπξγεί 

έλα ηζρπξό ζεκέιην γηα ηελ ζηαζεξή παγθόζκηα πνιηηηθή. 

Η Οξζνδνμία θαιείηαη λα θέξεη ζηελ πνιηηηθή ηελ ηήξεζε ηωλ αλζξώπηλωλ 

δηθαηωκάηωλ θαη ειεπζεξηώλ ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνλόκηα θαη δηαθξίζεηο. Έλαο από ηνπο 

ζηόρνπο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο είλαη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ελσηηθνύ πλεύκαηνο ηεο Οξζνδνμίαο, λα ζπκβάιεη ζην λα μεπεξαζηνύλ νη αθξαίεο εζληθηζηηθέο, 

νκνινγηαθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο, λα βξεζνύλνη απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη πξνζηαζίαο 

ησλ εζληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ. Σα κέιε ηεο ΓΟ ζπλέρεηα ζπδεηνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ησλ νξζόδνμσλ αμηώλ ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν.  Σν 

ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΓΟ  είλαη ν αγώλαο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ηόζν ησλ 

ρξηζηηαλώλ, όζν θαη ησλ πηζηώλ ησλ άιισλ ζξεζθεηώλ. Η Οξζνδνμία πξέπεη λα απνηειέζεη 

παξάδεηγκα ζ’ απηό. Όηαλ ππάξρνπλ πξνλόκηα γηα ηνπο ηεξσκέλνπο, ςέκαηα θαη ακαξηίεο πνπ 

ζπδεηηνύληαη έληνλα από ηα ΜΜΔ θαη ηνπο ελνξίηεο, δελ κπνξεί θαλείο λα πεξηκέλεη όηη ηέηνηνη 

ηεξσκέλνη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή θέξλνληαο κέζα ηεο ηελ πίζα ηνπ Θενύ. Η 

Δθθιεζία δελ κπνξεί λα είλαη πεγή ηεο ακαξηίαο! 

HΟξζνδνμία θαιείηαη λα θέξεη ζηελ πνιηηηθή ηελ εζηθή αμηνπξέπεηαηνπ αλζξώπνπ θαη 

όρη ηελ εμνπζία, ηνλ πινύην θαη ηελ ζέζε ζηελ θνηλσλία. Η Βίβινο καο ιέεη όηη ε «Οδὲ ὄθηο ἦλ 

θξνληκώηαηνο πάλησληῶλ ζεξίσλ ηῶλ ἐπὶ ηῆο γῆο» (Γέλ., Γ’, 1). Ο όθηο απηόο δειεάδνληαο ηνλ 

Υξηζηό πξόηεηλε εμνπζία θαη πινύηε έλαληη ηεο θαηάζηαζεο ηεο πηώζεο θαη ηεο ιαηξείαο ηνπ 

θαθνύ! 

Η παηδεία απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό θξίθν ζηελ δηακόξθσζε ηεο εζηθήο. ’ απηό ην 

πλεύκα ζηηο 13 Ινπλίνπ ηνπ 1995 πηνζεηήζεθε ην Φήθηζκα «Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νξζόδνμνπ 

πνιηηηζκνύ θαη ηεο πλεπκαηηθήο-εζηθήο δηαθώηηζεο θαη παηδείαο». Σν Φήθηζκα αληαλαθινύζε 

ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ΓΟ ζηνλ ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο δηαθώηηζεο – ηελ 

απνθάιπςε ηνπ ξόινπ ηεο Οξζνδνμίαο σο ζεκαληηθνύ θαη αλαγθαίνπ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ παξαδόζεσλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο λέαο επξσπατθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο ζηελ εθπόλεζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ, ησλ πνιηηηζηηθώλ-δηαθσηηζηηθώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ-

κνξθσηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ πνπ  ζηνρεύνπλ ζηελ κειέηε θαη ηελ δηάδνζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Οξζνδνμίαο, ζηελ εθπόλεζε θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη εγρεηξηδίσλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο θνηηεηέο ησλ παηδαγσγηθώλ 

