
 

 

 

 
 

 

24η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. 
Ρώμη, 25 – 30 Ιουνίου 2017 

 

«Η Χριστιανική διάσταση της παγκόσμιας κρίσης και τρόποι 
αντιμετώπισής της» 

 
 

Συμπεράσματα 

 
 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) που συνήλθε κατόπιν 

πρόσκλησης των Ιταλών συναδέλφων στους χώρους του 
κοινοβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ρώμη στην 24η 

ολομέλεια της, απευθύνει θερμό συναδελφικό χαιρετισμό προς 

τους συναδέλφους Ιταλούς κοινοβουλευτικούς και τον ιταλικό 

λαό. Συνήλθε για να συζητήσει το επίκαιρο θέμα «Η Χριστιανική 
διάσταση της παγκόσμιας κρίσης και τρόποι αντιμετώπισής 
της» ως αποτέλεσμα δε των καρποφόρων συζητήσεων κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο οι άνθρωποι καλής θελήσεως 

να δράσουν από κοινού για να προστατέψουν των μόχθο γενεών 

ανθρώπων να κατοχυρώσουν την ασφάλεια, να προστατέψουν το 

περιβάλλον και τον κόσμο από τους πολέμους και την βία.  

 Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Συνέλευσή μας συνήλθε 
στην Ρώμη, τόπο ιστορικής εδραίωσης και ανάδειξης του 

χριστιανισμού ως θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού που 

συνεχίζει να προσφέρει την καθοριστική συμβολή του στην πορεία 

του ανθρωπίνου πνεύματος και πολιτισμού, όπως εκδηλώθηκε 

στις αρχές της Συνθήκης της Ρώμης, τα 60 χρόνια της οποίας 
γιορτάστηκαν φέτος, που αποτέλεσε την αρχή μιας καινούργιας 

Ευρώπης.  

  Τα μέλη της Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο σε πνεύμα χριστιανικής 

αλληλεγγύης και πολιτικής ευθύνης, διαπίστωσαν πως ο κόσμος 



διανύει μια κρίση τεραστίων διαστάσεων, μία από τις αιτίες της 

οποίας είναι η κοινωνική αδικία, όπου κάποιοι είναι κάτοχοι ενός 

ανεξέλεγκτου πλούτου και χιλιάδες εκατομμύρια πολιτών 

οδηγούνται σε απόλυτη φτώχεια. 

  Στην εποχή μας μπροστά στις κυρίαρχες τεχνικές 
ανακαλύψεις, τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και την 

παγκοσμιοποίηση, ο κόσμος στέκεται αβέβαιος και φοβισμένος. 

Αυτά, τα νέα δεδομένα, έχουν αλλάξει το πολιτικό και το 

κοινωνικό «στάτους» σύστημα που δημιουργήθηκε μετά την 

Οκτωβριανή επανάσταση στη Ρωσία και τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Έχουν ανατρέψει τις χρηματοοικονομικές και τις 

παραγωγικές σχέσεις των ανθρώπων σε πολλές χώρες της Δύσης.  

 Παρά την οικονομική άνοδο και την υπερκατανάλωση, ο 

κόσμος δεν έγινε δικαιότερος και ασφαλέστερος. Το σύστημα 

πλουτισμού που κυριαρχεί στις μέρες μας δεν ελέγχεται 
αποτελεσματικά από κανένα φορέα προστασίας κοινωνικού 

συμφέροντος. Ολοένα και νέες μάζες ανθρώπων, που 

εξαθλιώνονται ραγδαία,  κατακλύζουν τον κόσμο. Το σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι αποτελεσματικό και η πρόσκληση 

των οικονομολόγων και πολιτικών προς τους λαούς να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικοί, ακούγεται εξαιρετικά χυδαία και προκλητική 

μέσα σε περιβάλλον έσχατης αδικίας.  

 Οι πολιτικές ομάδες, οι κυβερνήσεις, η Εκκλησία δεν 

δυνάμεθα να παραβλέπουμε την ανισότητα που δημιουργούν 

συγκεκριμένες πρακτικές παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, 
εμπορευματοποίηση των συστημάτων πληροφοριών σε 

συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες του χρηματοοικονομικού 

τομέα και το νέο τρόπο πλουτισμού. 

