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Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

 
«Πάντες δὲ ὑµεῖς ἀδελφοί ἐστε.»  

(κατά Ματθαῖον 23:8) 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Πονάµε βαθιά και θλιβόµαστε ιδιαίτερα από τη φρίκη που προκάλεσε στην ψυχή 
µας η εισβολή στην Ουκρανία. Δεν χρησιµοποιώ σκοπίµως τη λέξη “Ρωσία”, διότι πολλές 
χιλιάδες Ρώσων διαµαρτύρονται γι’ αυτή την απρόκλητη και παράλογη επίθεση, µε 
κίνδυνο µάλιστα της ζωής και της ελευθερίας. Η συγκεκριµένη επίθεση βαραίνει 
αποκλειστικά τους ώµους του Βλαδίµηρου Πούτιν, του οποίου η ιδιοτελής πολιτική 
ατζέντα θέτει σε κίνδυνο την παγκόσµια ειρήνη. 

Γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες µιας ανείπωτης τραγωδίας ανθρώπινου πόνου: 
στοχοποίηση άµαχου πληθυσµού, δολοφονίες, τρόµος και απώλειες ζωών αθώων 
ανθρώπων και ιδιαίτερα παιδιών. Γνωρίζουµε ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι υπήρξαν 
παιδιά που ανδρώθηκαν, τρεφόµενα από το ίδιο στήθος. Είναι αδελφοί και αδελφές εν 
Χριστώ. Πως είναι δυνατό να λαµβάνει χώρα µία τέτοια αδελφοκτονία στον Ιερό Τόπο της 



 

Ρωσίας του Κιέβου; Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αναρωτιόµαστε περί του πρακτέου. Ο 
Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος ήταν κατηγορηµατικός: 

“…νά τερµατισθῆ τώρα ὁ πόλεµος! Νά σταµατήσῃ ἄµεσα κάθε πράξις βίας, 
κάθε τι πού σκορπάει τόν πόνο καί τόν θάνατο. Νά ἐπικρατήσῃ ἡ λογική, ἡ ἀγάπη 
πρός τόν συνάνθρωπο, ἡ καταλλαγή καί ἡ ἀλληλεγγύη, τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ, τό δῶρο τῆς ζωῆς.” (27 Φεβρουαρίου 2022) 

Με το πνεύµα αυτό του Παναγιωτάτου Πατριάρχη µας, που εκφράζει όλους µας, 
προτρέπουµε τους πιστούς να προσευχηθούν και να στηρίξουν έµπρακτα όλο τον 
ουκρανικό λαό: και εκείνους που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και 
εκείνους που ανήκουν στην εν Ουκρανία δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας και τους 
Ελληνοκαθολικούς και αυτούς που ανήκουν στις Εβραϊκές Κοινότητες και όλους 
ανεξαιρέτως όσοι βρίσκονται κάτω από τις φρικαλέες συνθήκες του πολέµου. 

Καλούµαστε όχι µόνο να συγχωρούµε, αλλά και να αγαπάµε τους εχθρούς µας 
(Ματθ. 5, 44). Ας προχωρήσουµε, όµως, και ένα βήµα παραπάνω. Ας µην βλέπουµε τον 
εχθρό στα πρόσωπα των αδελφών µας. Η αγάπη του Χριστού είναι σε θέση να 
µεταµορφώσει την ύπαρξή µας και να µας µεταβάλλει σε µία οικογένεια που θα µπορεί 
να αντιστέκεται στο κακό και να θεραπεύει τις πληγές που δοκιµάζουν αυτή τη στιγµή 
την Εκκλησία µας. Ας προσευχηθούµε, αγαπητοί µου, στον Κύριό µας για την ειρήνη. 

Μετὰ τῆς πατρικῆς ἐν Κυρίω Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγάπης, 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