ζρνιώλ, ηα νπνίαηνπο βνεζνύλ λα γλσξίζνπλ ηηο βάζεηο ηνπ νξζόδνμνπ πνιηηηζκνύ σο 

ζπζηαηηθό κέξνο ηεο παλρξηζηηαληθήο θαη ηεο παλεπξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο, ηεο ζξεζθεηνινγίαο θαη 

πξνγξακκάησλ κέζα ζην ζύζηεκα ηεο πξναηξεηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηελ ζπκβνιή ζηελ 

νξγάλσζε ησλ δηαγσληζκώλ ησλ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ, ζηελ ρνξήγεζε ησλ ελζαξξπληηθώλ 



βξαβείσλ θαη ππνηξνθηώλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ζηελ εθπόλεζε 

ησλ πξναηξεηηθώλ καζεκάησλ θαη ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο καζεηέο 

όισλ ησλ ειηθηώλ. ήκεξα ζηελ ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  δηαθαίλνληαη θαζαξά νη 

αγαζνί θαξπνί ηνπ Φεθίζκαηνοαπηνύ.  ηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο Οπθξαλίαο έρεη 

εηζαρζεί ην θαηλνύξην κάζεκα «Οη βάζεηο ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο» θαη νη ηεξσκέλνη ηεο 

Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ. ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

έρεη εηζαρζεί ηνεηδηθό πηινηηθό κάζεκα «Οη βάζεηο ηεο Οξζνδνμίαο», ην νπνίν επηηξέπεη όρη 

κόλν ζηνπο νξζόδνμνπο, αιιά θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ άιισλ νκνινγηώλ θαη ζηνπο 

αζετζηέο λα γλσξίζνπλ ηηο ξίδεο ηεο πίζηεο θαη ηνπο βαζηθνύο δνγκαηηθνύο θαλόλεο. 

Η αλάγθε ηεο εζηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ αλζξώπνπ ήηαλ ην θεληξηθό ζέκα ηεο 15
εο

 

ζπλόδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο «Η 

θξίζε ηνπ παγθνζκίνπ αμηαθνύ ζπζηήκαηνο σο πξόθιεζε γηα ηελ Υξηζηηαληθή Οξζνδνμία» 

(Ρόδνο, 25-28 Ινπλίνπ ηνπ 2008). Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όηη ζηνλ ραηξεηηζκό ηνπ πξνο ηα 

κέιε ηεο πλέιεπζεο ν Παλαγηώηαηνο παηξηάξρεο ηεο Μόζραο θαη παζώλ ησλ Ρσζηώλ Αιέμηνο 

ν Β’ ηόληζε όηη ε πηώζε ησλ εζηθώλ αξρώλ ζηελ θνηλσλία θαη νη επίκνλεο πξνζπάζεηεο λα 

αξλεζεί θαλείο ην ρξηζηηαληθό πεξηερόκελν ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ  ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ 

ζηελ θαηαλαισηηθή ζηάζε ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζηελ δσή. Ο Παηξηάξρεο θάιεζε ηνπο 

εθπξνζώπνπο λα εμεηάζνπλ όιε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο ζύγρξνλεο πξόθιεζεο  πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Οξζνδνμία γηα λα δηακνξθσζεί έλα ζύζηεκα ελεξγεηώλ ππέξ ησλ 

παξαδνζηαθώλ αμηώλ θαη λα ηεθκεξησζεί ε ζεκειηώδεο ζεκαζία ηεο ρξηζηηαληθήο 

πλεπκαηηθόηεηαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αλζξσπόηεηαο ζην πιαίζην ηεο νηθνδόκεζεο 

ησλ δίθαησλ θνηλσληθώλ θαη δηθαηηθώλ αξρώλ ηεο θξαηηθήο θαη δηεζλνύο νξγάλσζεο.  

