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Δήλωση1 της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ για τον Πόλεμο στην
Ουκρανία

Δήλωση για τον Πόλεμο στην Ουκρανία από την Κεντρική Επιτροπής του ΠΣΕ/WCC
που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Κ.Ε, 15-18 Ιουνίου 2022

Έκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. Ψαλμός 33:14 (34)

Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. Κατά Ματθαίον 5:9

Οι εκκλησίες μέλη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών έχουν διακηρύξει από κοινού ότι η Δίκαιη
Ειρήνη είναι ένα προσκυνηματικό ταξίδι στο σχέδιο του Θεού για την ανθρωπότητα και όλη τη
δημιουργία (Οικουμενική Έκκληση για Δίκαιη Ειρήνη). Ο δρόμος της Δίκαιης Ειρήνης μας φέρνει στο
παράδειγμα του Ιησού από τη Ναζαρέτ, μια συλλογική αναζήτηση για το κοινό καλό και μια ολιστική
και συστημική προσέγγιση για τη συμφιλίωση των συγκρούσεων...

Κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα Θεού. Γυναίκες και άνδρες, παιδιά και ηλικιωμένοι,
πολίτες και στρατιώτες, οι τραυματίες και οι ετοιμοθάνατοι, αυτοί που θρηνούν και εκείνοι που
φοβούνται, εκείνοι που εκτοπίστηκαν και αυτοί που μένουν στο σπίτι, όλοι φέρουν την εικόνα του
Θεού/( Imago Dei). Καλούμαστε όλοι να γίνουμε πιο Χριστιανοί αυτή τη στιγμή, να αποστραφούμε
από την έλλειψη ενδιαφέροντος, από την απληστία, από τον θυμό για να μεταμορφωθούμε πιο
ολοκληρωτικά σε μια παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα που ζει μέσα πληρότητα της ζωής και
αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια και ανταποκρίνεται τις ανάγκες του καθενός.

Εμείς που συμμετέχουμε στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών στη Γενεύη της Ελβετίας, από 15 έως 18 Ιουνίου 2022, είμαστε όλοι βαθιά επηρεασμένοι
από αυτό που συνέβη στην Ουκρανία από την τελευταία μας συνάντηση στις 9-15 Φεβρουαρίου
2022. Όταν κάποιο μέρος του σώματος υποφέρει, όλα τα μέρη υποφέρουν μαζί του. Είμαστε
χριστιανικά αλληλέγγυοι με όλους όσους υποφέρουν σε αυτή τη σύγκρουση. Οι καρδιές μας
λυπούνται που, μετά από οκτώ χρόνια ανεπίλυτης κρίσης και συγκρούσεων στις ανατολικές περιοχές
της Ουκρανίας, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε παράνομη εισβολή
εναντίον της γειτονικής της χώρας που είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Αυτή η τραγική εξέλιξη
αντιπροσωπεύει μια τρομερή αποτυχία της διπλωματίας, της ευθύνης και της λογοδοσίας στο
διεθνές δίκαιο.

Λυπούμαστε για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, ο λαός της Ουκρανίας υφίσταται έναν φρικτό
αριθμό θανάτων, καταστροφών και εκτοπισμών. Χιλιάδες Ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί, πόλεις
όπως η Μαριούπολη έχουν ερειπωθεί και περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι –πάνω από
το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού της Ουκρανίας– έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αναφορές για φρικαλεότητες που μπορεί να συνιστούν εγκλήματα
πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και
της φυλετικής βίας, καθώς και της κατά πολύ αυξημένης ευαλωσιμότητας λόγω της εμπορίας
ανθρώπων. Η σύγκρουση συνοδεύεται από μαζική διάδοση όπλων στην περιοχή, αλλά τα όπλα δεν
μπορούν να δώσουν λύση σε αυτήν την κρίση. Η μόνη πραγματική λύση είναι να «επιδιώξουμε την
ειρήνη και να την πετύχουμε».

