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Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή

Αξιότιμοι Aρχηγοί των Εκκλησιών,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές,

Χριστός Ανέστη!

Θερμoύς χαιρετισμούς από τo Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC). Eλπίζουμε η επιστολή
αυτή να σας βρει καλά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το 2022 ως το «Ευρωπαϊκό Έτος για την ενδυνάμωση της
Νεολαίας». Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Επιτροπή σκοπεύει να στηρίξει και να ενθαρρύνει τη νέα
γενιά. Το «Ευρωπαϊκό Έτος για την ενδυνάμωση της Νεολαίας» θα παρέχει ευκαιρίες σε νέους
ανθρὠπους για την ανάπτυξή τους αλλά παράλληλα θα αντλήσει έμπνευση από τη δράση τους.

Οι κύριοι εταίροι του CEC στον τομέα της νεολαίας είναι η Παγκόσμια Χριστιανική Ομοσπονδία
Φοιτητών Ευρώπης (WSCF) και το Οικουμενικό Συμβούλιο Νεολαίας στην Ευρώπη (EYCE). Σε
συνεργασία με αυτούς τους εταίρους, το CEC σχεδιάζει μια κοινή εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για το Ευρωπαϊκό Έτος για την ενδυνάμωση της Νεολαίας. Υπό τον τίτλο «Ενωμένοι στην
Πίστη 2022», η εκστρατεία συμβάλλει στην αυξημένη προβολἠ της νεότερης γενιάς εντός του
οικουμενιστικού κινήματος. Η εκστρατεἰα θα διεξαχθεί σε Facebook και Instagram για αρκετές
εβδομάδες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 2022.

Για αυτήν την εκστρατεία, καλούμε τους νεαρούς χριστιανούς που έχουν αναμειχθεί στο ευρωπαϊκό
οικουμενιστικό κίνημα για τη συμβολή τους. Το συνημμένο υπόδειγμα παρέχει μερικές ιδέες για το
πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η συμμετοχή. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να
αποστείλουν τη διαμόρφωση αυτού του κειμένου έως τις 19 Ιουνίου 2022, στο youth@cec-kek.be.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την εκστρατεία (καμπάνια) μπορούν να αποσταλούν
στην ίδια διεύθυνση.

Σας παρακαλούμε να προωθήσετε αυτήν την πρόσκληση συμμετοχής σε νέους και οργανώσεις
νεολαίας που σχετίζονται με την εκκλησία σας. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Εν Χριστώ Υμέτεροι
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