Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015.

Ευρωπαϊκό πρόγευμα προσευχής.

Και φέτος η αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
(Δ.Σ.Ο.) με επικεφαλής το Μέλος της αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. βουλευτή κ.
Ανδρέα Μιχαηλίδη, συμμετείχε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Προγεύματος
προσευχής. Τον κ. Μιχαηλίδη συνόδευαν οι Σύμβουλοι της Δ.Σ. Ο. Δρ. κ. Κώστα
Μυγδάλη και καθ.κ. Valery Alekseev. Στο Πρόγευμα παρευρέθηκε επίσης το
μέλος της Δ.Σ.Ο. και Ευρωβουλευτής από την Κύπρο ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου.

Ο επικεφαλής της ομάδας Ευρωβουλευτών, οι οποίοι διοργανώνουν το
Πρόγευμα Προσευχής, ο κ. Alojz Peterle – τ. Πρωθυπουργός της Σλοβενίας,
καλωσόρισε την αντιπροσωπεία και εξέφρασε τη χαρά σχετικά με το ενδιαφέρον
της Δ.Σ.Ο. για την εκδήλωση.

Κατά την παραμονή της αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με την κα Katharina von Schnurbein - Συντονίστρια Διαλόγου με τις
εκκλησίες, θρησκείες, φιλοσοφικές και μη-θρησκευτικές οργανώσεις στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν διάφορες
πρωτοβουλίες και συνεργασίες της Δ.Σ.Ο. και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για
στενότερη συνεργασία της Δ.Σ.Ο. με την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τον Πρόεδρο της Ομάδας Φιλίας του Ευρωκοινοβουλίου με το
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο κ. Michael Gahler (Γερμανία) συζητήθηκαν θέματα
συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο καθώς και η
δυνατότητα υλοποίησης εκδηλώσεων από κοινού.

Η αντιπροσωπεία συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του
Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Πολιτικού Κινήματος (ECPM) στην οποία προέδρευσε

ο Επικεφαλής της διακομματικής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου για την
ελευθερία της θρησκείας ή πίστης και τη θρησκευτική ανεκτικότητα κ. Peter van
Dallen. Η συζήτηση αφορούσε την ανάγκη να υπάρχει ηθική στο τραπεζικό
σύστημα.

Στο τελικό γεύμα προς τιμή των συμμετεχόντων ο κ. Μιχαηλίδης ομίλησε και
είπε μεταξύ των άλλων:
«…Οι έντονες προσφυγικές ροές των τελευταίων μηνών, από την Συρία κυρίως
αλλά και από άλλες εμπόλεμες ή ασταθείς περιοχές του κόσμου, σηματοδοτούν
μια σειρά από πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες
«διέλευσης» (transit) και υποδοχής, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι προκλήσεις αυτές αφορούν τη διάσωση, την
καταγραφή και την έκδοση εγγράφων, τη σίτιση, την περίθαλψη, τη στέγαση και
εν τέλει την κοινωνική και οικονομική ένταξη των προσφύγων. Εκτός από
διοικητική, διαχειριστική και πολιτική πρόκληση, η προσφυγική κρίση δοκιμάζει
τη συνοχή του κοινωνικού ιστού των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά και τη
συνοχή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες καλούνται – και
πρέπει – στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστούν από κοινού, με
όρους ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αυτήν την ανθρωπιστική και πολιτική κρίση.
Σε ένα τρίτο επίπεδο, η προσφυγική κρίση θέτει ερωτήματα και στους πολίτες
και τις συλλογικότητες, αναφορικά με τη μετουσίωση της Χριστιανικής
διδασκαλίας σε πράξη και δράση…».

