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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ CEC-CCEE ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

Εμείς, τα μέλη της Μικτής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Επισκοπικών Συνελεύσεων (CCEE) και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Εκκλησιών (CEC) που συγκεντρωθήκαμε στη Μπρατισλάβα για την ετήσια 

συνάντησή μας, καλούμε τους ηγέτες των κρατών και της διεθνούς κοινότητας να 

κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν για να τερματιστεί ο τωρινός πόλεμος που 

καταστρέφει ζωές και προκαλεί  ανείπωτα δεινά. Η καρδιά της χριστιανικής 

πίστης είναι η ειρήνη και η συμφιλίωση, όπως φανερώνεται από τη ζωή του 

Ιησού Χριστού: «Ο Ιησούς ποτέ δεν προώθησε τη βία ή τη μισαλλοδοξία. 

Καταδίκασε ανοιχτά τη χρήση βίας για την επιβολή εξουσίας επί των άλλων» 

(Fratelli Tutti 238).  Η ταπεινοφροσύνη Του και η συμπόνια Του για εκείνους που 

υποφέρουν ήταν στο επίκεντρο της διακονίας Του: «Όταν είδε τα πλήθη, 

αισθάνθηκε συμπόνια για αυτούς επειδή ήταν αποκαμωμένοι και 

εγκαταλελειμμένοι» (Ματθ. 9:36).  Η θρησκεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μέσο για να δικαιολογήσει αυτόν τον πόλεμο. Όλες οι θρησκείες, και εμείς ως 

Χριστιανοί, είμαστε ενωμένοι στην καταδίκη της ρωσικής επιθετικότητας, των 

εγκλημάτων που διαπράττονται κατά του λαού της Ουκρανίας και της 

βλασφημίας που είναι η κατάχρηση της θρησκείας σε αυτό το πλαίσιο. 

Όντας μάρτυρες του μεγάλου πόνου όσων ζουν μέσα στη χώρα και αυτών που 

τρέπονται σε φυγή από την Ουκρανία, παροτρύνουμε τις θρησκευτικές και 

πολιτικές αρχές να συμμετάσχουν σε αληθινό διάλογο και να προωθήσουν την 

εγκαθίδρυση μίας διαρκούς ειρήνης. Ευχαριστούμε για το τεράστιο έργο που 

επιτελέστηκε από τις Εκκλησίες και τις ΜΚΟ, καθώς και τις τοπικές και κρατικές 

Αρχές στις γειτονικές με την Ουκρανία χώρες και όχι μόνο αυτές, στο 

καλωσόρισμα αυτών των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις οικίες τους για να 

διαφύγουν τον πόλεμο. Αναγνωρίζουμε επίσης τις φωνές του ρωσικού λαού που  

θαρραλέα διαμαρτύρονται κατά της εισβολής και συντασσόμαστε αλληλέγγυα 

με αυτούς στον αγώνα τους.   
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Προτρέπουμε για τη συνέχιση όλων των υπέρ της ζωής προσπαθειών που 

μαρτυρούν για την αγάπη του Χριστού προς τους πλησίον μας. 

Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε  για το δώρο της ειρήνης και καλούμε όλους 

τους Χριστιανούς να ενωθούν μαζί μας σε αυτήν την προσευχή ενισχύοντας 

παράλληλα τις προσπάθειές τους στην επιβεβαίωση της αξίας της ζωής και στην 

ενεργή προώθηση της συμφιλίωσης. 

 

21 Μαρτίου 2022, Μπρατισλάβα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση από τα αγγλικά εκπονηθείσα από την Ευθαλία Παππά, συνεργάτιδα της Συνοδικής 

Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων 


