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Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 10η Δεκεμβρίου, το Δ.Σ. του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών ενέκρινε την παρούσα δήλωση επί των διωγμών 
θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Το κείμενο που ακολουθεί συνιστά μίαν 
έκκληση για τερματισμό της βίας, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και γιγάντωση της 
διεθνούς υποστήριξης προς διωκόμενα και εκτοπιζόμενα πρόσωπα. 
 
Δήλωση για τους διωγμούς θρησκευτικών μειονοτήτων στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής  
 
Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) εκφράζει τις ανησυχίες του για πολύ σοβαρές 
παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ανθρωπιστική κρίση και την 
κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά στις συρράξεις στη Συρία 
και στο Ιράκ. Το CEC εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης 
και παροτρύνει να τερματισθούν αμέσως οι στοχευμένοι φόνοι, η βίαιη αλλαγή θρησκευτικής 
πίστης, το εμπόριο και η παράνομη διακίνηση γυναικών και παιδιών, η προσέλκυση παιδιών 
και η χρησιμοποίησή τους σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, οι αποκεφαλισμοί 
Χριστιανών και μελών άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων επί τη βάσει της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεών τους, καθώς και οι βανδαλισμοί σε θρησκευτικούς χώρους, μνημεία 
πολιτισμικής κληρονομιάς και τόπους λατρείας.  
 
Σε καθημερινή βάση, αθώες ζωές ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές και εθνοτικές 
μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών από τις παλαίφατες Εκκλησίες στην 
περιοχή, τις κοινότητες των Yazidi, Τουρκμένων, Shabak, Kaka'e, Sabian και Shia, 
μετριοπαθών Μουσουλμάνων και Κούρδων, αφαιρούνται υπό του αυτο-ανακηρυχθέντος 
Ισλαμικού Κράτους (IS) και λοιπών εξτρεμιστικών ομάδων. Πολλοί μουσουλμάνοι 
θρησκευτικοί ηγέτες διαφωνούν με την πρακτική εθνοτικών και θρησκευτικών εκκαθαρίσεων 
την οποία ακολουθούν το IS και οι προαναφερθείσες ομάδες. Πεποίθησή μας είναι ότι η 
θρησκευτική πολυφωνία είναι βασική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η λυπηρότατη 
αυτή κατάσταση χρήζει ισχυρής διεθνούς και ευρωπαϊκής ανταπόκρισης.  
 
Το CEC υποστηρίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής 
και συμπαρίσταται στους χριστιανούς αδελφούς και τις χριστιανές αδελφές του, καθώς και σε 
όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως οι οποίοι επιζητούν ειρηνευτικές λύσεις στην εν λόγω 
εύφλεκτη περιοχή. Ιδιαιτέρως προσευχόμεθα υπέρ των απαχθέντων Αρχιεπισκόπων 
Χαλεπίου, Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου Ιωάννου Ιμπραήμ και Αρχιεπισκόπου Παύλου Yazigi. 
  
Ζητούμε από τους διαπραγματευτές της ειρήνης να φέρουν τη φωνή θρησκευτικών και 
εθνοτικών μειονοτήτων στις ειρηνευτικές διαδικασίες και να ενεργοποιήσουν τις διάφορες 
πίστεις και πεποιθήσεις σε ειρηνικό διάλογο. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν δημοσιοποιήσει τα 
συμπεράσματά τους για την κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία, εμείς ως Συμβούλιο 
Ευρωπαϊκών Εκκλησιών παροτρύνουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα :   



  
1. να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη θρησκευτική διάσταση της εν εξελίξει σύρραξης -
ειδικά στην χρησιμοποίηση του Ισλάμ ως μέσου για την επίτευξη αλλότριων σκοπών- και να 
υλοποιήσουν ένα συνεχές, συνολικό πρόγραμμα προς καταπολέμηση του τρέχοντος 
εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, από τα οποία έχουν επίσης μολυνθεί ορισμένοι 
Ευρωπαίοι και άλλοι ξένοι μαχητές, τόσο ώστε να έχουν οδηγηθεί στην υποστήριξη του IS.  
  