 Στην Συνέλευση επισημάνθηκαν ιδιαίτερα οι ακραίες  

πρακτικές που εφαρμόζονται, και οι οποίες καθιστούν αδύνατες 
τις προσπάθειες των φορέων ευθύνης για την μείωση της 

κοινωνικής έντασης. Συζητήθηκε η ανάγκη υλοποίησης πολιτικών 

που δεν θα επιτρέπουν σε μεμονωμένα άτομα, φορείς ή στενές 

ομάδες συμφερόντων να διαμορφώνουν ένα ανεξέλεγκτο 

οικονομικό σύστημα που δεν ανταποκρίνεται σε ευρύτερες 
κοινωνικές ανάγκες, αλλά αποβλέπει αποκλειστικά στην 

αποκόμιση των υπερκερδών. 

  Ένα τέτοιο σύστημα γεννά πολέμους και εκατομμύρια 

προσφύγων που απειλούν την Ευρώπη χωρίς θετικές προοπτικές. 

Η αδυναμία και η έλλειψη πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων, 



η έλλειψη του ανθρωπιστικού αξιακού προσανατολισμού 

αλλάζουν πλήρως τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της πολιτικής που 

ακολουθείται, πράγμα που οδηγεί την Ευρώπη στην αδυναμία 

χάραξης ουσιαστικών πολιτικών. 
 Τα παγκόσμια ΜΜΕ που εξυπηρετούν την κυβερνώσα τάξη, 

με καταχρηστική χρήση των πληροφοριών που παρέχουν στην 

κοινωνία, δημιουργούν σύνδρομα και φοβίες που στερούν την 

ελεύθερη βούληση από τους λαούς και τους πολιτικούς. Τα έθνη 

πλήρωσαν με αίμα τις κατακτήσεις τους και την κοινωνική 
πρόνοια των εργαζομένων σε όλον τον κόσμο. Και τώρα 

απειλούνται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα.  

 Η άνοδος ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων που 

εξαπλώνονται ραγδαία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

είναι προϊόν μόνο των εθνικιστών αλλά και αποτέλεσμα των 
λαθών των κυβερνητικών κομμάτων που επιβάλλεται να 

αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες τους. 

 Η δαιμονοποίηση της παγκοσμιοποίησης και των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής ως την πηγή των δεινών, όπως 

εκφράζεται από τις συντηρητικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων και 
από μέρος της Εκκλησίας, κάθε άλλο παρά βοηθάει να 

ξεπεραστούν τα δεινά αυτά. Δεν συμβάλλει θετικά στην ζωή των 

πολιτών και των πιστών. Αντίθετα μια σοβαρή προσπάθεια 

προσέγγισης και διερεύνησης αυτής της κατάστασης αλλά και 

περιορισμού των βλαπτικών αποτελεσμάτων και συνεπειών της 
είναι αναγκαία. 

 Εμείς οι βουλευτές καλούμαστε όλοι να τοποθετηθούμε 

υπεύθυνα προς αναζήτηση των θετικών προοπτικών. Ερωτήματα 
για το τι κάνουν και ποιες ευθύνες δύνανται και επιθυμούν να 

αναλάβουν οι πολιτικοί και η Εκκλησία καταγράφηκαν και 

κυριάρχησαν κατά την διάρκεια των συζητήσεων. Στο μεταξύ 

εκτιμήθηκε θετικά η ικανότητα των δημοκρατικών 

κοινοβουλευτικών συστημάτων να διαχειριστούν με πολιτική 

επάρκεια την παγκόσμια κρίση και τις μεμονωμένες εκδηλώσεις 

της.  

Το ίδιο σε βάθος αναλύθηκε η ικανότητα των δύο 
μεγαλύτερων πολιτικών ρευμάτων σοσιαλιστικού και του 

φιλελεύθερου να επεξεργαστούν, στο πλαίσιο των 

καπιταλιστικών χώρων, κοινωνικο-πολιτικές αντιλήψεις-

ανοίγματα προς όφελος των λαών, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων, 



υπόψη την ιστορική εμπειρία των ριζοσπαστικών 
κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών στον 20ό αι. 