Σόζν κεγάια θαη ππεύζπλα θαζήθνληα  επηβάιινπλ ηελ εθ ησλ πξαγκάησλρξηζηηαληθή 

ελόηεηα αλάκεζα ζηνπο νξζόδνμνπο ιανύο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο γηα λα  δπλακώζεη ε 

επηξξνή ηνπο ζηνλ θόζκν. Η Δθθιεζία δελ πξέπεη λα ζθύβεη ην θεθάιη ηεο κπξνζηά ζηελ 

εμνπζία θαη ηνλ πινύην, ε θιήζε ηεο είλαη λα θέξεη ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλσληθέο αμίεο ζηελ 

πνιηηηθή θαη όρη λα θάλεη ζπκβηβαζκνύο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη γήηλα αγαζά.  

Η Οξζνδνμία θαιείηαη λα επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ζηελ επίιπζε ηωλ δεηεκάηωλ ηεο 

θηώρεηαο. Η θηινπνλία είλαη θνηλσληθή αμία ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο λνκνζεηηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θηώρεηαο. ηηο εηήζηεο ζπλόδνπο, 

ηα ζπλέδξηα θαη ηηο ζπλαληήζεηο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο  

εμεηάδνληαη νη ζύγρξνλεο λνκνζεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο πξνζπάζεηεο λα επηιπζεί ην πξόβιεκα 

ηεο θηώρεηαο. Σν ζπλέδξην «Η θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ κνλνζετζηηθώλ ζξεζθεηώλ» 

(Κσλζηαληηλνύπνιε, Μάξηηνο ηνπ 2013) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο ΓΟ 

εμέηαζε ην ζέκα ηεο ζπλέλσζεο ησλ πξνζπαζεηώλ γηα λα επηιπζνύλ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ θηώρεηα. Οη Απνζηνιηθέο Γηαηαγέο βάδνπλ ηα εμήο ιόγηα ζηα ρείιε ηνπ απνζηόινπ 

Παύινπ (λνκίδσ όηη  είλαη ηνπΠέηξνπ): «λα ληξαπείηεζεηο, πνύ θξαηάηεόζα αλήθνπλ ζηνπο 

άιινπο, θαη λα κηκεζείηε ηελ ηζόηεηα ηνπ Θενύ, θαη δε ζα κείλεη θαλέλαο θησρόο». Σα ιόγηα 

απηά είλαη επίθαηξα γηα ηελ ζύγρξνλε πνιηηηθή – κελ θξαηάηε όζα αλήθνπλ ζηνπο άιινπο! 

Πνηνο αλ όρη ε Δθθιεζία νθείιεη λα θάλεη εθθιήζεηο ζηνπο πνιηηηθνύο θαη λα απνθαιύπηεη ηελ 

ακαξηία;! 

Άιιε κία θνηλσληθή αμία ηνπ Υξηζηηαληζκνύ είλαη εεηξελεπηηθή δξάζε. Θέινληαο λα 

δηθαηνινγήζνπκε ή λα εμεγήζνπκε έλα ηζηνξηθό γεγνλόο, πξνπαληόο όηαλ ε θνηλσλία 

αηζζάλεηαη όηη ηελ βαξύλεη έλα κέξνο ηεο ελνρήο, ιέκε: «Απηή είλαη ε αλαπόδξαζηε πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο». Γελ ππάξρεη ηίπνηε ην αλαπόδξαζην, ε ηζηνξία είλαη πάληνηε ε ζύκπξαμε ησλ δύν 

δπλάκεσλ – ηεο Θετθήο θαη ηεο αλζξώπηλεο ζέιεζεο. Η Οξζνδνμία νθείιεη λα ζηξέθεη ηελ 

αλζξώπηλε ζέιεζε πξνο ηελ εηξελεπηηθή δξάζε, ζύκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο αξρέο ηνπ 

Υξηζηηαληζκνύ. Σν ζπλέδξην ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο (Ινύληνο ηνπ 

1993) ππνγξάκκηζε ηνλ μερσξηζηό ξόιν ηεο Οξζνδνμίαο σο γέθπξαο αλάκεζα ζηνπο 

πνιηηηζκνύο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο νύησο ώζηε κέζσ ηνπ δηαιόγνπ λα ηαρζεί ππέξ ηεο 

δηαθύιαμεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο πάλσ ζηνλ πιαλήηε.  



