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H 21η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην 

Ευρώπη (CCME) πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020 με γραπτή, εξ 

αποστάσεως διαδικασία. https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2020-

10-16-CCME-Written-Assembly.pdf 

 

Α. Διαδικασία της ψηφοφορίας στα γραφεία του CCME στις Βρυξέλλες και 

τηλεδιάσκεψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

Στις 16 Οκτωβρίου το CCME πραγματοποίησε την 21η Γενική Συνέλευση1 με 

γραπτή εξ αποστάσεως διαδικασία λόγω των μέτρων για την πανδημία του 

COVID2. Στην ψηφοφορία έλαβαν μέρος 34 μέλη από τα 363 με δικαίωμα 57 

συνολικά ψήφων. Κατά τη διάρκεια της συντετμημένης αυτής Γενικής 

Συνέλευσης, ελήφθησαν μόνο οι απαραίτητες αποφάσεις (όσες αποφάσεις 

επιβάλλεται από το Καταστατικό του CCME να ληφθούν εντός του 2020) με 

γραπτή διαδικασία δηλαδή με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας ή δια μέσου 

πληρεξουσίου. Οι ψήφοι των μελών είχαν ήδη αποσταλεί τις προηγούμενες είτε 

στη Γενική Γραμματεία της Οργάνωσης, είτε ηλεκτρονικά στην πληρεξούσιο κα 

Katrin Hatzinger4. Στα γραφεία του CCME στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια 

καταμέτρησης των ψήφων ήταν παρόντες ο Γενικός Γραμματέας του CCME, Δρ 

Torsten Moritz,η κα Shari Brown, Eκτελεστική Γραμματέας, ο κ. Emmanuel 

Kabalisa, Υπεύθυνος του Γραφείου και των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και η 
                                                                 
1
 Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσης που υπόκειται στη Βελγική Νομοθεσία,, 

συνέρχεται εντός της τριετίας προκειμένου να εξετάσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και να αποφασίσει για το 
νέο πρόγραμμα της επόμενης περιόδου. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως αποδεσμεύονται τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου και εκλέγονται νέα. Η διάρκεια της θητείας ενός μέλους δεν μπορεί συνεχόμενα να 

ξεπεράσει τα 6 έτη. Βλ. https://ccme.eu/index.php/who-we-are/the-general-assembly/ 
 
2
 Αρχικά είχε προγραμματισθεί  από την Εκτελεστική Επιτροπή,  η Γενική Συνέλευση να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 

από 11 έως 13/6/20, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά η προοπτική αυτή άλλαξε λόγω της 

πανδημίας και των περιορισμών που ίσχυσαν σε όλη την Ευρώπη από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και μετά.   
3
 Τα άλλα δύο είναι το CEC και το WCC. 

4
 Με Απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ως αντιπρόσωποι για τη συμμετοχή στη διαδικασία ψηφοφορίας δια 

πληρεξουσίου, εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχαν ορισθεί ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. 

Ιάκωβος Ανδριόπουλος και η κα Ευθαλία Παππά, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου 2017-20. 

https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2020-10-16-CCME-Written-Assembly.pdf
https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2020-10-16-CCME-Written-Assembly.pdf
https://ccme.eu/index.php/who-we-are/the-general-assembly/
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ασκούμενη κα Marta Sappé Griot. Παρόντες ήταν επίσης η πληρεξούσιος  κα 

Katrin Hatzinger, υπεύθυνη του Γραφείου του EKD (Εvangelical Church in 

Germany) στις Βρυξέλλες, και ο αναπληρωματικός πληρεξούσιος, 

Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Iωάννου από την 

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Όλα τα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της κας Ευθαλίας Παππά 

από την Εκκλησία της Ελλάδος συμμετείχαν στη διαδικασία διαδικτυακά μέσω 

τηλεδιασκέψεως.   

Δια της απομακρυσμένης ψηφοφορίας, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας 

δύο εκκλησιαστικών φορέων για προσχώρηση στο CCME, ήτοι του WCC, Armenia 

Inter-Church Charitable Round Table Foundation και του Christian Council in 

Norway.  Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο 2017-2020 

και ο οικονομικός απολογισμός της ιδίας περιόδου, ο προϋπολογισμός για το 

έτος 2021 και η συνέχιση του Προγράμματος Εργασίας 2017-2020 έως το 20215.  

