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Εκατοντάδες χέρια ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, γυναικών με τα μικρά τους παιδιά στην αγκαλιά, ανδρών που
έσκυβαν το κεφάλι μπροστά στους ηγέτες του Χριστιανικού κόσμου σφίγγουν από τη στιγμή που μπήκαν στο χοτ σποτ της
Μόριας πριν από λίγη ώρα ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Ιερώνυμος.

Εκατοντάδες χέρια ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων, γυναικών με τα μικρά τους παιδιά στην αγκαλιά, ανδρών που έσκυβαν το κεφάλι μπροστά στους ηγέτες του

Χριστιανικού κόσμου σφίγγουν από τη στιγμή που μπήκαν στο χοτ σποτ της Μόριας πριν από λίγη ώρα ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος

και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

Οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες κατευθύνθηκαν προς τη Μόρια αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μεταξύ τους συναντήσεων
κατά τις οποίες επανέλαβαν την ανάγκη της ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας στην κατεύθυνση της
αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής προσφυγικής κρίσης.

Στη Μόρια έγιναν δεκτοί πρώτα από τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που με ζωγραφιές και ταμπλό τους καλωσόριζαν
αλλά και ζητούσαν να τους επιτραπεί να μετακινηθούν προς συγγενείς τους σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ανάλογα
αιτήματα και από άλλες οικογένειες προσφύγων αλλά και μετανάστες που με δικά τους ταμπλό διεκδικούσαν «freedom» -
«ελευθερία».

Με στοργικά λόγια οι δυο προκαθήμενοι και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ακόμα και με παιχνίδια με τα παιδιά, έδωσαν
κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς που έχουν μπει στη μεγάλη τους πλειονότητα στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου και σε
εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας ζουν υπό περιορισμό.

Από τις κορυφαίες στιγμές της μέχρι τώρα πορείας των τριών Ιεραρχών, ήταν όταν νεαρός πρόσφυγας κλαίγοντας γοερά
φιλούσε τα χέρια του Πάπα και του Πατριάρχη ζητώντας τους να κάνουν κάτι για να συνεχίσουν να ελπίζουν. Πολλές
γυναίκες μουσουλμάνες με μαντήλια δίνουν το χέρι τους προς τους Χριστιανούς ηγέτες και πολλές από αυτές τους φιλάνε
το χέρι.

Σε λίγα λεπτά οι τρεις προκαθήμενοι θα μιλήσουν προς τους συγκεντρωμένους στη σκηνή πρόσφυγες και θα υπογράψουν
την κοινή τους έκκληση προς τους λαούς της Ευρώπης.

Έξω από τη σκηνή εκατοντάδες μετανάστες φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα «Freedom – freedom» - «Ελευθερία –
Ελευθερία».
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