ην ζπλέδξην ηνπ Μηλζθ (Μάξηηνο ηνπ 1996) ηνλίζηεθε όηη ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

εμάπισζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ θξίζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ πνπ αζθνύλ θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε 

ζε όιν ην παγθόζκην ζύζηεκα, νη ιανί ηεο κεηαβπδαληηλήο πλεπκαηηθήο παξάδνζεο δελ έρνπλ 

ηελ πξόζεζε λα νηθνδνκήζνπλ κηα θιεηζηή θνηλόηεηα ή ζύλδεζκν απνκνλσκέλν από ηηο άιιεο 

ρώξεο θαη ιανύο. Οη νξζόδνμνη ιανί ηάζζνληαη ππέξ ησλ δηαδηθαζηώλ νινθιήξσζεο ζηελ 

ήπεηξν, ππέξ ηεο εληαίαο Δπξώπεο θαη ππέξ ηεο παξνπζίαο ηνπο εθεί. ην κεηαμύ νη ιανί ηεο 

νξζόδνμεο πεξηνρήο ζα ήζειαλ λα είλαη παξόληεο ζηελ Δπξώπε, ε νπνία ελνπνηείηαη, ρσξίο λα 

ράζνπλ ηελ αλεπαλάιεπηε εηθόλα, ηελ πίζηε, ηελ πλεπκαηηθόηεηα, ηελ γιώζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκόηνπο. ην ζπλέδξην ηέζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσληθήο δηαθνλίαο ηεο νξζόδνμεο 

θνηλόηεηαο, ηεο εηξελεπηηθήο θαη ηεο θηιαλζξσπηθήο ηεο δξάζεο. Η ρξνληά απηή έγηλε ρξνληά 

θακπήο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή. 

Η πλέιεπζε απνθαιύθζεθε ζηνλ θόζκν θαη απέθηεζε ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλάςεη ακνηβαίεο 

ζρέζεηο κε ηνπο θνηλνβνπιεπηηθνύο ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ ΗΠΑ. Έλα ζεκαληηθό βήκα ζην 

πιαίζην ηεο εηξελεπηηθήο ηεο δξάζεο ππήξμε ε πηνζέηεζε ηνπ αλαθνηλσζέληνο θαη ε δήισζε 

πξνο ηηο αξρέο ηεο Δζζνλίαο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο νύησο ώζηε λα θάλνπλ ην παλ δπλαηό γηα λα ζέζνπλ 

ηέξκα ζηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο παξαβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ νξζόδνμσλ πηζηώλ ζηελ 

Δζζνλία, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εθθιεζηαζηηθή εηξήλε ζ’ απηήλ ηελ ρώξα. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε δξάζε ηεο ΓΟ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εζληθήο 

κηζαιινδνμίαο απέλαληη ζηελ νξζόδνμε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Κνζόβνπ θαη ησλ 

Μεηνρίσλ. ην ζπλέδξην ηεο Μνιδαβίαο (Μάηνο ηνπ 1998) νη ζύλεδξνη εμέηαζαλ ηελ ηζηνξία 

ηεο πνιύπινθεο απηήο ζύγθξνπζεο πνπ εμειίζζεηαη ζην θέληξν ηεο Δπξώπεο θαη κίιεζαλ κε 

αγσλία γηα ην ππαξθηό ελδερόκελν ησλ θαηλνύξησλ έλνπισλ ζπγθξνύζεσλ εμαηηίαο ηεο 

δηεζληθήο δηρόλνηαο. Σα κέιε απηνύ ηνπ θόξνπκ θάιεζαλ ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα, πξνο 

απνθπγή ηεο αηκαηνρπζίαο, λα κελ επεκβαίλεη ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ θπξίαξρνπ 

θξάηνπο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, θαιώληαο ηαπηόρξνλα ηελ θπβέξλεζε απηήο ηεο ρώξαο λα κελ 

ελδίδεη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ Αιβαλώλ εζληθηζηώλ θαη λα πξνζπαζήζεη λα βξεη εηξεληθνύο 

ηξόπνπο γηα λα δηεπζεηεζεί ε ζύγθξνπζε. Βαζηθή αηηία ηεο επηθίλδπλεο απηήο θαηάζηαζεο, θαηά 

