
Το CSC συγχωνεύεται με το CEC, συνεδρίαση Δ.Σ. 
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Με πέντε ημέρες συνεδριάσεων, δημοσίων εκδηλώσεων και εορτασμών το Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) επισφράγισε μία κομβική στιγμή στην ιστορία του. 
  
Τα όργανα διακυβερνήσεως της Επιτροπής για την Εκκλησία και την Κοινωνία (CSC) 
συνεδρίασαν τη 2α και την 3η Δεκεμβρίου στη in Leuven του Βελγίου προκειμένου να 
οριστικοποιήσουν τις νομικές πτυχές της συγχώνευσής της με το CEC σύμφωνα με το βελγικό 
δίκαιο. Η ομάδα ασχολήθηκε επίσης με άλλα υπηρεσιακά θέματα συμπεριλαμβανομένης μιας 
επανεξετάσεως του προγραμματικού της έργου από εκτελεστικά στελέχη, τα οικονομικά της, 
καθώς και σχέδια συνέχισης της αποστολής και εντολής του CSC αυτή τη μεταβατική 
περίοδο. 
  
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την οριστικοποίηση των σχεδίων για κλείσιμο 
των γραφείων του στη Γενεύη, που έχει προγραμματισθεί για το τέλος του 2014, το CEC 
δραστηριοποιήθηκε σε εορταστικού χαρακτήρα εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, με το βλέμμα του 
στραμμένο προς το μέλλον. Μέλη του Δ.Σ. και προσκεκλημένοι συγκεντρώθηκαν για ένα 
συναρπαστικό επιστημονικό συνέδριο για τις προκλήσεις και το μέλλον κάτω από την 
ομπρέλα μιας νέας δομής του CEC. Ο Αρχιεπίσκοπος Anders Wjryd της Εκκλησίας της 
Σουηδίας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ιωσήφ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας και ο Πανοσιολ. Δρ Joris Vercammen της 
Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, προσέφεραν μεστούς νοημάτων στοχασμούς για 
τη θέση της Εκκλησίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία. 
  
Ένας απογευματικός δημόσιος διάλογος περιελάμβανε ομιλία του τ. Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy και αντιφωνήσεις από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο του CEC, τον π. Zoltán Tarr της 
Μετερρυθμισμένης Εκκλησίας της Ουγγαρίας, την Κα Katharina von Schnurbein του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον π. Δρα Donald Watts 
της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Ιρλανδίας. 
 
Ήταν μεγάλη χαρά για το CEC να φιλοξενεί σε αυτές τις εκδηλώσεις πολλούς φίλους και 
υποστηρικτές από οικουμενικά δίκτυα, οργανισμούς συνδεόμενους μαζί του σε εταιρικές 
σχέσεις, καθώς και από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.   
  
Ακολούθησαν οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. του CEC στη Leuven, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου. Αυτή η 
συνεδρίαση του Δ.Σ., η τέταρτη από την Συνέλευση της Βουδαπέστης το 2013, 
χαρακτηρίσθηκε από σοβαρές δεσμεύσεις σε θέματα διακυβέρνησης, διαχείρισης και 
οικονομικών του CEC. Μεταξύ άλλων θεμάτων, τα μέλη συζήτησαν και τον κατάλογο Μελών 
από τις διάφορες ομολογίες, τις εισφορές, τους λογαριασμούς χρηματικής κατάστασης, ενώ 
συζήτησαν και ενέκριναν πάγιες εντολές.  
  
Σημαντικό τμήμα του χρόνου του θεματολογίου αφιερώθηκε επίσης στο προγραμματικό έργο, 
με παρουσιάσεις από εκτελεστικά στελέχη για επικείμενες πρωτοβουλίες επί θεμάτων όπως η 



οικονομική και η περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η απασχόληση και κοινωνικά προβλήματα, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η ανεξιθρησκία, η εκπαίδευση και η Βιοηθική, καθώς και η 
Εκκλησιολογία και ο θεολογικός διάλογος μεταξύ των Εκκλησιών. Επιπλέον, παρουσιάσθηκε 
στο Δ.Σ. το έργο της Επιτροπής των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME) 
και συζητήθηκαν σχέδια μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ αυτής (CCME) και του CEC. 
  
Τέλος, το Δ.Σ. ενέκρινε Δήλωση για την Ανθρωπιστική Κρίση στη Μέση Ανσατολή και πρόταση 
συνεργασίας με την Επιτροπή CCME επί της καταστάσεως των απατρίδων στην Ευρώπη. 
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