Οι επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης απειλούν επίσης να οδηγήσουν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων,
ήδη επισιτιστικά ανασφαλείς πληθυσμούς σε πολλές χώρες απ’ όλον τον κόσμο, σε λιμό, να
προκαλέσουν ευρεία κοινωνική και πολιτική αστάθεια, να καταστρέψουν το διεθνές αρχιτεκτονικό
οικοδόμημα ασφάλειας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να προκαλέσουν μια νέα παγκόσμια κούρσα
εξοπλισμών και να επιταχύνουν την τροχιά προς την κλιματική καταστροφή σε μια στιγμή όπου τα
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έθνη του κόσμου θα πρέπει επιτέλους να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κοινή
υπαρξιακή απειλή προκειμένου να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C.

Η κεντρική επιτροπή εκτιμά και επιβεβαιώνει τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν το ΠΣΕ και
τα μέλη του και οικουμενικοί εταίροι του σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, που
χρονολογείται πριν από την αρχική κρίση του 2014, και ιδιαίτερα από την εισβολή στις 24
Φεβρουαρίου 2022. Η κεντρική επιτροπή επιβεβαιώνει τη σαφή καταγγελία του αναπληρωτή
γενικού γραμματέα για την ένοπλη επίθεση που ξεκίνησε εκείνη την ημερομηνία και τις
επανειλημμένες εκκλήσεις του να σταματήσει ο πόλεμος, και χαιρετίζει τις άλλες πρωτοβουλίες που
έχουν αναληφθεί, συμπεριλαμβανομένων των δύο οικουμενικών συναντήσεων στρογγυλής
τραπέζης που συγκάλεσε το ΠΣΕ (30 Μαρτίου και 10 Ιουνίου 2022), και των επισκέψεων από κοινού
με την ACT Alliance στις τοπικές εκκλησίες και άλλες σχετικές οργανώσεις που υποδέχονται και
φροντίζουν πρόσφυγες από την Ουκρανία, τόσο στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία (14-18 Μαρτίου
2022) όσο και στη Ρωσία (21-26 Μαΐου 2022)....

Η κεντρική επιτροπή αναδεικνύει το αποτέλεσμα της Διορθόδοξης Προσυνέλευσης Διαβούλευσης
(που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 10-15 Μαΐου 2022) στην οποία οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν τη «σοβαρή ανησυχία τους για την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία που έχει ήδη
στοιχίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων» και «ομόφωνα καταδίκασαν τους πολέμους και κάλεσαν όλα
τα μέρη που εμπλέκονται στις συγκρούσεις να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για την
επείγουσα εγκαθίδρυση της ειρήνης και για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Ουκρανία, τη Ρωσία,
την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο». Καταδίκασαν επίσης τις «συστηματικές εκστρατείες
παραπληροφόρησης που προωθούν διαιρέσεις και μίσος»....

Η κεντρική επιτροπή:

Εκφράζει τη λύπη της για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πόλεμο που επιβλήθηκε στον λαό και το
κυρίαρχο κράτος της Ουκρανίας. Λυπούμαστε για το φρικτό και συνεχή απολογισμό θανάτων,
καταστροφών και εκτοπισμών, κατεστραμμένων σχέσεων και ολοένα πιο βαθιά ριζωμένο
ανταγωνισμό μεταξύ των λαών της περιοχής, για την κλιμάκωση της σύγκρουσης σε παγκόσμιο
επίπεδο, τον αυξημένο κίνδυνο πείνας σε επισιτιστικά επισφαλείς περιοχές του κόσμου, την
οικονομική δυσπραγία και την αύξηση της κοινωνικής και πολιτικής αστάθειας σε πολλές χώρες.

Δηλώνει ότι ο πόλεμος, με τη δολοφονία και όλες τις άλλες άθλιες συνέπειες που συνεπάγεται, είναι
ασυμβίβαστος με την ίδια τη φύση και τη θέληση του Θεού για την ανθρωπότητα και ενάντια στις
θεμελιώδεις χριστιανικές και οικουμενικές αρχές μας, και απορρίπτει κάθε κατάχρηση θρησκευτικής
γλώσσας και εξουσίας που προσπαθεί να δικαιολογήσει την ένοπλη επίθεση.