ηελ γλώκε ησλ κειώλ, ήηαλ ε ζπλερηδόκελε δηαίξεζε ηεο Δπξώπεο, ε επίκνλε ηήξεζε από κηα 

ζεηξά παλεπξσπατθνύο ζεζκνύο ησλ ακθίβνισλ θαη απαξραησκέλσλ δνγκάησλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηαηππώζεθαλ εθηόο κηαο επξείαο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπδήηεζεο,  νη 

βαζηθέο ζέζεηο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξνρή ηεο ρξήζεο ησλ βίαησλ κεζόδσλ ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο. Σν πξόβιεκα ησλ δηαηξεκέλσλ ιαώλ, ησλ πξνζθύγσλ πνπ  έπεζαλ ζύκαηα ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ θαη εζληθώλ εθθαζαξίζεσλ δπζρεξαίλεη θαηά πνιύ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε.  

ήκεξα ν θόζκνο ζπγθινλίδεηαη μαλά θαη μαλά από ηελ ζξεζθεπηηθή ερζξόηεηα θαη ηηο 

ζπγθξνύζεηο. Η θαηάζηαζε ζηελ Αίγππην έγηλε θαηαιύηεο γηαλα ελσζνύλ νη εθπξόζσπνη ησλ 

ρξηζηηαληθώλ νκνινγηώλ γηα λα ππεξαζπηζηνύλ ηνπο πηζηνύοηνπο. Οη νξζόδνμνη θαη νη θαζνιηθνί  

πξνζεύρνληαη όινη καδί γηα ηελ εηξήλε ζ’ απηήλ ηελ γε, γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ βνήζεηα πξνο 

όινπο ηνπο πάζρνληεο γηα ηελ πίζηε ζηνλ Θεό θαη θαινύλ ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα λα ιάβεη 

δξαζηηθά κέηξα γηα λα δηεπζεηήζεη ηηο ζπγθξνύζεηο ζηελ Αθξηθή.  

’ απηό ην πλεύκα ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη ε εηξήλε δελ αξρίδεη θάπνπ ζηελ καθξηλή 

Αθξηθή όπνπ νη κνπζνπικάλνη εμνληώλνπλ ηνπο ρξηζηηαλνύο. Η εηξήλε πξέπεη λα αξρίδεη από 

ηηο ρώξεο καο, νη νπνίεο, όληαο νξζόδνμεο, ζπλερίδνπλ λα ερζξεύνληαη ε κία ηελ άιιε. Φέηνο ε 

Οπθξαλία γηόξηαζε ηα 1025 ρξόληα ηνπ εθρξηζηηαληζκνύ ηεο Ρσζίαο (Ρνπο), όηαλ ε Ρνπο από 

εηδσινιαηξία ζηξάθεθε ζηνλ ρξηζηηαληζκό. Η γηνξηή απηή δελ έγηλε ην ζύκβνιν ηεο ελόηεηαο 

θαη ηεο εηξήλεο κεηαμύ ησλ νκνινγηώλ, όπσο ηθέηεπε ν Υξηζηόο, «ίλα πάληεο έλώζη». Υσξίο λα 

αλαθεξζνύκε ζηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θαζνιηθώλ θαη ησλ νξζόδνμσλ, αο ηνλίζνπκε 

όηη αθόκε θαη ε Οξζόδνμε Δθθιεζία δελ θαηάθεξε λα μεράζεη ηηο δηαθνξέο, ηηο δηρόλνηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηεο – ηα παηξηαξρεία ηνπ Κηέβνπ θαη ηεο Μόζραο γηνξηάδνπλ θαηά κόλαο, ηα ΜΜΔ 

είλαη γεκάηα ακνηβαίεο θαηεγνξίεο, νη ελνξίηεο πξνζβάιινπλ ν έλαο ηνλ άιινλ! Ο Υξηζηόο ιέεη 

όηη θαλείο δελ κπνξεί λα βγάιεη ηε δνθό από ηνλ νθζαικό ηνπ άιινπ, ρσξίο λα βγάιεη ην 

θάξθνο από ηνλ δηθό ηνπ! Γελ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα θέξνπκε ηελ εηξήλε όζν δελ  είκαζηε νη 



ίδηνη πεγή ηεο εηξήλεο, δελ μερλάκε ηα παξάπνλά καο θαη δελ ελσλόκαζηε γηα λα 

ππεξαζπηζηνύκε ηελ Γε καο! 

