
Πολιτικό ςυνζδριο με θζμα: «Ζθνοσ, Θρηςκείεσ – Ορθοδοξία και τα νζα ευρωπαϊκά δεδομζνα» 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ | 17-19 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2005 

 

Η Διεκνισ Γραμματεία τθσ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (Δ..Ο.) ςε μια 

προςπάκεια να ςυνοψίςει τα όςα πολφ ενδιαφζροντα καταγράφθκαν ςτο ςυνζδριο που 

ςυνδιοργάνωςε με το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ και τθν ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ςτθν Ακινα από 17 

μζχρι 19 Απριλίου 2005 με κζμα «ΕΘΝΟ, ΘΡΗΚΕΙΕ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΝΕΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ» και να εξαγάγει χριςιμα ςυμπεράςματα. ςθμειϊνει τα ακόλουκα:  

 

Οι αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςιμερα ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο δεν μπορεί να χαρακτθρίηονται μόνο 

από τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ανκρϊπων, οφτε μπορεί θ αναγκαία πολιτικι ενότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και τθσ Ευρϊπθσ ολόκλθρθσ να αναμζνεται ωσ αποτζλεςμα τθσ Ευρωπαϊκισ κοινισ αγοράσ 

των κεφαλαίων και υπθρεςιϊν. Άλλωςτε οι ςτόχοι που διατυπϊκθκαν πριν λίγα χρόνια από το 

υμβοφλιο τθσ Λιςςαβόνασ δεν αποτζλεςαν ποτζ μζροσ τθσ δθμόςιασ ςυνείδθςθσ των Ευρωπαίων 

πολιτϊν και ωσ εκ τοφτου άλλωςτε κατζπεςαν και εξαφανίςτθκαν.  

{«Δεν ςυναςπίηουμε κράτθ, ενϊνουμε λαοφσ» ( JeanMonnet, 30 Απριλίου 1952)}  

 

Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ οδθγοφν τθν πολιτικι θγεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν ανάγκθ του να 

λάβει τισ απαραίτθτεσ πολιτικζσ αποφάςεισ εν όψει μελλοντικϊν ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ 

προοπτικισ, που κα αναδεικνφουν τθν ςθμαςία τθσ παράδοςθσ, κακορίηοντασ τα περιεχόμενα 

εκείνα που ςυγκροτοφν τον «Ευρωπαϊκό πολιτιςμό» με βάςθ τα αντικειμενικά και μόνο ιςτορικά 

και πολιτιςμικά δεδομζνα, χωρίσ ςκοπιμότθτεσ και πολιτικαντιςμοφσ που όχι μόνο παραλλάςςουν 

τθν Ευρωπαϊκι ιςτορία αλλά υπονομεφουν εν τζλει και τθν Ευρωπαϊκι προοπτικι. Ζνα τζτοιο 

εγχείρθμα, αυτό τθσ Ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ, απαιτεί ευρφτατθ πολιτικι ςυνοχι που κα εδράηεται 

πάνω ςτθν Ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ όλων των Ευρωπαϊκϊν λαϊν και παραδόςεων. Μια αλλθλεγγφθ 

που δεν κα βαςίηεται πάνω ςε οικονομικζσ ςκοπιμότθτεσ, οι οποίεσ προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν παραλλάςςουν τθν Ευρωπαϊκι ιςτορία και κζτουν εκ ποδϊν τισ παραδόςεισ των 

Ευρωπαϊκϊν λαϊν.  

 

Σο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ δεν μπορεί να βαςίηεται ςτθν παραχάραξθ τθσ Ευρωπαϊκισ ιςτορίασ, μιτρα 

τθσ ιςτορίασ του κόςμου, που ζχει τισ πθγζσ τθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα, τθν αρχαία Ρϊμθ και τον 

Χριςτιανιςμό, οφτε ςε μιςζσ αλικειεσ, ςτο όνομα δικεν τθσ ςυνφπαρξθσ και τθσ ανεκτικότθτασ.  

Σα χαρακτθριςτικά άλλωςτε γνωρίςματα του Ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ θ ανεκτικότθτα και θ 

ςυναλλθλία απζναντι ςτον κάκε «άλλον», ζχουν τισ αναφορζσ τουσ ςτον χριςτιανιςμό και 

αποτελοφν τισ υγιείσ βάςεισ και τθν απαραίτθτθ εγγφθςθ τθσ ςυνφπαρξθσ λαϊν και παραδόςεων.  

