
 
Συμμετοχή της Προισταμένης του Οικουμενικού Προγράμματος 
Προσφύγων στην εβδομάδα Kirchentag που οργάνωσε η Ευαγγελική 
Εκκλησία της Γερμανίας στο Βερολίνο από τις 24-28 Μαίου 2017. 
 
Η Ευθαλία Παππά προσκλήθηκε να συμμετέχει εκ μέρους του Κέντρου 
Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικού 
Προγράμματος Προσφύγων ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας στα πλαίσια του Kirchentag στο Βερολίνο 
από τις 24-28 Μαίου 2017. Η εβδομάδα Κirchentag είχε ως θέμα το "Du 
Siehst Mich" (Γεν, 16:13) "Συ ο Θεός ο επιδών με..". Σύμφωνα με τους 
διοργανωτές το θέμα αυτό εκφράζει τη βεβαιότητα των Χριστιανών ότι ο Θεός 
μας βλέπει και παράλληλα την πρόκληση για τους Χριστιανούς ότι πρέπει να 
φροντίζουν να "βλέπουν" και να φροντίζουν τους άλλους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως δόγματος. 
  
Η ομιλία στην οποία προσκλήθηκε να συμμετέχει η κα Παππά αφορούσε το 
θέμα της Παγκόσμιας Μετανάστευσης ( " Αναγνωρίζοντας τις αιτίες, 
αξιολογώντας τα αποτελέσματα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη/Gehet hin in 
alle Welt, Ursachen, Wirkungen, Gestaltung globarer Wandersung") και έγινε 
σε πάνελ που οργανώθηκε στις 25 Μαίου από 15.00 έως 17.30 στο Messe 
Berlin (Kέντρο Εμπορίου του Βερολίνου) στο Charlottenburg. Συντονίστρια 
του πάνελ ήταν η Γενική Γραμματέας του CCME/Churches Commission for 
Migrants in Europe, κα Doris Peschke. Η κα Παππά συμμετείχε στο δεύτερο 
μέρος του πάνελ που αφορούσε τις όψεις της "Real Politik" και η εισήγηση 
αφορούσε όψεις της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, πραγματικότητες, 
προκλήσεις, το αίτημα για ευρωπαική αλληλεγγύη.  
 
Για την κατάσταση στην Ελλάδα μίλησε και ο Markus Koch  εκπρόσωπος της 
οργάνωσης Diakonie Katastrophenhilfe στην Ελλάδα.  
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου στην τεράστια αίθουσα 
(Halle B, CityCube< Ebene 2). Καλεσμένος στη συζήτηση που επακολούθησε 
ήταν και ο υπουργός παρά την Καγγελάριο Μέρκέλ, κος Altmayer.  
 
Την επόμενη μέρα, Παρασκευή, 26 Μαίου 2017, διοργανώθηκε στην πόλη 
εκδήλωση για τα θύματα των ναυαγίων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και 
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλο το Βερολίνο στις 12 το μεσημέρι. Eπίσης 
το απόγευμα της Παρασκευής, η οργάνωση "Brod fur die Welt" οργάνωσε στα 
γραφεία της (στεγάζονται πάνω από 650 άτομα) εκδήλωση για τα θέματα 
μετανάστευσης και ασύλου. Στην εκδήλωση είχε προσκληθεί η Ευθαλία 
Παππά 
 
 
Φωτογραφικό υλικό: 
http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm_photos.html 