Επαναλαμβάνει την έκκληση της παγκόσμιας κοινότητας των εκκλησιών που εκπροσωπούνται στο
ΠΣΕ για τερματισμό αυτού του τραγικού πολέμου, για άμεση κατάπαυση του πυρός για ανάσχεση
του θανάτου και της καταστροφής και για διάλογο και διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση
βιώσιμης ειρήνης.

Απευθύνει έκκληση επειγόντως σε όλες τις πλευρές της σύγκρουσης να σεβαστούν τις αρχές του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των αμάχων και των αστικών
υποδομών και την ανθρώπινη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. Προτρέπουμε για την
ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και των σορών των νεκρών μαχητών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ζητεί πολύ μεγαλύτερη επένδυση από τη διεθνή κοινότητα στην αναζήτηση και την προώθηση της
ειρήνης, παρά στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και του διχασμού.

Επιβεβαιώνει την εντολή και τον ειδικό ρόλο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών αναφορικά με
συνοδείες των εκκλησιών μελών του στην περιοχή ως πλατφόρμας και ασφαλούς χώρου συνάντησης
και διαλόγου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά πιεστικά ζητήματα για τον κόσμο και για το
οικουμενικό κίνημα που προκύπτουν από αυτήν την σύγκρουση και την υποχρέωση των μελών της
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να επιδιώξουν την ενότητα και να υπηρετήσουν μαζί τον κόσμο, και ως εκ τούτου προτρέπει τα μέλη
της οικουμενικής κοινότητας στη Ρωσία και την Ουκρανία να κάνουν χρήση αυτής της πλατφόρμας.

Επαινεί τις τοπικές εκκλησίες, τις εξειδικευμένες κρατικές υπηρεσίες και όλες τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις που υποστηρίζουν τους πάσχοντες ανθρώπους σε όλα τα μέρη της Ουκρανίας και
υποδέχονται και φροντίζουν τους πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεμο, και τονίζει την κρίσιμη
σημασία της αρχής της ανθρωπιστικής ουδετερότητας σε αυτό το πλαίσιο.

Προσεύχεται για όλα τα θύματα αυτής της σύγκρουσης, στην Ουκρανία, στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο, να σταματήσουν τα βάσανά τους και να παρηγορηθούν και να
αποκαταστήσουν τις ζωές τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, και τους διαβεβαιώνει για την αγάπη
και τη συμπάθεια της κοινότητας των εκκλησιών μελών του ΠΣΕ/WCC στα βάσανα τους.

Καλεί τους Χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας της Ρωσικής και Ουκρανικής Εκκλησίας να
χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους για να αντιταχθούν στους συνεχιζόμενους θανάτους, καταστροφές,
εκτοπισμούς και τις στερήσεις αγαθών του λαού της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των
Χριστιανών αδελφών τους.

Ζητεί από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΠΣΕ να ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας
«Προσκυνήματος για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη» στο Κίεβο και τη Μόσχα η οποία δέον να
συναντηθεί με την ηγεσία των εκκλησιών και στα δύο μέρη για να συζητήσει τα θέματα που
συντελούν στην ειρήνη και τι χρειάζεται για να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις τους για άμεση
κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Περαιτέρω ζητά από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την
επερχόμενη 11η Συνέλευση του ΠΣΕ στην Καρλσρούη (31 Αυγούστου-8 Σεπτεμβρίου 2022) να
συμβάλει ουσιαστικά στην αναζήτηση της ειρήνης μέσω του διαλόγου, για δικαιοσύνη, ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και ανθρώπινα δικαιώματα – μεταξύ άλλων να επιδιώξει τη συμμετοχή εκπροσώπησης
από την Ουκρανία στη Συνέλευση – και της συμφιλίωσης και της ενότητας στην οποία καλούμαστε
από τον Κύριο και Σωτήρα μας Χριστό Ιησού.


