
Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής  
Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής 

30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 
 
   
 
  Πραγματοποιείται  στην  Κύπρο  συνάντηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του 
Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής (MECC), η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα στην Ιερά Μονή Κύκκου η οποία 
και προσφέρει φιλοξενία στα μέλη της Επιτροπής.  

Ανάμεσα  στους  φιλοξενούμενους,  που  έφθασαν  στο  νησί  μας,  αργά  το 
απόγευμα της Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, είναι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος 
Γ΄ και ο Αρχιεπίσκοπος Αβήλων Δωρόθεος, οι Κόπτες Μητροπολίτες Anba Bishoy και 
Youhanna Kolta από το Κάϊρο και ο Πατριάρχης Καθολικός των Αρμενίων Aram Ι. 
   

Στη  συνάντηση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  θα  συζητηθούν  τα  ακόλουθα 
θέματα:  

• Πίστη & Ενότητα και Χριστιανική Παρουσία 
• Διακονία και Κοινωνική Δικαιοσύνη 
• Παιδεία και Ανάπτυξη Ηγεσίας 

 
  Επίσης,  θα  γίνουν  αναφορές  για  την  Επικοινωνία,  τις  Διεθνείς  Οικουμενικές 
Σχέσεις,  το  Διάλογο  Χριστιανών  –  Μουσουλμάνων,  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα,  τη 
Δικαιοσύνη και την Ειρήνη. 
 

Παρεμβάσεις θα γίνουν και από το Τμήμα Υπηρεσιών προς τους Παλαιστίνιους 
Πρόσφυγες,  από  τις  Οικουμενικές  Υπηρεσίες  Ανακούφισης  για  το  Ιράκ  και  από  το 
Διεκκλησιαστικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη και την Ανακούφιση στο Λίβανο.  

 
 

Λίγα λόγια για το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής (MECC). 
 
  Η  ιδρυτική  Συνέλευση  του  MECC,  μετά  από  πολλά  έτη  προκαταρκτικών 
εργασιών, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1974 στην Κύπρο. Αρχικά το Συμβούλιο 
αποτελείτο  από  τρεις  “οικογένειες”  Εκκλησιών:  τις  Ορθόδοξες  Εκκλησίες,  τις 
Κοπτικές  Εκκλησίες  και  τις  Προτεσταντικές  Εκκλησίες  της  περιοχής.  Το  έτος  1990, 
κατά  την  5η  Γενική  Συνέλευση  του  MECC,  προστέθηκε  ακόμη  μία  “οικογένεια” 
αποτελούμενη από επτά καθολικές εκκλησίες χωρών της περιοχής.  
   
  Το MECC είναι ένα Περιφερειακό Συμβούλιο Εκκλησιών το οποίο είναι δεμένο 
με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αρχικά το  MECC είχε τρεις συμπροέδρους ο 
καθένας από τους οποίους αντιπροσώπευε τη δική του χριστιανική “οικογένεια”. Με 
την  ένταξη  της  4ης  “οικογένειας”  των  Καθολικών  Εκκλησιών  ο  αριθμός  αυτός 
αυξήθηκε σε τέσσερις. Ο πρώτος Γ.Γ του  MECC ήταν ο Rev. Albert Istero (1974‐1977). 



Και  τούτον  διαδέχθηκε  ο Mr.  Gabriel  Habib  (1977‐1994).  Το  Νοέμβριο  του  1994  Γ.Γ 
εξελέγηκε ο Rev. Dr. Riad Jarjour ο οποίος και υπηρέτησε για δύο θητείες, ενώ από το 
2003, στη θέση του Γ.Γ. του MECC, υπηρετεί ο Mr. Guirgis Saleh. 
   
  Το MECC  διατηρεί  Γραφεία στη Βηρυτό,  στο Κάιρο,  στην Λεμεσό,  στο Αμμάν, 
καθώς και Συνδέσμους Επικοινωνίας στην Ιερουσαλήμ και στην Ταχεράνη. 
 
  Το  MECC  εργάζεται  αθόρυβα  αλλά  αποτελεσματικά.  Έχει  δουλέψει  ως 
διαμεσολαβητής  για  την  εκεχειρία  και  την  ειρήνη  στο  Λίβανο,  αναμείχθηκε  στο 
διάλογο  των Παλαιστινίων  και  του  υπόλοιπου  κόσμου  και  έδωσε  το  παρόν  του  στο 
Ιράκ,  αμέσως  μετά  τον  πόλεμο.  Σήμερα,  με  διάφορες  πρωτοβουλίες  συνεχίζει  να 
εργάζεται  για  την  τελική  επικράτηση  της  ειρήνης  στην  περιοχή,  φέρνοντας,  για 
παράδειγμα,  σε  διάλογο  τους  Μουσουλμάνους  με  τους  Χριστιανούς,  ώστε  να 
εξετάσουν  τρόπους  για  την  οικοδόμηση  μιας  δίκαιης  και  ειρηνικής  αραβικής 
κοινωνίας. 
   
  Την  ίδρυση  του  MECC  επέβαλαν,  πέραν  της  επιθυμίας  για  συνένωση  και 
συνεργασία  μεταξύ  των  Χριστιανών  της  περιοχής,  λόγοι  κοινωνικοί  όπως  η 
οικονομική  εξαθλίωση  που  μαστίζει  μεγάλο  μέρος  του  πληθυσμού  σε  χώρες  της 
περιοχής και η ανάγκη για επιδίωξη της ειρήνης στην πολυτάραχη Μέση Ανατολή. 
 
 

 
Η εκτελεστική Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 

Μάρτιος 2007 
 
 
 
 
 



 
 
 
Απο τις εργασίες της Συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης 
Ανατολής στην Ιερά Μονή Κύκκου 30 Σεπτ. – 2 Οκτ. 2008  
(φώτ.: Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας) 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


