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Βρυξέλλαις, 3 Ιουλίου 2015 
 

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 
 
Απευθύνομεν Υμίν την επιστολήν ταύτην μετά βαθείας ανησυχίας περί του 
μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ΕΕ εθεμελιώθη επί της ιδέας [sic] του 
συμμερισμού, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Από της ιδικής του 
ιδρύσεως, το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών [CEC] έχει επίσης υποστηρίξει 
ένα όραμα διά την ήπειρον το οποίον οδηγείται υπ’ αυτών των αξιών [sic]. 
Πρόσφατοι εξελίξεις και η τρέχουσα συζήτησις περί του μέλλοντος της Ελλάδος 
εντός ή εκτός της ευρωζώνης και περί της μελλοντικής σχέσεως της πρώτης προς 
την ΕΕ καθιστούν σαφές ότι το διακύβευμα κατ’ αυτάς δεν είναι το μέλλον μιας 
μόνον χώρας αλλά του ευρωπαϊκού προγράμματος καθεαυτό. 
 
Εκ μέρους του CEC εκφράζομεν ελληλεγγύην μετά του λαού Υμών κατά την 
δυσχερή ταύτην στιγμήν και προσφέρομεν υποστήριξιν προς τας εν Ελλάδι 
Εκκλησίας-Μέλη του CEC. Η πτώσις του επιπέδου διαβιώσεως, ιδίως εκείνων οι 
οποίοι πένονται ή διαβιούν εκ των συντάξεών των υπό το όριον της πτωχείας, ως 
και εκείνων εν τοις περιθωρίοις της κοινωνίας, είναι απαράδεκτος εντός μιας 
Ενώσεως ερειδομένης επί του συμμερισμού και της αλληλεγγύης. Εξίσου 
απαράδεκτος είναι η έλλειψις οράματος διά τους νέους, εν συνδυασμώ μετά της 
ανεργίας. Η αξιοπρέπεια των ανθρωπίνων προσώπων, πλασθέντων κατ’ εικόνα 
Θεού συμφώνως προς την χριστιανικήν πίστιν, πρέπει να προστατεύηται υπό 
οιασδήποτε συνθήκας. 
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Εκ μέρους του CEC απευθύνομεν έκκλησιν προς τους πολιτικούς ηγέτας της της 
Ενώσεως όπως ενισχύσωσι έτι μάλλον τας προσπαθείας των, ανεξαρτήτως των 
αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της Κυριακής, διά την διατήρησιν της 
Ελλάδος εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την εξεύρεσιν μηχανισμών 
ανακουφίσεως εκ του χρέους, το οποίον επί του παρόντος συνιστά το πλέον 
σημαίνον βάρος διά την εκδίπλωσιν του μέλλοντος της Ελλάδος. Παρακινούμεν 
ηγέτας της Ενώσεως από κοινού μεθ’ ηγετών εν Ελλάδι [sic ! ] όπως εύρωσι 
κοινόν έδαφος διά το μέλλον της Ελλάδος εντός της ευρωζώνης και εντός της 
Ενώσεως. 
 
Μετά της προσευχής [sic] των Εκκλησιών της Ευρώπης κατ’ αυτήν την δυσχερή 
στιγμήν, 
 
Ειλικρινώς εν Χριστώ Υμέτεροι, 
 
[εξ ευωνύμων προς τα δεξιά, ακολουθούν υπογραφαί των : ] 
 
Rt Revd Christopher Hill, KCVO, DD  
Προέδρου 
 
Σεβ. κ. Εμμανουήλ 
Μητροπολίτου Γαλλίας 
Αντιπροέδρου 
 
Very Rev Karin Burstrand 
Αντιπροέδρου 
 
και 
 
Rev Dr Guy Liagre 
Γενικού Γραμματέως 
 
 
 
 
[μετάφρασις εκ του αγγλικού: 
Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, 
M.St., D.Phil. {Oxon.}] 


