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Δελτίο Τύπου του CEC Αρ.: 22/08 που εκδόθηκε από κοινού με την COMECE 

 

Βρυξέλλες,  8 Απριλίου 2022 
                                        

Oι Πρόεδροι του CEC και της COMECE από τα σύνορα Πολωνίας - 

Ουκρανίας κάνουν έκκληση για ειρήνη και συμφιλίωση: «Ας 

συνεχίσουμε να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε για δικαιοσύνη, 

συμφιλίωση και ειρήνη μεταξύ ανθρώπων, πολιτισμών και εθνών».  

 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) αιδεσ. Christian 

Krieger και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ρωμαιοκαθολικών Επισκοπικών Συνελεύσεων 

παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει (COMECE), Καρδινάλιος Jean-Claude Hollerich SJ, 

εξέδωσαν ένα ειδικό κοινό Πασχαλινό Μήνυμα από τα σύνορα μεταξύ Πολωνίας 

και Ουκρανίας, όπου πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη σε ορισμένες από τις 

εγκαταστάσεις υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων που εγκατέλειψαν την 

Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. 

 

Οι δύο Πρόεδροι συγκινήθηκαν από την ανθρώπινη τραγωδία που 

αντικατοπτριζόταν στα μάτια των προσφύγων που συνάντησαν κατά την επίσκεψή 

τους. Εξέφρασαν επίσης την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους σε όλους τους 

επαγγελματίες, εθελοντές, εθνικές και θρησκευτικές αρχές για τη συγκεκριμένη 

αλληλεγγύη που δόθηκε για να καλωσορίσουν και να στηρίξουν ανθρώπους που 

έχασαν τα πάντα λόγω του πολέμου. 

 

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, πέρασαν 

τα Πολωνο-Ουκρανικά σύνορα από την αρχή του πολέμου. Ἠταν από το συνοριακό 

σημείο διέλευσης Dorohusk-Yahodyn μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας που, ενόψει 

των προετοιμασιών για τον εορτασμό του Πάσχα, ο Αιδεσ. Krieger και ο 

Καρδινάλιος Hollerich έκαναν έκκληση για προσευχή και δράση για την ειρήνη στην 

Ουκρανία και όχι μόνο. 

 

«Το πασχαλινό μυστήριο του Χριστού μας μεταφέρει στην καρδιά της αδικίας, της 

βίας και του πόνου», αναφέρει το μήνυμά τους. «Η ιστορία του πάθους και του 

θανάτου του Χριστού απηχεί τον ανθρώπινο πόνο και τις τραγωδίες που βιώθηκαν 

σε πολλά μέρη του κόσμου μας, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών στην ίδια τη 

χώρα τους και όπου αλλού τους οδήγησαν οι δρόμοι της εξορίας». 

 

«Εν Χριστώ, ο Θεός ενώνεται με τον ανθρωπισμό μας, παίρνοντας πάνω του τους 

περιορισμούς και το μίσος μας, μετατρέποντας τα αδιέξοδά μας, την αγανάκτησή 

μας, τα αισθήματα του μοιραίου και της απελπισίας μας σε ελπίδα μέσω της 

εμπιστοσύνης σε Αυτόν. Αυτή η μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα μέσα στον άνθρωπο 

και στον κόσμο που τόσο αγαπά ο Θεός». 
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Αυτό το Πάσχα, οι Πρόεδροι του CEC και της COMECE καλούν όλους «να συνεχίσουν 

να πιστεύουν στην προοπτική ότι η χάρη του Θεού, που εκδηλώνεται στον Χριστό, 

ανοίγει μπροστά στα μάτια μας». 

 

Κατά την επίσκεψή τους στην Πολωνία, οι δύο Πρόεδροι επισκέφθηκαν τοπικές 

εκκλησίες διαφορετικών δογμάτων και ενημερώθηκαν για τα ανθρωπιστικά 

προγράμματα και τις προσπάθειές να υποδεχτούν τους πρόσφυγες στη χώρα. 

 

Οι πρόεδροι του CEC και της COMECE φιλοξενήθηκαν από το Πολωνικό Οικουμενικό 

Συμβούλιο και τον Καθολικό Επίσκοπο της Λοτζ, Mgr. Grzegorz Ryś. 

 

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

Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων 


