Έγγραφο εργασίας προς διαβούλευση

Χάρτης πορείας προς ένα Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό
«Συνέδριο»
Εμείς, μέλη των ευρωπαϊκών χριστιανικών κινημάτων και εκκλησιών,
συναντηθήκαμε στην Προτεσταντική Ακαδημία στο Bad Boll (Γερμανία) από 1έως
3 Ιουνίου 2015 για να ξεκινήσουμε την προπαρασκευαστική διαδικασία για ένα
Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό «Συνέδριο».

Το κοινό μας όραμα για ένα Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό
«Συνέδριο»
Μολονότι προερχόμαστε από διαφορετικά εθνικά, πολιτιστικά και κοινωνικά
υπόβαθρα, η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Μολονότι βιώνουμε την πίστη μας
μέσα σε διαφορετικές εκκλησιαστικές παραδόσεις, μας ενώνει το ίδιο Ευαγγέλιο.
Μας εμπλουτίζει η διαφορετικότητά μας και θέλουμε να γιορτάσουμε την πίστη
μας από κοινού.
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη δημιουργία ενός μέλλοντος με ελπίδα για
ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, την
ελευθερία και την ευημερία, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη. Στην εποχή αυτή
των κρίσεων θέλουμε να συμβάλουμε στην ευρωπαϊκή ενότητα και στην ευθύνη
της Ευρώπης στον κόσμο. Αντλώντας έμπνευση από τη χριστιανική μας πίστη
θέλουμε να ενισχύσουμε τον ιστό της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Το χριστιανικό όραμα για ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη έδωσε ώθηση στην
ευρωπαϊκή ιδέα. Σήμερα, η ειρήνη και η ελευθερία στην Ευρώπη απειλούνται από
ολοένα και περισσότερες συγκρούσεις. Η ανισότητα μεγαλώνει. Όλο και
περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της
περιχαράκωσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης που οδηγεί σε νέα σύνορα
τόσο εντός της Ευρώπης όσο και με τους γείτονές της.
Θέλουμε να τηρήσουμε την οικουμενική δέσμευση των εκκλησιών στην Ευρώπη
για ενότητα.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πνευματική κληρονομιά του χριστιανισμού αποτελεί
ενδυναμωτική πηγή έμπνευσης και εμπλουτισμού για την Ευρώπη. Βάσει της
χριστιανικής μας πίστης, εργαζόμαστε προς μια ανθρώπινη
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κοινωνική συνείδηση, στην οποία θα κυριαρχούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και
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Ως εκ τούτου θέλουμε να εγκαινιάσουμε μια διαδικασία
προς ένα Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό «Συνέδριο»...
... ως συμμετοχική συνάντηση μεγάλης κλίμακας
Μια χριστιανική εκδήλωση - πλήρως οικουμενική - ανοιχτή προς όλους - που θα
φέρει κοντά ανθρώπους όχι μόνον από όλη την Ευρώπη αλλά και από πιο μακριά!
... ως αποκορύφωση ενός ταξιδιού
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα στο οποίο εκδηλώσεις και συναντήσεις
στην Ευρώπη θα είναι βήματα μιας διαδρομής: διασχίζοντας σύνορα με τη μορφή
προσκυνήματος, ένα τρένο της ειρήνης - θα είναι μικρό στο ξεκίνημα αλλά θα
μεγαλώνει γρήγορα. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη μιας σειράς τέτοιων
συναντήσεων.
... ως χώρο όπου θα μοιραστούμε την πνευματικότητά μας
Μοιραζόμαστε τη Βίβλο, προσευχόμαστε και ψέλνουμε - όλα αυτά αποτελούν τον
πυρήνα της πνευματικότητάς μας και συνεπώς βρίσκονται στο επίκεντρο του
«Συνεδρίου» μας. Θέλουμε να μοιραστούμε ο ένας με τον άλλον τα πνευματικά
μας ταξίδια και τις εμπειρίες μας . Το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό «Συνέδριο»
είναι μέρος ενός προσκυνήματος που θα συμβάλει στον μετασχηματισμό του
κόσμου μας.
... ως φεστιβάλ δημιουργικότητας
Με μουσική, θέατρο, τέχνες, καθώς και τον πλούτο της πολιτιστικής ζωής στις
εκκλησίες και τα κινήματά μας, περιλαμβανομένου και ανοιχτού χώρου για την
έκφραση της νεανικής κουλτούρας.
... ως χώρο διαλόγου
ανάμεσα στις χριστιανικές παραδόσεις μας και μαζί με τους ανθρώπους από τις
διαφορετικές θρησκείες και κοσμοθεωρίες που απαρτίζουν την Ευρώπη.
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... ως χώρο όπου θα εξετάζονται φλέγοντα ζητήματα
Μπορούν να διοργανωθούν ευρείες συζητήσεις και μικρά εργαστήρια, εκθέσεις
και πρωτοβουλίες. Θέλουμε να εισαγάγουμε ένα θετικό όραμα για την Ευρώπη
μέσα από μια χριστιανική προοπτική και να συνεισφέρουμε στην οικοδόμηση της
ευρωπαϊκής κοινωνίας. Θέλουμε να προσεγγίσουμε τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες.
Θέλουμε να συμβάλουμε σε μια «Ψυχή για την Ευρώπη».