2. να απευθύνουν έκκληση προς τους εμπλεκόμενους στις συρράξεις να επιδείξουν σεβασμό 
προς την ανεξιθρησκία και την πίστη ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για το οποίο 
παρέχεται εγγύηση υπό του Άρθρου 18 της Καθολικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των οικουμενικών και διαθρησκευτικών 
οργάνων, καθώς και άλλων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, προς προαγωγή της 
ειρήνης και της θρησκευτικής ανεκτικότητος.  
  
3. να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν επειγόντως την υποστήριξή τους, την 
ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία των προσφύγων, προς όσους ανήκουν στην 
ιρακινή ή τη συριακή μειονότητα, ή σε οιεσδήποτε άλλες μειονότητες που ζουν σε αυτά τα 
εδάφη, χωρίς να εξετάζουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο ή την εθνοτική 
ταυτότητα αυτών, όπως επίσης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα παιδιά, 
σε ανθρώπους με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους και σε πρόσωπα που έχουν απωλέσει τις 
οικογένειές τους και ζουν μόνα.  
  
4. να επεκτείνουν και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, ώστε μέλη οικογενειών να γίνονται 
δεκτά σε κράτη-μέλη της ΕΕ προκειμένου να επανενώνονται με τις οικογένειές τους κατά 
προτεραιότητα και με μειωμένα γραφειοκρατικά κωλύματα.  
  
5. να αυξήσουν επειγόντως και ουσιαστικά την χρηματοοικονομική τους υποστήριξη προς το 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων σε εκείνες τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, καθώς 
επίσης και να εξασφαλίσουν ιατρικές προμήθειες, προσωπικό και χειμερινά καταλύματα.    
 
6. να υλοποιήσουν κοινοτικές καθοδηγητικές γραμμές για την προαγωγή και προστασία της 
Ανεξιθρησκίας και Ελευθερίας των Πεποιθήσεων (2013) με στόχο την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όλων των προσώπων και εθνών 
ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους.  
  
7. να απαιτήσουν να υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ η Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 περί της καταστάσεως στο Ιράκ και τη Συρία και 
της επελάσεως του IS, συμπεριλαμβανομένων των διωγμών μειονοτήτων (2014/2843/[RSP]), 
καθώς επίσης η Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ' αριθ. 2170/2014 και η 
Απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπ' αριθ. S_22/L.1/2014.   
  
Το CEC υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
και των γειτονικών προς τις συρράξεις χωρών οι οποίες στοχεύουν στην παροχή προστασίας 
και ασφάλειας στους πρόσφυγες και επίσης ζητεί από τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν 
σημαντικά τις ποσοστώσεις επανεγκαθιστάμενων προσφύγων τους οποίους αυτά μπορούν να 
υποδέχονται.  
  
Απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις Εκκλησίες στην Ευρώπη να προσεύχονται μαζί μας 
υπέρ πάντων όσοι υποφέρουν σε συνθήκες άκρας στέρησης, και να εκφράσουν μαζί μας την 



αλληλεγγύη τους με Εκκλησίες και επιμέρους Χριστιανούς στη Συρία, στο Ιράκ και σε 
ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προσευχόμεθα να ευρεθεί ένα τέλος σε αυτές τις 
συρράξεις ώστε να επικρατήσει η ειρήνη στις πατρίδες των, εκεί όπου έχουν υπάρξει 
Χριστιανοί επί αιώνες. Προσκαλούμε τις Εκκλησίες-Μέλη του CEC και όλους τους ανθρώπους 
καλής θελήσεως να εκφράσουν δημόσια προς τις κυβερνήσεις τους την υποστήριξή τους για 
τα προαναφερθέντα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να συμπαρασταθούν αλληλέγγυες στους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο καλωσορίζοντάς τους. Ενθαρρύνουμε και άλλους 
εκπροσώπους θρησκειών να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας σε αυτή την έκκληση για 
ενδυνάμωση της πολυ-πολιτισμικής και πολυ-θρησκευτικής κοινωνίας στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. 
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