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ΓΗΛΩΗ
Η Γηεζλήο Γξακκαηεία ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο Οξζνδνμίαο (Γ..Ο.)
πιεξνθνξήζεθε από ηα κέιε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο
ηελ από 22.01.2009 Απόθαζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξωπίλωλ
Γηθαηωκάηωλ, ε νπνία εθδόζεθε κεηά από πξνζθπγή κειώλ ζρηζκαηηθήο νκάδαο ηεο
Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο κε αθνξκή νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο εηο
βάξνο ηεο Απηνθέθαιεο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Βνπιγαξίαο ππό ηνλ
Μαθαξηώηαην Παηξηάξρε θ.θ. Μάμηκν.
Η Γηεζλήο Γξακκαηεία ηεο Γ..Ο. εθθξάδεη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηεο πξνο ηε
δνθηκαδόκελε Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Βνπιγαξίαο. Θεωξεί δε, ωο ζηαζεξό
παξάγνληα ελόηεηαο ηνπ Οξζόδνμνπ Βνπιγαξηθνύ ιανύ ηελ πίζηε ζηα δόγκαηα ηεο
Μίαο, Αγίαο, Καζνιηθήο θαη Απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο, ηηο Οξζόδνμεο παξαδόζεηο, ηηο
απνθάζεηο ηεο κείδνλνο θαη ππεξηεινύο ζπλόδνπ ε νπνία ζπλήιζε ζηε όθηα ζηηο 30
επηεκβξίνπ – 1 Οθηωβξίνπ 1998 αιιά θαη ηελ δηαθήξπμε ηωλ εθπξνζώπωλ ηωλ
Οξζνδόμωλ Απηνθέθαιωλ Δθθιεζηώλ ε νπνία ζπλήιζε ζηε όθηα ζηηο 11 θαη 12
Μαξηίνπ 2009.
Αληηκεηωπίδεη επηπιένλ κε επηθύιαμε θαη εύινγν ζθεπηηθηζκό ηελ απόθαζε ηνπ
Δπξωπαϊθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ γηα ην ελ ιόγω ζέκα, ε νπνία
αλ θαη αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, ελ ηνύηνηο εκπιέθεη ηελ Οξζόδνμε
Δθθιεζία ηεο Βνπιγαξίαο ζε αηειέζθνξεο θαη άρξεζηεο ζπδεηήζεηο.
Η πίζηε ζην Θεό θαη νη δηζρηιηόρξνλεο εθθξάζεηο ιαηξείαο Σνπ, πξέπεη λα
αληηκεηωπίδνληαη όρη κόλν ωο απιά γεγνλόηα, ηα νπνία δηεπζεηνύληαη κε ηνπο
ηξέρνληεο θαλόλεο δηθαίνπ αιιά θαη ωο δηαρξνληθέο πνιηηηζκηθέο εθθξάζεηο ιαώλ θαη
εζλνηήηωλ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα δηέπεη ε απνζπαζκαηηθή θαη θαηά πεξίπηωζε
δηαδηθαζία απνλνκήο δηθαηνζύλεο αιιά θαη’ νηθνλνκία ζα πξέπεη λα εθηηκνύληαη νη
ζπλνιηθέο επηπηώζεηο πνπ απηή πξνθαιεί ζηε δωή ηωλ Δθθιεζηώλ.
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