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Η Συνέλευση ECEN (European Christian Environmental Network /Ευρωπαϊκό
Χριστιανικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο) αναδεικνύει τις χριστιανικές προοπτικές για
την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Συγκεντρώνοντας πάνω από εκατό συμμετέχοντες από την Ευρώπη και όχι μόνο, η
διαδικτυακή Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Χριστιανικού Περιβαλλοντικού Δικτύου
(ECEN) ανέδειξε διάφορες χριστιανικές προοπτικές για την αντιμετώπιση των
σύγχρονων προκλήσεων που θέτει η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Η Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2022 με τίτλο
«Προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι κοινότητες στην πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον,
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια,
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την κλιµατική ευπροσβλητότητα, μέσα από
την προοπτική των Εκκλησιών.

«Ο τρόπος που βλέπουμε τη φύση και τη δημιουργία πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο
Αρχιεπίσκοπος K. G. Hammar της Εκκλησίας της Σουηδίας που ήταν κεντρικός
ομιλητής. «Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να μεταμορφώσει τα μάτια μας έτσι ώστε
να βλέπουμε αυτό που βλέπει ο Θεός όταν κοιτάζει τη δημιουργία Του, και όχι (να
βλέπουμε) με τα μάτια της απληστίας ή της κυριαρχίας».

«Η οικολογία μας έχει διδάξει ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάνω από όλα. Είμαστε
μέρος των πάντων και εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τον ιστό της ζωής, μέσα
στον οποίο ζούμε. Η θεολογία πρέπει να είναι θεολογία μεταμόρφωσης. Όλη η
θεολογία πρέπει να είναι θεολογία της κένωσης και οικολογική θεολογία»,
πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χάμαρ.

Η Δρ Ruth Valerio, Global Advocacy and Influencing Director στο Tearfund, τόνισε ότι
η ελπίδα είναι αναπόσπαστο μέρος όλων των ενεργειών που απαιτούνται
προκειμένου να σωθεί το κοινό μας μέλλον. Υπογράμμισε τους δεσμούς μεταξύ της
προσευχής, της εργασίας και της μαρτυρίας, που αλληλοσυμπληρώνουν μια
ολιστική απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sirpa Pietikainen από τη Φινλανδία και ο
Martin Hojsík από τη Σλοβακία τόνισαν ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για
περαιτέρω συζήτηση.» «Ξέρουμε ποια είναι η πρόκληση, έχουμε πόρους, έχουμε
ακόμα λίγο χρόνο – ας κάνουμε ό,τι χρειάζεται. ” Τόνισαν ότι ως «κοινωνίες και
κοινότητες πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια του τι μπορεί να
αντέξει ο πλανήτης. Έχουμε χάσει την ταπεινότητα μας. Ωστόσο, έχουμε ακόμα
λύσεις στα χέρια μας».
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Το πάνελ ασχολήθηκε επίσης με θέματα όπως οι οικολογικές προκλήσεις, τα
μαθήματα που πήραμε από την πανδημία, η ενεργειακή ασφάλεια και η
αυξανόμενη ευαλωτότητα στην κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
και ο ρόλος των εκκλησιών, η συνηγορία και ο διάλογος των εκκλησιών με την
πολιτική, η δικτύωση και η συνεργασία, καθώς και το περιβάλλον, η κλιματική
δικαιοσύνη και η ειρήνη.

Τέλος, η Συνέλευση διερεύνησε τον ρόλο της φροντίδας για τη δημιουργία και την
οικολογική δικαιοσύνη στην επερχόμενη Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Εκκλησιών, ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου ECEN Roman Juriga και
συζήτησε ανησυχίες σχετικά με την κλιματική δικαιοσύνη και ένα βιώσιμο μέλλον
υπό την οπτική της οικουμενικής νεολαίας.
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