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Δκείο, νη ππνγξάθνληεο ηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, ζην πιαίζην ηεο επεηεηαθήο 

ζπλόδνπ ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο Οξζνδνμίαο (Γ..Ο), ππνπξγνί 

Πνιηηηζκνύ ησλ ρσξώλ, ηα θνηλνβνύιηα ησλ νπνίσλ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ ΓΟ, 

απεπζπλόκαζηε ζε θάζε πνιίηε, ζε θάζε νξζόδνμν ρξηζηηαλό, ζε θάζε 

θνηλνβνπιεπηηθό νξζόδνμν θαηά ην ζξήζθεπκα θαη  

Δπηζπκνύκελα ππνγξακκίζνπκε ηα παξαθάησ:  

 

- Οη δηαθεξπγκέλνη ζηόρνη ησλ ηδξπηηθώλ θεηκέλσλ ηεο Γ..Ο., ησλ εηώλ 1994 

θαη 1995, ζηελ Αζήλα θαη Μόζρα, όπσο κάιηζηα απηνί ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο 

απνθάζεηο ησλ θαη έηνο Γεληθώλ πλειεύζεσλ, παξακέλνπλ πάληα επίθαηξνη 

θαη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ ζξεζθεπηηθή αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ 

εηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηνπο 

ζεζκώλ θαζώο θαη ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπο δσή ελ γέλεη .  

 

- Η ιεηηνπξγία ηεο Γ..Ο., νη ζπλεξγαζίεο ηηο νπνίεο ζύλεςε κε πνιηηηθνύο – 

πνιηηηζκηθνύο ρώξνπο δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

πεπνηζήζεσλ, θαηαδεηθλύεηαη νπζηαζηηθή θαη σθέιηκε γηα ηα δηεζλή 

πνιηηηζκηθά δεδνκέλα θαη ππνζηεξηθηηθή ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

αιιεινθαηαλόεζεο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ιαώλ θαη αλζξώπσλ από όινλ ηνλ 

θόζκν.  

 

Γειώλνπκε όηη: 

- Αλαγλσξίδνπκε ηελ Οξζνδνμία σο ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ ιαώλ καο. 

- Δθηηκνύκε ηδηαίηεξα ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία θαη ην ζύγρξνλν έξγν ηεο 

Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο, ηελ ζεσξνύκε όηη απηή απνηειεί παξάγνληα 

ζηαζεξόηεηαο, δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο θαη θαηαιιαγήο ζηελ Δπξώπε θαη ζε 

όιν ηνλ θόζκν. 

Θεσξνύκε όηη: 

- Η δηαηήξεζε ηνπ Οξζόδνμνπ Υξηζηηαληθνύ πνιηηηζκνύ, ε αλάδεημε ησλ 

ρξηζηηαληθώλ αμηώλ εκπινπηίδεη ηελ πνιηηηζκηθή απηνγλσζία όισλ ησλ 

πνιηηώλ ηνπ θόζκνπ. 



- Η θαηαζηξνθή κλεκείσλ θαη ρώξσλ ιαηξείαο ησλ Οξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ, 

θαζώο θαη ησλ  άιισλ ζξεζθεπκάησλ απνηειεί πξάμε βαξβαξόηεηαο. 

Δθθξάδνπκε ηελ πξόζεζή καο λα ζπκβάιινπκε πεξαηηέξσ ζηελ δηαηήξεζε θαη 

αλάδεημε ησλ ηζηνξηθώλ κλεκείσλ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη ηεο Οξζνδνμίαο ζηηο ρώξεο 

καο.    

Γηαθεξύζζνπκε,ελ κέζσ ησλ ζπλζεθώλ ηεο πνιύπιεπξεο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηνπο 

ιανύο θαη ηνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο, όηη: 

- Δπηδηώθνπκε λα ζπζπεηξώζνπκε ηηο δπλάκεηο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ελόηεηαο ηεο Δπξώπεο, βάζεη ησλ αξρώλ ηεο  αλεθηηθόηεηαο, 

ηνπ ζεβαζκνύ ζηε πνιπκνξθία, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο αθνζίσζεο ζηηο 

ρξηζηηαληθέο αμίεο θαη θξνλήκαηα, νη νπνίεο απνηεινύλ νπζηαζηηθόπαξάγνληα  

ζπλύπαξμεο ησλ  ιαώλ καο. 

- Δθθξάδνπκε αιιειεγγύε κε ηνπο ιανύο θαη ηηο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ,  νη 

νπνίεο καζηίδνληαη από ηελ θηώρεηα, ηελ πείλα θαη ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

κε ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ δηώθεηαη ή ππνθέξεη εμαηηίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

ηνπ θξνλεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ. ηεξίδνπκε ηδηαίηεξα ηνπο ρξηζηηαλνύο 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη θαινύκε ηελ δηεζλή 

θνηλόηεηα λα πξνζηαηεύζεη ηελ δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. 

Μόζρα, 28 Ινπλίνπ 2014 
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