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Κοινή Δήλωση της COMECE και του CEC προς τον Τύπο 

κατόπιν της συναντήσεως με την ελληνική Προεδρία της ΕΕ 

στην Αθήνα στις 10 Ιανουαρίου 2014 

 

 

Την  10η  Ιανουαρίου  2014,  τρεις  ημέρες  έπειτα  από  την  επίσημη  έναρξη  της  ελληνικής 
Προεδρίας  της  ΕΕ,  ο  έλληνας  Αναπληρωτής  ΥΠ.ΕΞ.  για  τις  Ευρωπαϊκές  Υποθέσεις  Κος 
Δημήτριος Κούρκουλας δέχθηκε αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων εκπροσώπων ελληνικών και 
ευρωπαϊκών Εκκλησιών στην Αθήνα. Παρέστησαν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος αυτής της συνάντησης, που εντάσσεται σε μία σειρά από 
συναντήσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εδώ και πολλά χρόνια, μεταξύ 
εκπροσώπων  Εκκλησιών  και  των  εκάστοτε  κρατών  που  αναλαμβάνουν  την  κυλιόμενη 
Προεδρία της ΕΕ, ήταν να συζητηθούν τα κυριότερα προβλήματα που η ελληνική Προεδρία 
της  ΕΕ  ελπίζει  να  αντιμετωπίσει  κατά  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2014.  Στην  κορυφή  του 
θεματολογίου ήσαν τα θέματα της κοινωνικής συνοχής και της μετανάστευσης στην ΕΕ. 

Ευθύς  από  την  έναρξη  της  συνάντησης,  ο  Αν.  Υπουργός  Κος  Κούρκουλας  τόνισε  πόσο 
σημαντική  την  θεωρεί.  Κατά  την  άποψή  του,  οι  Εκκλησίες  μπορούν  να  αντλούν  από  την 
ποιμαντική τους εμπειρία, με προγράμματα επί του πεδίου, καθώς και από τον πλούτο της 
κοινωνικής τους διδασκαλίας, προκειμένου να υποβοηθούν το έργο προς την κατεύθυνση 
λύσεων  για  τις  προκλήσεις  επί  των  οποίων  η  ελληνική  Προεδρία  διακαώς  επιθυμεί  να 
εστιάσει  τις  προσπάθειές  της.  Ακριβώς  για  το  λόγο  αυτό,  ο  Αν.  Υπουργός  απηύθυνε 
έκκληση  προς  τις  Εκκλησίες  να  διατηρήσουν  την  επαφή  τους  με  την  ηγετική  ομάδα  της 
Προεδρίας,  ώστε  η  συνάντηση  αυτή  να  έχει  και  συνέχεια  για  παρακολούθηση  της 
επιτελούμενης προόδου. 

Η  συνάντηση  με  την  Προεδρία  στην  Αθήνα  διοργανώθηκε  από  τον  Αντιπρόεδρο  του 
Συμβουλίου  Ευρωπαϊκών  Εκκλησιών  (CEC)  Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη  Γαλλίας  κ. 
Εμμανουήλ  και  την  Επιτροπή  των  Συμβουλίων  των  Επισκόπων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
(COMECE), από κοινού με τις εν Ελλάδι Εκκλησίες. 

 

 

 



Η Κοινωνική Συνοχή στην Ευρώπη 

 

Οι  Εκκλησίες  στηρίζουν  την  ελληνική  Προεδρία  στην  αποφασιστικότητά  της  να  ενισχύσει 
την  κοινωνική συνοχή στην  Ευρώπη  και  να αναδείξει  την  κοινωνική διάσταση στην  ΕΕ.  Η 
εκκλησιαστική αντιπροσωπεία εξέφρασε την ανησυχία της για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας 
των νέων, ιδίως ‐μολονότι όχι αποκλειστικώς‐ στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Υπάρχει εδώ 
ο κίνδυνος ανάδυσης μιας χαμένης γενεάς, με ισχνές τις χειροπιαστές ελπίδες για βελτίωση 
των οικονομικών προοπτικών της ή για κοινωνική ένταξη. 

