
Ασφαλής διέλευση προς την Ευρώπη και μέσα σε αυτή. 
Ενισχύστε την ασφάλεια και την προστασία των προσφύγων στην Ευρώπη! 

 
Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής  

της Επιτροπήςτων Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη  
(Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών)  

 
Κατά την συνάντησή της στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, από τις 16-18 Οκτωβρίου 2015, η 
Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη 
έλαβε υπόψιν της την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την προστασία των προσφύγων 

στην Ευρώπη. Στην διάρκεια του συνεδρίου που διοργανώθηκε από την AIDROM 
(Οικουμενική Ένωση Εκκλησιών στην Ρουμανία), μέλος της Επιτροπής των Εκκλησιών για 
τους Μετανάστες, σε συνεργασία με την Ρουμανική Ορθόδοξη Μητρόπολη του Banat, η 
Εκτελεστική Επιτροπή συζήτησε το πώς «Οι Ευρωπαϊκές Εκκλησίες απαντούν στο 
φαινόμενο της μετανάστευσης».  
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την ασφάλεια των 
προσφύγων κατά την διέλευσή τους προς και μέσα στην Ευρώπη. Στην διάρκεια της 
συνάντησης, έφτασε η είδηση για νέα ναυάγια στο Αιγαίο Πέλαγος, κατά τα οποία πολλά 
άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας Αφγανός μετανάστης έχασε την ζωή του όταν 
πυροβολήθηκε από Βούλγαρους συνοριοφύλακες. Επιπλέον, νέα νομοθεσία της Ουγγαρίας 
προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο θα αποστέλλονται πίσω σε «ασφαλείς τρίτες χώρες», 
όπως η Σερβία, και ότι η «παράνομη» διέλευση των συνόρων θα τιμωρείται αυστηρά. 
Ωστόσο, περισσότεροι φράχτες οδηγούν σε πιο πολύπλοκες και ριψοκίνδυνες διαδρομές 
στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής των Εκκλησιών για 
τους Μετανάστες στην Ευρώπη επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκληση προς τις 
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση προς την Ευρώπη, αλλά και 
μέσα σε αυτή.  
 
Με τον χειμώνα που καταφθάνει σύντομα, οι διαδρομές που ακολουθούν οι πρόσφυγες θα 

καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ως εκ τούτου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής των 

Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη επαναλαμβάνει την έκκληση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους ότι «οι ευρωπαϊκές 

χώρες πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και να αντιμετωπίσουν τα 

άτομα που χρήζουν προστασίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό».  

 

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη 
χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να χορηγήσει επιπλέον χρηματοδότηση στα στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων 
σε γειτονικές στην Συρία χώρες που φιλοξενούν την συντριπτική πλειοψηφία προσφύγων, 
και ελπίζει ότι αυτή τη φορά η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής και έγκαιρη, ώστε να 
διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτιμά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετεγκατάσταση 
των προσφύγων ως μια έκφραση ανάληψης ευθύνης για την προστασία των προσφύγων. 
Ωστόσο, ένα σύστημα μετεγκατάστασης πρέπει να λάβει δεόντως υπόψιν τους 
οικογενειακούς δεσμούς των προσφύγων, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και, στο μέτρο του 



δυνατού, τις επιθυμίες τους, και να τις αντιστοιχίσει με τις υποσχέσεις των Ευρωπαϊκών 
χωρών. Κατά την λήψη αποφάσεων, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί το που και το γιατί οι 
πρόσφυγες επιθυμούν να μεταβούν σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Μια τέτοια 
προσέγγιση θα συμβάλλει σε μια περισσότερο βιώσιμη κοινωνική ενσωμάτωση. 
 

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη 
ζητά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ολοκληρώσουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου με μια απόφαση για την Αμοιβαία Αναγνώριση του Καθεστώτος Προστασίας σε 
ολόκληρη την Ένωση, ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των προσφύγων χωρίς να 
διακινδυνεύεται το καθεστώς προστασίας τους. Μια τέτοια πρόταση θα ήταν σύμφωνη με 
την υπόσχεση περί προσεγγίσεως δικαιωμάτων με εκείνα των πολιτών της ΕΕ, και η 
Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο που επιτρέπει στα 
άτομα που τους αναγνωρίζεται ότι χρήζουν διεθνούς προστασίας να ανακτήσουν τον 
αυτοπροσδιορισμό όσον αφορά τη ζωή τους. 



The CCME ExCom noted that exaggerated and unsubstantiated numbers are currently 
used in discussions on refugee arrivals and reception. Double and triple registrations of 
refugees in different countries are simply summed up or figures of one-day arrivals 
multiplied thus giving an unrealistic overall figure of arrivals in the whole of Europe. 
Meeting the actual challenges of refugee reception are not helped by spreading 
unnecessary fears. It requires improved cooperation between all actors. The CCME 
ExCom therefore urges politicians and media to seek to use factual numbers and to 
engage in a responsible, non-alarmist discourse on the challenges of refugee protection.  
The CCME ExCom took note of and expresses gratitude for the many church initiatives 

providing assistance in so many different ways to refugees in recent months. With 

regard to the increasingly polarised discourse, CCME ExCom underlines the need for 

continued engagement in refugee support. Therefore, the CCME Executive Committee 

appeals to churches in Europe to support local communities in reception, as well as to 

strengthen the work of their refugee and migrant ministries on both national and 

European levels 