Πξννπηηθέο. ήκεξα ε Γηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Οξζνδνμίαο αλαπηύζζεη 

ελεξγό δξάζε γηα λα θαζηεξώζεη ηηο θνηλσληθέο αμίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή. Σα 

θνξκά ηεο δνπιεηάο είλαη δηαθνξεηηθά: ε απνζηνιή αληηπξνζσπεηώλ θαη  ε  ζπκκεηνρή ζηηο 

εξγαζίεο ησλ ζπλόδσλ, ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ηεο ΓΟ, ησλ ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ, ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ. Η Γηαθνηλνβνπιεπηηθή 

πλέιεπζε ηεο Οξζνδνμίαο όρη κόλν  θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί κέζα ζηηο δύζθνιεο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

επηηαθηηθή θνηλσληθή αλάγθε ύπαξμεο κηαο ηέηνηαο νξγάλσζεο, πξνπαληόο ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο ζηήξημεο από πιεπξάο ησλ πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ-κειώλ, ελώ ηα όζα 

θάλεη ε ΓΟ βξίζθνπλ αληαπόθξηζε κέζα ζηηο ςπρέο θαη ηα κπαιά ησλ αλζξώπσλ. Χζηόζν γηα  

λα εμαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ απνηειεζκαηηθή ηεο αλάπηπμε πξέπεη λα δνζεί πεξηζζόηεξε 

πξνζνρή ζηελ ελεξγό δξάζε νύησο ώζηε κεηά ηηο ζπλαληήζεηο νη εθπξόζσπνη κέζα ζηηο ρώξεο 

ηνπο λα ελζαξθώλνπλ ζηελ δσή ηηο ηδέεο θαη ηνπο ζθνπνύο πνπ έρνπλ δηαθεξπρζεί. 

Γηα  λα ζπλερηζηεί ην έξγν ηεο θαζηέξσζεο ησλ θνηλσληθώλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ ζηελ 

πνιηηηθή πξέπεη λα δνζεί έλαο ινγηθόο νξηζκόο ηεο έλλνηαο ησλ «ρξηζηηαληθώλ αμηώλ». ήκεξα ν 

Υξηζηηαληζκόο έρεη γίλεη ηδενινγία, θνπιηνύξα, θιεξνλνκηά θαη όρη ε αηνκηθή επηινγή ηνπ 

αλζξώπνπ λα αθνινπζεί ηηο εληνιέο ηνπ Υξηζηνύ ηελ θάζε κέξα ηεο δσήο ηνπ. Καηά ηελ 

πεπνίζεζή καο, είλαη αλεπίηξεπην λα βιέπεη θαλείο ηηο «ρξηζηηαληθέο αμίεο» ζηελ ρξηζηηαληθή 

θιεξνλνκηά. ήκεξα κηιάκε γηα ηηο ρξηζηηαληθέο ξίδεο ηεο Δπξώπεο, σζηόζν ππάξρεη αθόκε ε 

ρξηζηηαληθή Αθξηθή, Αζία θαη Ακεξηθή. Ξερλάκε ηελ Οηθνπκεληθή Δθθιεζία, ηελ παγθόζκηα 

απνζηνιή ηεο – αθξηβώο κέζα ζ’ απηό ην πλεύκα, κέζσ ηεο δξάζεο ηεο ΓΟ ε Οξζνδνμία 

απνθηά ηελ δπλαηόηεηα λα απεπζύλεηαη ζηνλ θόζκν. 

