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Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC)
Επιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME)

Αυτά τα Χριστούγεννα, οι Ευρωπαίοι Αρχηγοί Εκκλησιών ενώνονται για τους
πρόσφυγες και μετανάστες

Φωτογραφία με την εξής λεζάντα: Oι εκπρόσωποι του CCME & και του CEC παρουσιάζουν τη Δήλωση των
Χριστουγέννων στην Πρώτη Αντι-Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Maired McGuinness στις Βρυξέλλες.
Φωτογραφία: CEC/Naveen Qayyum

Δελτίο Τύπου, Νο 18/37, εκδοθέν από CEC και CCME
4 Δεκεμβρίου 2018, Βρυξέλλες

Μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, οι Αρχηγοί ευρωπαϊκών εκκλησιών,
υπογραμμίζουν τις αξίες της αξιοπρέπειας, σεβασμού και συμπόνοιας για τους
πρόσφυγες και μετανάστες. Σήμερα, μία ισχυρή Χριστουγεννιάτικη Δήλωση
υπογράφτηκε από Αρχηγούς εκκλησιών της Ευρώπης με την υποστήριξη του CCME
(Επιτροπή Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη) και του CEC (Συμβούλιο
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών) και παρουσιάστηκε στην κ. Mairead McGuinness, Πρώτη
Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Η Δήλωση συγκέντρωσε περισσότερες από 30 υπογραφές από διαφορετικές
εκκλησιαστικές παραδόσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων Ορθοδόξων,
Προτεσταντικών, Αγγλικανικών και Αφρικανικών. Ταυτόχρονα, περιφερειακές και
διεθνείς χριστιανικές οργανώσεις υιοθέτησαν τη Δήλωση.

Μιλώντας μετά την τελετή παράδοσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αντιπρόεδρος
κ. McGuinness σχολίασε: “ Αυτή η Δήλωση έρχεται εγκαίρως, αποτελεί σημαντική
πρόκληση και αξίζει πραγματικά να εισακουστεί. Καλεί όλους εμάς που έχουμε
ισχυρή φωνή και δυνατότητες, να αναλάβουμε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτούς
που είναι ασθενέστεροι. Υπενθυμίζει ότι ο καθένας μας έχει μερίδιο ευθυνών και
πρέπει να τις αναλάβει και να μεριμνήσει για αυτούς που δεν στάθηκαν τυχεροί στη
ζωή. Αν δεν το κάνουμε τα Χριστούγεννα, τότε πότε είναι ο καταλληλότερος καιρός
να γίνει”;

“Δεσμευόμαστε να εργασθούμε πιο ένθερμα και να διατυπώσουμε το όραμα μας
για μία κοινωνία συμμετοχική χωρίς αποκλεισμούς για τους νεοαφιχθέντες και
όλους τους πολίτες” τονίζει η Δήλωση.

Προσφέροντας θεολογική τεκμηρίωση για την ιστορία των Χριστουγέννων και τον
ξεριζωμό, η Δήλωση αναφέρει: “Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος, Ιησούς ο πρόσφυγας,
Ιησούς ο ξένος”. Η Δήλωση περιλαμβάνει μία Χριστιανική προσέγγιση αναφορικά
με δράσεις και πολιτικές συνηγορίας για τρόπους ασφαλούς διέλευσης στην
Ευρώπη για προστασία καθώς και για ρεαλιστικές πολιτικές νόμιμης εισόδου
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εργασιακούς λόγους. Οι Αρχηγοί εκκλησιών
επίσης τονίζουν με έμφαση την ανάγκη για αλληλεγγύη ως κατευθυντήρια αρχή για
το μεταναστευτικό και την υποδοχή των προσφύγων.
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“Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της Δήλωσης και της συλλογής των υπογραφών,
διαπιστώσαμε την ευρεία συναίνεση των εκκλησιών στην Ευρώπη για τα θέματα
αυτά. Αυτή η στάση μας δίνει ελπίδα, ακριβώς λίγο καιρό πριν τα Χριστούγεννα, εν
μέσω μίας όξυνσης των σχετικών συζητήσεων με πολλές αντιπαραθέσεις” είπε ο
Γενικός Γραμματέας του CCME, Torsten Moritz.

“Aυτή η Δήλωση που υπεγράφη από πολλές Χριστιανικές Αρχές στην Ευρώπη
υπογραμμίζει τη δυσχερή θέση αυτών που βρίσκονται στο δρόμο της προσφυγιάς
και χτυπούν τις πόρτες της Ευρώπης” είπε ο Πρόεδρος του CEC, Αιδεσ. Christian
Krieger. “Απευθύνουμε αυτή την έκκληση στους λαούς και τα έθνη της Ευρώπης,
στους πολιτικούς ηγέτες και τις εκκλησίες” συμπλήρωσε.

Η Δήλωση των Χριστουγέννων είναι διαθέσιμη επίσημα στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά και Ρωσικά.
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