Μια  συνολική  και  βιώσιμη  οικονομική  μεγέθυνση  και  η  δημιουργία  απασχόλησης  στην 
Ευρώπη είναι βασικοί στόχοι σε οποιανδήποτε ρεαλιστική πολιτική η οποία κατευθύνεται 
προς  την  υπέρβαση  της  τρέχουσας  κρίσης.  Είναι  ουσιώδες  να  αποφεύγονται  επισφαλείς 
μορφές  απασχόλησης  ή  να  δημιουργηθεί  μια  νέα  τάξη  "εργαζόμενων  φτωχών".  Σε 
οποιανδήποτε  δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  πρέπει  να  δίδεται  προσοχή  στην 
ποιότητα της εργασίας. Οι Εκκλησίες επέστησαν μετ' επιτάσεως την προσοχή στο γεγονός 
ότι,  ειδικά  στον  ναυτιλιακό  τομέα,  του  οποίου  την  ιδιαιτερότητα  η  ελληνική  Προεδρία 
επιθυμεί να αναδείξει, πρέπει να αποφευχθούν η κοινωνική απόρριψη και η εκμετάλλευση. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  ελληνικής  Προεδρίας  πρόκειται  να  γίνει  μια  επανεξέταση  της 
Στρατηγικής  για  την  Ευρώπη  του  2020.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  θα  πρέπει  να  ενισχυθεί  ο 
αρχικός στόχος μιας "έξυπνης και αειφόρου οικονομικής μεγέθυνσης υπέρ της κοινωνικής 
ένταξης".  Σύμφωνα  με  αυτή  την  προσέγγιση  οι  Εκκλησίες  επεσήμαναν  ότι  οι  κοινωνικές 
υπηρεσίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρωτίστως ένας παράγοντας που επιφέρει κόστος, 
αλλά μάλλον ως εργαλείο για τη διατήρηση της οικονομίας και της απασχόλησης. 

Οι  Εκκλησίες  απηύθυναν  έκκληση  να  είναι  η  αργία  της  Κυριακής  ένα  ορατό  σημείο  της 
δέσμευσης  στη  διατήρηση  της  ισορροπίας  μεταξύ  οικογένειας  και  εργασίας,  όπου  η 
προσωπική,  η οικογενειακή  και η  επαγγελματική  ικανοποίηση θα απολαύουν εκάστη  του 
δέοντος σεβασμού. 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική 

 

Η  εκκλησιαστική  αντιπροσωπεία  έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  έκκληση  που  απηύθυνε 
προς την ελληνική Προεδρία να αντιμετωπίσει το περίπλοκο πρόβλημα της μετανάστευσης 
προς την Ευρώπη και τις κοινωνικές επιπτώσεις από την ελεύθερη μετακίνηση εντός της ΕΕ. 
Συμφώνησαν όλοι ότι οι δημογραφικές τάσεις εντός της Ευρώπης καθιστούν ουσιώδη την 
σημασία της μετανάστευσης. Παρά ταύτα, η ΕΕ στερείται μιας μεταναστευτικής πολιτικής 
όπως αυτή που έχουν υιοθετήσει οι ΗΠΑ ή η Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του θέματος της μετανάστευσης επισημάνθηκαν τα κάτωθι : 

 



. Η ροή των μεταναστών προς την ΕΕ έχει αυξηθεί δραματικά εξαιτίας της ανθρωπιστικής 
κρίσης στη Συρία. Οι Πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική, καθώς 
επίσης και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Αφρική και στο Αφγανιστάν, έχουν οδηγήσει 
σε αύξηση  της  εισροής μεταναστών προς  την Ευρώπη. Οι  χώρες  της  νότιας Ευρώπης στα 
σύνορα  της  Συνθήκης  Σένγκεν  έχουν  επηρεασθεί  ιδιαιτέρως  από  τις  εξελίξεις  αυτές  και, 
λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης,  επηρεάζεται επίσης και η  ικανότητά τους να 
υποδεχθούν  νέους  μετανάστες.  Οι  Εκκλησίες  στηρίζουν  την  ελληνική  Προεδρία  στην 
προαγωγή  μεγαλύτερης  αλληλεγγύης  μεταξύ  των  κρατών‐μελών  της  ΕΕ  στην  υποδοχή 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο. 

 

.  Η  αντιπροσωπεία  των  Εκκλησιών,  έχουσα  πλήρη  επίγνωση  των  δυσχερειών  στις  χώρες 
που λειτουργούν ως πύλες εισόδου, απηύθυνε έκκληση για μια περισσότερο ανθρωπιστική 
αντιμετώπιση  των  αφικνούμενων  μεταναστών  και  αιτούντων  άσυλο  :  η  ανθρώπινη 
αξιοπρέπειά  τους  και  τα  διεθνώς  ανεγνωρισμένα  δικαιώματά  τους  πρέπει  να 
προστατεύονται πάση θυσία.    