Συζητήθηκαν προτάσεις για τους τρόπους προστασίας της 

δημοκρατίας και εδραίωσης της νομιμότητας αλλά και της 

καταπολέμησης της διαφθοράς, μελέτης κανόνων ηθικής της 

οικονομίας της αγοράς, στην διαδικασία παραγωγής του πλούτου 
που πρέπει να ληφθούν, ενταγμένα στο συνολικό δημοκρατικό 

σύστημα και το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας των πολιτών. 

 Ανάλογα ερωτήματα διατυπώθηκαν και κυριάρχησαν και 

για τον εκκλησιαστικό χώρο για τον τρόπο που προσεγγίζει ο 

χριστιανισμός τα φαινόμενα αυτά αλλά και τις προτάσεις της 
κοινής γνώμης του ορθόδοξου κόσμου που διαμορφώνονται, για 

την υπέρβαση της κρίσης στην βάση του δικού του αξιακού 

συστήματος.  

 Οι εισηγήσεις και τοποθετήσεις κινήθηκαν γύρω από την 

διαρκή επισήμανση της ανάγκης διαφύλαξης της ειρήνης σε όλον 
τον κόσμο όπως και της καταπολέμησης του φονταμενταλισμού 

και της τρομοκρατίας, των εθνο-ομολογιακών συγκρούσεων που 

συμβάλλουν στην εμφάνιση σημαντικών κυμάτων της 

μετανάστευσης.  

 Η συμβολή των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών 
θεωρείται καταλυτική σε αυτήν την διαδικασία και η θρησκευτική 

ειρήνη το αναγκαίο βήμα συνεννόησης. Με σκοπό την προστασία 

των χριστιανών από τις διώξεις και την προστασία των 

χριστιανικών μνημείων από τις καταστροφές, τα μέλη της Δ.Σ.Ο 

επεσήμαναν την ανάγκη συνένωσης των προσπαθειών, όλων των 
δυνάμεων που στοχεύουν στην ειρήνη και πρότειναν την 

δημιουργία ενός ευρέος διεθνούς αντιτρομοκρατικού φορέα υπό 

την αιγίδα του ΟΗΕ. 

 Η Συνέλευση εξέτασε προσεκτικά τα γεγονότα που έχουν 

να κάνουν με κρατικές παρεμβάσεις σε ζητήματα θρησκευτικής 
ζωής μιας σειράς χωρών, που στοχεύουν στην διατάραξη της 

εκκλησιαστικής κανονικής τάξης και παρεμποδίζουν την ελεύθερη 

έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος και των λατρευτικών 

αναγκών των πιστών.  

 Σε σχέση μ’ αυτό τα μέλη της Δ.Σ.Ο εξέφρασαν την σοβαρή 
τους ανησυχία για την κατάρτιση νομοσχεδίων που κατατίθενται 

στο Ουκρανικό κοινοβούλιο που νομιμοποιούν την κρατική 

παρέμβαση σε ζητήματα της εκκλησιαστικής ειρήνης και 

απειλούν τα συνταγματικά δικαιώματα των εκατομμυρίων 

Ουκρανών πιστών και ανέθεσαν στην Γραμματεία της Δ.Σ.Ο να 



παρακολουθεί την κατάσταση επί μονίμου βάσεως. Η Συνέλευση 
εξέφρασε την στήριξή της στις κοινότητες των πιστών, τα 

συμφέροντα των οποίων θίγονται από τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. Επίσης εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή της στην 

χρήση του ιστορικού και μοναδικού ιερού Ναού της Αγίας 

Σοφίας, συμβόλου της Ορθοδοξίας ως τεμένους και θεωρεί τον 
συμβολισμό απολύτως απαράδεκτο και προκλητικό. 

Επισημάνθηκε τέλος η σπουδαιότητα του Συνοδικού συστήματος 

διοίκησης των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών που μόνο ως 

δυνατότητα πολυφωνίας και πλούτου μέσα στην ενότητα δύναται 

να προσλαμβάνεται και να ερμηνεύεται.  
 

 

 

            Ρώμη, 27 Ιουνίου 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 


