
 

23 Σεπτεμβρίου 2020 

Δήλωση Συνηγορίας Χριστιανικών Οργανώσεων για την κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων 
στην Ευρώπη 

Περίληψη της δήλωσης:  Τα πρόσφατα γεγονότα στον καταυλισμό της Μόριας στη Λέσβο 
αναδεικνύουν περίτρανα τις μακροχρόνιες αποτυχίες της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση 
και το άσυλο, πολιτικές που δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες της Ευρώπης και με  θεμελιώδεις ηθικές 
και  θρησκευτικές αρχές.  Εκκλησίες και διεθνείς θρησκευτικές οργανώσεις επαναδιατυπώνουν τη 
δέσμευση τους για μία στάση που συμπάσχει με τους ανθρώπους που μετακινούνται και με τις 
κοινότητες που τους υποδέχονται. Κάνουμε έκκληση για ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το άσυλο και τη 
μετανάστευση που σέβεται τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Σύμφωνο 
για τους Πρόσφυγες, τις επιταγές για ασφαλή, εύρυθμη και νόμιμη μετανάστευση, τις βασικές αξίες 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της 
αποτελεσματικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της Ένωσης. 

« Η αλληλεγγύη πρέπει να είναι  η κατευθυντήρια αρχή για τη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής 
και ειδικότερα για την υποδοχή των προσφύγων» αναφέρεται στη δήλωση. «Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να απορρίψει τη ρητορική και τις πολιτικές του φόβου και της αποτροπής και να υιοθετήσει μία 
ηθική στάση και μια συμπονετική πρακτική που να βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες 
οικοδομήθηκε η Ένωση». 

Ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Act Alliance, Rudelmar Bueno de Faria, τόνισε ότι η τραγική 
φωτιά στη Μόρια « ήταν μία οδυνηρή υπενθύμιση των απόλυτα προβλέψιμων και αναπόφευκτων 
συνεπειών της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση που βάζει πάνω από τις 
ανθρώπινες ζωές την ακεραιότητα των συνόρων και ευνοεί τον λαϊκισμό σε βάρος της αξιοπρέπειας και 
της ανθρωπιάς. Περιμένουμε κάτι καλύτερο από την Ευρώπη και τους αρχηγούς της. Ήρθε η στιγμή να 
αλλάξει αυτή η ρότα».  

«Δεν έχουμε παρά μία πολύτιμη ανθρώπινη οικογένεια την οποία εμπιστευόμαστε, προνοώντας ο ένας 
για τον άλλο», σημειώνει ο προσωρινός γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
/WCC, καθηγητής Ioan Sauca. « Για τον λόγο αυτό, οι εθνικές πολιτικές ασύλου πρέπει να βαδίζουν 
μαζί, αντανακλώντας αυτήν την αίσθηση της φροντίδας και της εμπιστοσύνης σε μια από κοινού 
ευθύνη και μαρτυρία. Έχουμε υψηλές προσδοκίες από την παρουσίαση του νέου Συμφώνου της 
Κομισιόν για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στις 23 Σεπτεμβρίου». 

Ο Δρ Jørgen Skov Sørensen, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών/CEC κάνει 
την εξής τοποθέτηση: “Οι  Εκκλησίες και οι Χριστιανικές κοινότητες από όλη την Ευρώπη γίνονται 
μάρτυρες της δύσκολης κατάστασης με τους μετανάστες και πρόσφυγες στην περιοχή, ειδικά μετά τις 
πρόσφατες εξελίξεις στη Μόρια. Οι ανθρώπινες συνέπειες αυτής κατάστασης μας έχουν βαθιά 



ανησυχήσει. Κάνουμε έκκληση σε όλες τις εκκλησίες που είναι μέλη του CEC και σε όλους τους 
ανθρώπους που θρησκεύονται να προσευχηθούν, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των αγγελιοφόρων 
ελπίδας και κουράγιου. Με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τις κοινές 
μας προσπάθειες για να δώσουμε ελπίδα στους ευάλωτους ανθρώπους που βρέθηκαν σε μία αδιέξοδη 
κατάσταση». 

Ο Δρ Torsten Moritz, γενικός γραμματέας της Επιτροπής Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην 
Ευρώπη/CCME, αναφέρει τα εξής: «κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και εδώ και δύο εβδομάδες 
κάτω από τραγικές συνθήκες λόγω της φωτιάς στον καταυλισμό της Μόριας, γίναμε μάρτυρες των 
φρικτών συνεπειών της τωρινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Μίας πολιτικής που 
προσπαθεί να κρατήσει τους πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα, τους επαναπροωθεί ή τους 
επιστρέφει πίσω με κάθε τίμημα. Το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση δεν μπορεί να 
δομηθεί πάνω στα ίδια σφάλματα».  Ο κ. Moritz πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται με ένα νέο 
ειλικρινές και γενναίο ξεκίνημα να αποδεχθεί τις ευθύνες της αντί να τις αρνείται. Αυτό περιλαμβάνει 
ένα σύστημα νόμιμων και ασφαλών διόδων, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και φιλόξενες κοινωνίες. 
Οι εκκλησίες θα εξακολουθήσουν να είναι σε ετοιμότητα για να στηρίξουν τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών κρατών αν υπάρχει βούληση για το νέο ξεκίνημα».  

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης και οι φορείς που συνυπογράφουν βρίσκεται στην διεύθυνση: 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/relations/22092020_joint.pdf 

 

 