Η διαδικασία
Σύσταση μιας προσωρινής συντονιστικής ομάδας
Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Bad Boll συγκροτήθηκε μια προσωρινή
συντονιστική ομάδα για να προετοιμάσει τα επόμενα βήματα του εγχειρήματος.
Αποστολή της είναι να διερευνήσει εκείνες τις οργανώσεις και εκκλησίες που
είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να προτείνει μια οργανωτική
δομή στην επόμενη συνάντηση.
Η προσωρινή συντονιστική ομάδα θα προετοιμάσει τις οργανωτικές δομές. Σε
επόμενη συνάντηση το 2016 θα δοθεί ευκαιρία στις οργανώσεις και εκκλησίες να
ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα πιθανό «Συνέδριο» στις αρχές
τις επόμενης δεκαετίας.
Ένα ανεξάρτητο και διαδραστικό ιστολόγιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια
πλατφόρμα για περαιτέρω διάλογο.
Ζητήματα προς παρακολούθηση:


Αποσαφήνιση της δέσμευσης και της αποστολής διαφόρων οργανώσεων
και υποστηρικτών.



Προσδιορισμός εν δυνάμει τόπων για τη διεξαγωγή συναντήσεων οι οποίοι
θα διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και προσβασιμότητα.



Εξέταση της συμβολικής αξίας ενός τόπου για διεξαγωγή συναντήσεων.



Ενθάρρυνση προσκλήσεων για την διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης.
Τον ρόλο του οικοδεσπότη θα μπορούσαν να αναλάβουν διάφοροι φορείς
(εκκλησίες, οργανώσεις, πανεπιστήμια, ...).



Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης.
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Απόφαση σχετικά με την τελική ονομασία της συνάντησης.



Μελέτη για διοργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων στην πορεία προς
το «Συνέδριο».

Ας ξεκινήσουμε τώρα! Ελάτε μαζί μας! Βοηθήστε να γίνει
πραγματικότητα!
Ως συμμετέχοντες παροτρύνουμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις και
εκκλησίες να συζητήσουν το παρόν έγγραφο και να στείλουν τις παρατηρήσεις τους
στην προσωρινή συντονιστική ομάδα (ak.hergert@bluewin.ch) έως τον Οκτώβριο 2015.

Παράρτημα:
Μέλη της προσωρινής συντονιστικής ομάδας
Peter Annegarn, Βρυξέλλες
Jeannette Behringer, Ζυρίχη
Laura Casorio, Παρίσι
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Βρυξέλλες
Geoffrey Johnston, Λονδίνο
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Κατερίνα Καρκαλά-Ζορμπά, Κρήτη
Jari Kupiainen, Ελσίνκι
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Βερολίνο
Γραμματεία:
Ann Katrin Hergert
Tannenweg 18, CH- 3012 Bern
ak.hergert@bluewin.ch

Η προσωρινή συντονιστική ομάδα έχει τη δυνατότητα να ορίσει επιπλέον μέλη εάν
χρειαστεί.
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