Στη συνέχεια της διαδικασίας, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας, αποδεσμεύθηκαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής από την 

επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της τριετίας 2017-

2020. Μεταξύ των απερχόμενων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι και η 

κα Ευθαλία Παππά, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία είχε εκλεγεί 

για δύο συνεχόμενες θητείες (2014-2017 & 2017-20206) ολοκληρώνοντας 

τοιουτοτρόπως, τον κύκλο των 6 συνεχόμενων ετών στη θέση αυτή.  

Β. Εκλογή νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ( Ex Com) 

Για την περίοδο 2020-2023 εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη σε θέσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής: Ο καθηγητής Dr. Goos Minderman, εκ μέρους του 

Ολλανδικού Συμβουλίου εκκλησιών στη θέση του Προέδρου (Moderator) της Ex 

Com και ο Apostle Adejare Oyewole, από το Συμβούλιο των εκκλησιών 

Χερουβείμ και Σεραφείμ του Ηνωμένου Βασιλείου, στη θέση του ταμία. Στις 

                                                                 
5
 Μέσα στο 2021, αν το επιτρέψουν οι περιστάσεις (πανδημία) θα πραγματοποιηθεί με τη νέα σύνθεση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και με φυσική παρουσία εκπροσώπων των μελών, μία Έκτακτη Γενική Συνέλευση στ ις Βρυξέλλες για να αποφασίσει 

για το νέο πρόγραμμα δράσης του CCME για την επόμενη τριετία καθώς και για την υιοθέτηση των αλλαγών του 
Καταστατικού. 
6
 Στη δεύτερη θητεία, στη θέση της αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής (vice moderator). 
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θέσεις των υπολοίπων μελών εξελέγησαν με 56 ψήφους7, ο Πανοσιολογιώτατος 

Αρχιμανδρίτης κ. Ιάκωβος Ανδριόπουλος που είχε προταθεί από την Εκκλησία 

της Ελλάδος, η κα Sabine Dreßler από το EKD Γερμανίας,  η κα Dana Gavril  από 

την διεκκλησιαστική οργάνωση AIDRom της Ρουμανίας, η κα Fiona Kendall  από 

την Ομοσπονδία Προτεσταντικών εκκλησιών της Ιταλίας καθώς και η κα Ulla 

Siirto από την Ευαγγελική Λουθηρανική εκκλησία της Φινλανδίας. Στην Ex Com 

παραμένουν η εκπρόσωπος του CEC, Rt Rev. Dr Guli Francis-Dehqani και η 

εκπρόσωπος του WCC, Rev. Dr Seforosa Carroll. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης των νέων μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής το απόγευμα της ίδιας ημέρας (16/10/2020), η  κα Dana 

Gavril και η κα Fiona Kendall εξελέγησαν από τα υπόλοιπα μέλη στις θέσεις των 

δύο αντιπροέδρων.  

Γ. Σχόλιο του νέου Προέδρου της Ex Com, καθηγητή Goos Minderman:  

« Αισθάνομαι μεγάλη τιμή με την εκλογή μου στη θέση του νέου προέδρου του 

CCME. Θεωρώ τεράστια ευθύνη το να συμβάλω στην ενίσχυση της φωνής τόσων 

εκκλησιών πάνω στα θέματα των μεταναστών, των προσφύγων και του αγώνα 

κατά του ρατσισμού και για τον σκοπό αυτό θα αφιερώσω το επόμενο διάστημα, 

όσο περισσότερο χρόνο μπορώ. Ευελπιστώ να συνεργαστώ με τα μέλη της νέας 

Εκτελεστικής Επιτροπής, το γραφείο του CCME στις Βρυξέλλες, το CEC 

(Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών), το WCC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών) 

και τους ανθρώπους από τις διάφορες εκκλησίες που φροντίζουν καθημερινά για 

τους πρόσφυγες και μετανάστες. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους 

τρόπους της ασφαλούς διέλευσης (safe passage), στο δικαίωμα στην 

οικογενειακή ζωή, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το αφήγημα για τη 

μετανάστευση, και θα συστρατευθούμε στον αγώνα κατά του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που εκλέχτηκα σε αυτή τη θέση για 

να συνεισφέρω με τον τρόπο μου στο νέο μου ρόλο».    

 

                                                                 
7
 56 έγκυροι ψήφοι σε σύνολο 57 εκ των οποίων η μία ήταν άκυρη. 


