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Η Κεντρική Επιτροπή μελετάει τις προοπτικές για οικονομική 
δικαιοσύνη

 
 
 Το χάσμα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων αυξάνεται σε όλο τον 
κόσμο. Ακολούθως οι εκκλησίες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να 
εξασφαλιστεί η οικονομική δικαιοσύνη για τις κοινότητες. Η προοπτική αυτή 
καθοδήγησε τις συζητήσεις της ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ), που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια συνεδρίασης στις 5 Ιουλίου στη Γενεύη. 
 
 Η επιτροπή 150 μελών, ανώτατο διοικητικό όργανο του ΠΣΕ, έθεσε το 
ζήτημα της οικονομικής δικαιοσύνης ως μέρος του θέματος της συνάντησης, 
“προσκυνηματική πορεία δικαιοσύνης και ειρήνης”. Το θέμα αποτελεί έκκληση 
της 10ης συνέλευσης του ΠΣΕ που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της 
Κορέας το 2013. 
 
 Μεταξύ των εισηγήσεων των ομιλητών της ολομέλειας, η επιτροπή άκουσε 
διαφορετικές απόψεις για τις σχέσεις μεταξύ της οικονομικής και οικολογικής 
κρίσης, καθώς επίσης και πώς τα τρέχοντα οικονομικά συστήματα εντείνουν τις 
ανισότητες, τη φτώχεια και την οικολογική καταστροφή.  
 
 Ανάμεσα στους ομιλητές βρέθηκε ο Δρ. Manuel Montes, ανώτερος 
σύμβουλος οικονομικών και ανάπτυξης στο Νότιο Κέντρο της Γενεύης. Έδωσε 
μια γενική εικόνα για το πώς οι άνθρωποι έχουν υποφέρει λόγω των ατελειών 
στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτό το σύστημα, τόνισε, “ευνοεί τους 
δανειστές και όχι τους οφειλέτες”. 
 
 Αναφερόμενος στην οικονομική ύφεση του 1920 και την κατάρρευση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2007-2008, ο κ. Montes μοιράστηκε την 
άποψη ότι πολλές προκλήσεις του 20ου αιώνα οι οποίες οδήγησαν σε τεράστιες 
καταστροφές, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση. 
 
 Στη συνέχεια αποκάλεσε το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο μια «πρόκληση 
για τις θρησκευτικές κοινότητες». 
 
 Ο κ. Montes ενημέρωσε το κοινό για το έργο της Οικουμενικής Επιτροπής 
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για μια Νέα Διεθνή Οικονομική Αρχιτεκτονική, η οποία εκπόνησε την έκθεση με 
τίτλο: Οικονομία ζωής για Όλους Τώρα: Ένα οικουμενικό Σχέδιο Δράσης για μια 
Νέα Διεθνή Οικονομική Αρχιτεκτονική. Η ομάδα έχει αναπτύξει στρατηγικές για 
τις εκκλησίες, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα ηθικά, δίκαια και βιώσιμα 
οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα. Ιδρύθηκε από το ΠΣΕ, την 
Παγκόσμια Κοινωνία των Μεταρρυθμισμένων Εκκλησιών, την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Λουθηρανών και το Συμβούλιο για την Παγκόσμια αποστολή. 
 
 Ο κ. Montes μίλησε επίσης για τη δήλωση του São Paulo σχετικά με τον 
Διεθνή Οικονομικό Μετασχηματισμό που ενθαρρύνει ενέργειες εξασφάλισης της 
κοινωνικής ένταξης, της δικαιοσύνης των δύο φύλων και της φροντίδας για το 
περιβάλλον, ρυθμίζοντας τα “όρια της απληστίας” και προωθώντας μια 
“οικονομία της ζωής”. Η δήλωση αυτή δημοσιεύθηκε το 2012.  
 
 Θεολογικές σκέψεις για οικονομική δικαιοσύνη μοιράστηκε η κ. Hyun Ju 
Bae, Δρ. Θεολογίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ από την 
Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Κορέας. Ανάμεσα στα άλλα τόνισε, “η έκκληση για 
οικονομική και οικολογική ανάπλαση στην εποχή μας, παρουσιάζει μια βαθιά 
θεολογική πρόκληση, καθώς απαιτεί την αναμόρφωση των θεολογικών μας 
πλαισίων και τη χρήση της φαντασία μας». 
 
 Η κ. Bae πρόσθεσε ότι οι εκκλησίες χρειάζονται μια “μεταμορφωτική 
πνευματικότητα που τρέφει την αγάπη του Θεού και στηρίζει τη δικαιοσύνη (Ησ. 
61:8), προωθεί την οικολογική δικαιοσύνη, την κατανόηση του οικολογικού μας 
χρέους, την αειφορία και τη βιοποικιλότητα, και ενεργοποιεί έναν νέο τρόπο 
ζωής”. 
 
 Η κ. Bae τόνισε ότι η θεολογική εκπαίδευση, σε επίπεδο σεμιναρίων και 
ενεργειών των  τοπικών εκκλησιών, είναι απαραίτητη για να εξοπλίσει τους 
Χριστιανούς με τη γνώση που απαιτείται για την οικονομική και οικολογική 
δικαιοσύνη. 
 
 “Η εκκλησία αποτελείται από κατακτητές και κατακτημένους, καταπιεστές 
και καταπιεσμένους, τόσο στον Νότο όσο και στον Βορρά. Πολλοί από εμάς 
κατοικούν στα στρατόπεδα είτε των καταπιεστών  είτε των καταπιεσμένων, στα 
όρια των εξουσιαστών και των εξουσιασμένων. Η πολυπλοκότητα αυτή 
περιπλέκει την αναζήτηση για τη δικαιοσύνη, αλλά παραμένει άπειρης αξίας”, 
τόνισε η κ. Bae, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από την έκθεση και το σχέδιο 
δράσης που παράγεται από την Οικουμενική Επιτροπή για μια Νέα Διεθνή 
Οικονομική Αρχιτεκτονική. 
 
 Στη συνέχεια ο κ. David Woods της οργάνωσης “Oikocredit International” 



παρουσίασε την οργάνωσή του στην Ολομέλεια. Η Oikocredit δημιουργήθηκε 
από το ΠΣΕ σε μια συνεδρίαση πριν από σαράντα χρόνια. Είναι μία από τις 
μεγαλύτερες πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης στον κόσμο, στον τομέα των 
μικροχρηματοδοτήσεων, παρέχοντας πίστωση και ασφάλεια στους εμπορικούς 
συνεταιρισμούς, τις οργανώσεις δίκαιου εμπορίου και τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
 Ο κ. Woods εξήγησε με ποιο τρόπο μέσω μικροχρηματοδοτήσεων, η 
οργάνωση Oikocredit προσφέρει χρήματα σε ιδρύματα χρηματοδότησης (MFIs) 
σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες σε μειονεκτούντα άτομα, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τις γυναίκες, τη γεωργία και το 
εμπόριο. Η οργάνωση είναι αφιερωμένη στη μέτρηση και ανάλυση των 
κοινωνικών αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες για 
αξιοπρεπή διαβίωση, στήριξη των γυναικών και του περιβάλλοντος. 
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