ήκεξα  ν πνιηηηθόο θόζκνο θαη ε θνηλσλία έρνπλ ηα βιέκκαηά ηνπο ζηξακκέλα πξνο ηελ 

Οξζνδνμία αλακέλνληαο δξαζηηθά βήκαηα! Χζηόζν, πξνο κεγάιεκαο ιύπε, είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα δηαπηζηώζνπκε όηη ζηηο κεηαζνβηεηηθέο ρώξεο ε Δθθιεζία έρεη εμαληιήζεη ηα 

όξηα ηνπ θύξνπο ηεο, όπσο, άιισζηε, θαη ηα όξηα ηεο εκπηζηνζύλεο  εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο. 

Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε απνηειεζκαηηθή δξάζε ηεο 

Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηεο Οξζνδνμίαο σο δηεζλνύο νξγάλσζεο πνπ θαζηεξώλεη ηηο 

θνηλσληθέο αμίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζηελ πνιηηηθή κέζσ ηεο Οξζνδνμίαο. Καηά ηελ γλώκε καο, 

ε δηέμνδνο πξέπεη λα ζπλίζηαηαη ζην εμήο. Πξώηα, λα ζπκεζνύκε ηη είλαη ν Υξηζηηαληζκόο. 

Δθείλνο ν Υξηζηηαληζκόο πνπ είρε θεξύμεη ν Υξηζηόο! Ο Υξηζηόο δελ έθαλε θήξπγκα γηα ηα 

«πςειά» ζέκαηα, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα, κηινύζε κε απιά ιόγηα πνπ 

ήηαλ θαηαλνεηά ζηνπο αλζξώπνπο. Η θαζηέξσζε ησλ θνηλσληθώλ αμηώλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ 

ζηελ πνιηηηθή είλαη αδύλαηε ρσξίο ηελ θαζηέξσζε ησλ πξαγκαηηθώλ ρξηζηηαληθώλ αμηώλ ζηελ 

δσή ηνπ θάζε αλζξώπνπ. Σσλ πξαγκαηηθώλ αμηώλ, όρη ησλ απνκηκήζεσλ, όρη ησλ ηππηθώλ 

ηειεηώλ θαη ησλ πξνζκίμεσλ ηεο εηδσινιαηξίαο, ηεο εμσηεξηθήο ζξεζθεπηηθόηεηαο θαη ησλ 

δνγκάησλ! Η Οξζνδνμία πξέπεη λα πςώζεη ηελ θσλή ηεο θαη λα αξρίζεη λα κηιάεη γηα ηνλ 

Υξηζηό, γηα ηελ αγάπε Σνπ, γηα ηελ ζπγρώξεζε ησλ ακαξηηώλ, γηα ηελ ζηαπξηθή ζπζία. Οη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ Υξηζηηαληζκό απιώο σο έλα παζίγλσζηνθαη θαιά 

πιαζαξηζκέλν εκπνξηθό ζήκα θαη κεξηθνί, κάιηζηα, ην έρνπλ βαξεζεί.  

Λέλε όηη νη ηδέεο θπβεξλνύλ ηνλ θόζκν, σζηόζν είλαη ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ ηνλ θόζκν 

κόλν όηαλ απνθηήζνπλ ζάξθα θαη νζηά. Η Οξζνδνμία νθείιεη λα δίλεη ζάξθα ζηηο θνηλσληθέο 

αμίεο πνπ είρε θεξύμεη ν Υξηζηόο, λα θέξεη ην αηώλην θαη ην άθζαξην κέζσ ησλ ηεξσκέλσλ ηεο 

ζηελ πνιηηηθή θαη ζηελ θνηλσλία! Όηαλ νη νξζόδνμνη βνπιεπηέο, ηεξσκέλνη θαη πηζηνί πςώζνπλ 

ηελ θσλή ηνπο, αξρίζνπλ λα ρηππάλε ζηηο θαξδηέο θαη ηηο ςπρέο, λα θεδεκνλεύνπλ απηέο ηηο 

ςπρέο, λα κεξηκλνύλ γη’ απηέο θαη  όρη λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ σο παξόρνπο ηεο αλέκειεο ύπαξμήο 

ηνπο, ηόηε ζα δνύκε ελ δξάζεη όιεο εθείλεο ηηο ηδέεο,  ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ε 

Γηαθνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Οξζνδνμίαο δηαθνλεί εδώ θαη πάλσ από 20 ρξόληα. 

 

 



 

 


