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                                                        Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2022 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CEC υποστηρίζει την έκκληση για ειρήνη με δικαιοσύνη στην 

Ουκρανία 

Το Διοικητικό συμβούλιο του CEC/ΚΕΚ επιβεβαιώνει τη συνεπή στάση του για την Ουκρανία, 

καταδικάζοντας τη ρωσική επιθετικότητα και καλώντας για ειρήνη με δικαιοσύνη. 

Στην πρώτη φυσική συνάντησή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του CEC/KEK, από την έναρξη 

της πανδημίας του Covid-19, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 19 έως 21 Μαΐου , τα μέλη 

που συγκεντρώθηκαν απ’ όλην την Ευρώπη, συζήτησαν σχετικά με την αντίδραση των εκκλησιών 

απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Μαζί, επιβεβαίωσαν την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, για διπλωματική λύση μέσω του 

διεθνούς δικαίου, για σεβασμό των συνόρων και αυτοδιάθεση των λαών, καθώς και για σεβασμό 

στην αλήθεια και την υπεροχή του διαλόγου έναντι της βίας. 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπογράμμισαν την ανάγκη να καλωσορίσουν όλους τους 

πρόσφυγες. 

Συζήτησαν τη σημασία της επούλωσης και της συμφιλίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού και της 

ενεργειακής κρίσης μεταξύ άλλων προκλήσεων. 

Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τη θρησκευτική διάσταση του πολέμου. Η κοινή δήλωση του 

CEC/ΚΕΚ μαζί με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών Συνελεύσεων (CCEE)
1
 υπογραμμίζει 

ότι «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». 

Η παγκόσμια χριστιανική αλληλεγγύη έχει υπογραμμιστεί από το CEC/ΚΕΚ. "Αυτή είναι μια χρονική 

συγκυρία για τις εκκλησίες στην Ευρώπη και παγκοσμίως να σχηματίσουν μια ισχυρή συμμαχία 

αλληλεγγύης. Αυτή είναι η ώρα να συγκεντρωθούν στην προσευχή για τους ανθρώπους που 

κατέχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη ", δήλωσε 

ο Γενικός Γραμματέας του CEC, Dr Jørgen Skov Sørensen. 

Ο Πρόεδρος του CEC, Αιδεσ. Christian Krieger, παρότρυνε προηγουμένως τον Πατριάρχη Κύριλλο της 

Μόσχας και πασών των Ρωσιών να μιλήσει ξεκάθαρα ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα στην 

Ουκρανία. " Είμαι αποκαρδιωμένος από την τρομακτική σιωπή Σας αναφορικά με τον απρόκλητο 

πόλεμο που η χώρα Σας κήρυξε εναντίον μιας άλλης χώρας, που είναι η πατρίδα για εκατομμύρια 

χριστιανούς, μεταξύ των οποίων και Ορθόδοξοι που ανήκουν στο ποίμνιο Σας", δήλωσε στην 

επιστολή του προς τον Κύριλλο
2
. 

 

                                                                 
1
 Σημ. μετ. βλ. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/relations/relations_cec.htm 

2
 Σημ. μετ. βλ. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/relations/cec_kyrillos.pdf 



2 
 

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την 

Ουκρανία. Η υβριδική εκδήλωση περιελάμβανε προβληματισμούς από τις Ουκρανικές εκκλησίες που 

περιέγραψαν τις ελπίδες και τους αγώνες τους για το μέλλον. 

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Πρόεδρος του CEC, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Yevstratiy του Chernihiv και  

Nizhyn, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 

Ουκρανίας, ο Αιδεσ. Vasyl Prits από το Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων της Ουκρανικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας (Πατριαρχείου Μόσχας) και η κ. Khrystyna Ukrainets, Επικεφαλής της Εθνικής Συνεργασίας 

στην Ουκρανική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα της Ελληνικο-Καθολικής Εκκλησίας. 

Δείτε το βίντεο με τις ανωτέρω παρουσιάσεις από το σεμινάριο του CEC/KEK για την Ουκρανία, 

https://www.youtube.com/watch?v=5tdtPH586xI&list=PL83gYD9sZ1JsFToDeZu_iDs9TRB5xbnZ5&ind

ex=5. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας για την ανταπόκριση των εκκλησιών στο Ουκρανικό ζήτημα, 

https://www.ceceurope.org/church-response-to-ukraine/ 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του CEC/KEK, 

https://www.ceceurope.org/governing-board/ 
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