 

Ζνα τζτοιο εγχείρθμα απαιτεί επί πλζον του να αναηθτθκοφν και να αναδειχκοφν δυνάμεισ ικανζσ 

που να ενιςχφουν τθν Ευρωπαϊκι αλλθλεγγφθ και να ςυμβάλουν ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ 

αξιακοφ μοντζλου το οποίο κα πρζπει να διζπει τθ δθμόςια και κοινωνικι ηωι εκατομμυρίων 

ανκρϊπων. Δυνάμεισ που κα ςυγκροτοφν ζνα πλαίςιο αλλθλεγγφθσ, που κα είναι λιγότερο 

απομακρυςμζνο από τα Κοινοβοφλια και τουσ Θεςμοφσ και άρα κοντφτερα ςτουσ Ευρωπαίουσ 



πολίτεσ.  

Σο μζλλον τθσ Ευρϊπθσ κα κρικεί εν τζλει από τθν φπαρξθ αυτϊν των δυνάμεων και από τθν 

επάρκειά τουσ τα επόμενα χρόνια.  

Σο ςυνζδριο κατζγραψε τον ρόλο και τθ ςθμαςία που ζχουν οι ζννοιεσ «ζκνοσ» και «κρθςκεία» ςε 

μια πολυεκνικι, πολυπολιτιςμικι και ενοποιθμζνθ Ευρϊπθ, μζςα ςτον ςφγχρονο κόςμο, τουσ 

κινδφνουσ που προκφπτουν απ’ αυτι τθν ενοποίθςθ και επεςιμανε πωσ το Ευρωπαϊκό μζλλον δεν 

μπορεί να οριςκεί ςε αντίκεςθ με τουσ εκνικοφσ πολιτιςμοφσ οφτε μπορεί να οριςκεί ςε βάςθ 

αντίκεςθσ με μια ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία.  

 

Οι πικανοί υπαρκτοί κίνδυνοι από τθν δθμόςια παρουςία και ρόλο των Ευρωπαϊκϊν κρθςκειϊν 

περιορίηονται ςθμαντικά, ελαχιςτοποιοφνται, ςτον βακμό που κακίςταται ςαφζσ, που όλοι 

ςυμφωνοφμε, πωσ θ παρουςία τθσ κρθςκείασ ςτο δθμόςιο βίο, δεν μπορεί να ανάγεται μόνο ςτον 

δθμόςιο ρόλο των εκκλθςιϊν οφτε μπορεί να κζτει υπό αμφιςβιτθςθ τισ υπάρχουςεσ κυρίαρχεσ 

ιδζεσ, απόψεισ, για τον Ευρωπαϊκό δθμόςιο χϊρο.  

Οι όποιεσ μάλιςτα κρθςκευτικοφ χαρακτιρα διαμάχεσ εμφανίηονται ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο 

ςυνικωσ υποκρφπτουν πολιτικά και κοινωνικά αίτια, τα οποία ωσ τζτοια πρζπει να 

αντιμετωπίηονται πριν αυτά αποκτιςουν τθν όποια κρθςκευτικι χροιά θ τθν όποια αιτιολογικι 

βάςθ για εκνικιςτικζσ διαμάχεσ.  

 

Σο ςυνζδριο επί πλζον προςπάκθςε και κατά μεγάλο μζροσ κατάφερε:  

 

 Να καταγράψει τον προβλθματιςμό που αναπτφςςεται ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ γφρω από το 

κζμα κρθςκείεσ, χριςτιανιςμόσ, εκνικι ταυτότθτα, Ευρωπαϊκό φνταγμα και για τον 

δθμόςιο ρόλο των Ευρωπαϊκϊν κρθςκειϊν 

 Να καταγράψει τον προβλθματιςμό που αναπτφςςεται ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ γφρω από 

το κζμα ορκοδοξία, άλλεσ κρθςκείεσ, εκνικι ςυνείδθςθ, ςχζςθ ορκοδοξίασ και ζκνουσ, 

πολιτιςμικζσ ςχζςεισ με τθν Δυτικι και Κεντρικι Ευρϊπθ κ.λ.π. 

 Να παρακολουκιςουν δθλαδι τα μζλθ τθσ Δ..Ο. τον προβλθματιςμό που αναπτφςςεται ςε 

επίπεδο βουλευτϊν, εκκλθςιϊν και ερευνθτϊν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, των πολιπολιτιςμικϊν 

κοινωνιϊν και των πολλαπλϊν ταυτοτιτων, αλλά παράλλθλα να κατακζςουν και τον δικό 

τουσ προβλθματιςμό πάνω ςτο κζμα. 

 Να ωςμϊςει τον προβλθματιςμό τθσ Δ..Ο. με τον προβλθματιςμό που υπάρχει ςε άλλουσ 

πολιτικοφσ τθσ Ευρϊπθσ που ζχουν βιϊςει μιαν άλλθ κρθςκευτικι και πολιτιςμικι 

παράδοςθ, από διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου. 