.  Αξίζει  ιδιαίτερη  προσοχή  η  καταπολέμηση  της  οργανωμένης  εμπορίας  και  παράνομης 
διακίνησης  ανθρώπων  σε  όλες  της  τις  μορφές  ‐  πορνείας,  καταναγκαστικής  εργασίας, 
εμπορίας  ανθρωπίνων  οργάνων.  Ο  εκπρόσωπος  της  COMECE  αναφέρθηκε  αναδρομικά 
στην  πιο  πρόσφατη  Ολομέλεια  των  Επισκόπων,  όπου  παρουσιάσθηκε  ένα  πρόγραμμα 
πρακτικής  συνεργασίας  μεταξύ  Αστυνομίας  και  Εκκλησιαστικών  Οργανισμών  για  τη 
διάσωση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τη διευκόλυνση της αποκατάστασής τους. 

.  Έμφαση  δόθηκε  επίσης  στην  κατάσταση  των  χωρών  προέλευσης  και  των  χωρών  που 
λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί. Διατυπώθηκε έκκληση να βοηθούνται οι άνθρωποι να 
παραμένουν στις χώρες καταγωγής τους. Η επερχόμενη Συνάντηση Κορυφής μεταξύ της ΕΕ 
και ηγετών επικεφαλής κυβερνήσεων αφρικανικών κρατών, η οποία προγραμματίζεται για 
τον Απρίλιο του 2014, προσφέρει μια ευκαιρία να εργασθούμε επί συγκεκριμένων λύσεων. 
Μεταξύ των λύσεων οι Εκκλησίες δεν παύουν να υπενθυμίζουν στα κράτη‐μέλη της ΕΕ τη 
δέσμευσή τους σε αναπτυξιακούς στόχους. 

. Κατά το πέρας της συνάντησης ο Αν. Υπουργός Κος Κούρκουλας επεσήμανε ότι η ελληνική 
Προεδρία θα  είναι περισσότερο από ευτυχής  να παρακολουθήσει  και  να συμμετάσχει σε 
δύο  επερχόμενα  Συνέδρια που  διοργανώνονται  από  τις  Εκκλησίες,  ένα  για  την αργία  της 
Κυριακής  (που  θα  διοργανωθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Συμμαχία  για  την  Κυριακή  την  21η 
Ιανουαρίου 2014) και ένα Συνέδριο του CEC για την ανεργία των νέων, το οποίο θα λάβει 
χώρα από 24 έως 26 Μαρτίου 2014. 

 

Πριν  από  τη  συνάντηση  στο  ελληνικό  ΥΠ.ΕΞ.  η  αντιπροσωπεία  πραγματοποίησε 
εθιμοτυπική επίσκεψη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και Προκαθήμενο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας  της  Ελλάδος  κ.  Ιερώνυμο  Β΄,  προκειμένου  να  ενημερωθεί  για  την  τρέχουσα 
κατάσταση στην Ελλάδα και για τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η Εκκλησία προς 
αντιμετώπιση των αναγκών που προκαλούνται από την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. 



Η σύνθεση της Αντιπροσωπείας είχε ως εξής : 

 

.  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Γαλλίας  κ.  Εμμανουήλ,  Οικουμενικό  Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, Αντιπρόεδρος του CEC 

. Εξοχώτατος κ. Νικόλαος Φώσκολος, Αρχιεπίσκοπος των εν Αθήναις Καθολικών 

.  Αιδεσιμολογιώτατος  κ.  Δημήτριος  Μπούκης,  Γενικός  Γραμματεύς  της  Ελληνικής 
Ευαγγελικής Εκκλησίας 

.  Πανοσιολογιώτατος  Αρχιμανδρίτης  κ.  Ιγνάτιος  Σωτηριάδης,  Γραμματεύς  της  Συνοδικής 
Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος 

.  Αιδεσιμολογιώτατος  κ.  Guy  Liagre,  Γενικός  Γραμματεύς  του  Συμβουλίου  Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών (CEC) 

.  Αιδεσιμολογιώτατος  κ.  Frank‐Dieter  Fischbach,  Εκτελεστικός  Γραμματεύς  της  Επιτροπής 
του CEC "Εκκλησία και Κοινωνία" 

. Πατήρ Patrick H. Daly, Γενικός Γραμματεύς της COMECE 

. κ. Michael Kuhn, Βοηθός Γενικός Γραμματεύς της COMECE. 

 

 

 

  

Μετάφραση εκ του αγγλικού : 

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, 

M.St., D.Phil. [Oxon.] 