 Να πλθροφορθκεί και να καταγράψει τισ απόψεισ που ζχουν οι μεγάλεσ πολιτικζσ 

παρατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου πάνω ςτα κζματα των «ταυτοτιτων». 

 Να προβάλλει προσ όλον τον Ευρωπαϊκό περίγυρο τθν φπαρξθ τθσ Δ..Ο. ωσ πολιτικισ 

οργάνωςθσ που ςτόχο ζχει εκτόσ του άλλων να ςυμβάλει κετικά ςτον γενικότερο 

προβλθματιςμό πάνω ςτα προβλιματα τθσ πολιπολιτιςμικότθτασ. 



 Να πλθροφοριςει τον πολιτικό κόςμο τθσ Ευρϊπθσ και τουσ Ευρωπαίουσ ερευνθτζσ, πωσ θ 

Δ..Ο. με δραςτθριότθτεσ που ζχει αναπτφξει και με κείμενα που ζχει ψθφίςει, ζχει 

ςυμβάλει ςτον γενικότερο προβλθματιςμό για το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ και αποτελεί μια 

οργανωμζνθ ζκφραςθ πολιτιςμοφ και ςυνεννόθςθσ των πολιτιςμικϊν διαςτάςεων των 

κρθςκειϊν. 

 

Μια τζτοια πρωτοβουλία αναδεικνφει τθν Δ..Ο. ςαν δφναμθ που ςυμβάλει ενεργά ςτθν 

διαμόρφωςθ μιασ Ευρϊπθσ που κα βαςίηεται ςτθν ςφνκεςθ και ϊςμωςθ διαφορετικϊν 

πολιτιςμικϊν αναφορϊν, και που ςυμβάλει εν τζλει ςτθν Ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ.  

Σο ςυνζδριο αξιολόγθςε πολφ κετικά το κείμενο «Η πνευματικι και πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ 

Ευρϊπθσ» που ςυνζταξε ομάδα προβλθματιςμοφ με τθν πρωτοβουλία του προζδρου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κ. RomanoProdi και επαίνεςε τθν πρωτοβουλία αυτι. θμειϊνει δε πωσ με 

το μεγαλφτερο μζροσ των προβλθματιςμϊν του κειμζνου, όπωσ επίςθσ και με το μεγαλφτερο μζροσ 

των προτάςεϊν του, θ Δ..Ο ςυμφωνεί.  

 

Δεν μπορεί εν τοφτοισ να παραλείψει επί πλζον να ςθμειϊςει: 

 

 Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ όπωσ και οι προτάςεισ του κειμζνου αποτελοφν εν τζλει απόψεισ 

μεγάλων τμθμάτων των Ευρωπαίων πολιτϊν. Σο γεγονόσ ότι προκειμζνου αυτζσ να 

εκφραςκοφν και να καταγραφοφν, απαίτθςε τθ λιψθ ειδικισ πρωτοβουλίασ του προζδρου 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που προφανϊσ τθν ανζλαβε υπό τθν πίεςθ κάποιων 

καταςτάςεων, και θ οποία κινικθκε εκτόσ των κεςμοκετθμζνων οργάνων και διαδικαςιϊν 

τθσ Ε.Ε. είναι ίςωσ δθλωτικό του τρόπου λειτουργίασ των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και των κανόνων λειτουργίασ που τα διζπει, και φαίνεται πωσ δεν εξαςφαλίηει πάντα και 

επιτυχϊσ τθν ζκφραςθ και τθν καταγραφι των απόψεων και των επικυμιϊν των πολιτϊν 

τθσ Ευρϊπθσ. Ερωτιςεισ κρίςιμεσ, που αφοροφν το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ ι και τουσ 

πυλϊνεσ επί των οποίων πρζπει αυτι να βαςίηεται, είναι ςκόπιμο να τίκενται αυτονόμωσ 

και μζςω άμεςων διαδικαςιϊν (π.χ. κακολικϊν δθμοψθφιςμάτων) προσ τουσ Ευρωπαίουσ 

πολίτεσ και όχι να τεκμαίρεται θ απάντθςθ μζςω κομματικϊν ι παραταξιακϊν διαδικαςιϊν. 

 Η ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ από το 1993, ζτοσ τθν ίδρυςισ τθσ, ζχει 

προβεί ςε ανάλογεσ διαπιςτϊςεισ και επιςθμάνςεισ οι οποίεσ δυςτυχϊσ δεν ζτυχαν τθσ 

ανάλογθσ προςοχισ από τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Η Διεκνισ Γραμματεία τθσ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ τζλοσ, αιςκάνεται τθν 

ανάγκθ να ευχαριςτιςει για τθν ςυνεργαςία ςτο ςυνζδριο, το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ όπωσ και 

τθν ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 


