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Το CEC για τη φτώχεια και  
τον κοινωνικό αποκλεισμό 

 
«Ου διαστρέψεις κρίμα πένητος εν κρίσει αυτού» (Έξοδ. 23:6)1. 
 
Η 14η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) 
στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο του 2013 υπεγράμμισε το γεγονός ότι ο 
αγώνας ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό παραμένει 
κεντρικός στόχος των Εκκλησιών στην Ευρώπη.  
 
Το Προοίμιο του νέου Καταστατικού αναφέρει ότι η έμφαση του CEC 
αποδίδεται στην «προστασία της ζωής και της ευημερίας συμπάσης της 
ανθρωπότητος». 
 
Οι Ευρωπαϊκές Εκκλησίες έχουν επίγνωσιν ότι η φτώχεια είναι μία υλική 
στέρησις αλλά ταυτοχρόνως συνιστά και μία απειλή για την ανθρωπίνη 
αξιοπρέπεια. Επηρεάζει την αυτο-αντίληψη των ανθρώπων ως 
πλασθέντων κατ’ εικόνα Θεού και παραβιάζει την αξιοπρέπεια του 
ανθρωπίνου προσώπου. Το χρέος, από αιτία ονείδους που εθεωρείτο κατά 
το παρελθόν, έχει πλέον καταστεί τρόπος ζωής τόσο για τις κυβερνήσεις 
όσο και για τα μεμονωμένα πρόσωπα, καθίσταται μάλιστα οξύτερο λόγω 
του φόβου του κοινωνικού αποκλεισμού. Προτρέπουμε τους δανειστές να 
                                                             
1 Αυτός ήταν ο τίτλος ενός μικρού βιβλίου που εξέδωσαν το 2010 από κοινού η 
Επιτροπή του CEC για την Εκκλησία και την Κοινωνία (CSC), η Επιτροπή των 
Συνόδων των Επισκόπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (COMECE), η Eurodiaconia 
και η Caritas Europa  επί των προτάσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη.  



ενεργήσουν με υπευθυνότητα ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τα χρέη θα 
αποπληρωθούν εντός μιας εύλογης χρονικής περιόδου. 
 
Το CEC στη Βουδαπέστη εστίασε στον κίνδυνο της λεγομένης «χαμένης 
γενεάς». Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει λάβει διαστάσεις 
σκανδάλου. Στο τέλος του 2013 «η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 28 υπερέβαινε το ποσοστό του 23,5%, έχοντας αυξηθεί κατά 0,4% 
από την ίδια περίοδο πέρυσι…»2. 
 
Υφίστανται όμως τεράστιες διαφοροποιήσεις και εξακολουθεί να 
παρατηρείται αυξανόμενη απόκλιση: στη Γερμανία (7,7%) και την 
Αυστρία (8,7%) η ανεργία των νέων είναι αρκετά χαμηλή, αλλά στην 
Ισπανία (56,5% και την Ελλάδα (57,3%) ακόμη και τα επίσημα στοιχεία 
είναι άκρως ανησυχητικά. 
 
Η κατάσταση αυτή όχι μόνον επηρεάζει την κοινωνική κατάσταση και το 
εισόδημα των νέων, αλλά τους στερεί βιαίως την ουσία της ζωής τους. Τα 
οικογενειακά εισοδήματα σε κάθε νοικοκυριό μειώνονται, ενώ τα 
ποσοστά ανεργίας και φτώχειας αυξάνονται, όπως αυξάνονται και οι 
αποκλίσεις στην Ευρώπη και βαθαίνει το χάσμα μεταξύ, από τη μία 
πλευρά, των λεγομένων βορείων χωρών και, από την άλλη, των νοτίων 
και των περιφερειακών χωρών της ευρωπαϊκής οικογενείας. 
 
Οι χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικές, οικονομικές και 
κοινωνικές δυσκολίες ήδη προ της κρίσεως έχουν τώρα ακόμη 
περισσότερες. Τούτο επηρεάζει κατά τρόπο συγκλονιστικό τους πλέον 
ευαλώτους εκάστης κοινωνίας, όπως μετανάστες, μονογονεϊκές 
οικογένειες, νέους, αναπήρους κ.ά. 
 
Οι Εκκλησίες απευθύνουν την έκκλησιν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να 
αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα σε καιρούς κρίσεων και ειδικώς οι 
χρείαν έχοντες. 
 
Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εκφράζει την ευγνωμοσύνη του 
προς όλους τους πολιτικούς, δημοσίους λειτουργούς, εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, και προς τους εθελοντές 
απανταχού της Ευρώπης, οι οποίοι αποδίδουν την πρώτη προτεραιότητα 
στον άνθρωπο και επιζητούν βιώσιμες λύσεις σε αυτούς τους εξαιρετικά 
αντιξόους καιρούς. Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών εκφράζει 
επίσης την ευγνωμοσύνη του προς όλες τις Εκκλησίες και τις ενορίες οι 

                                                             
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προσχέδιο Κοινής Εκθέσεως για την Ανεργία, υπό τα 
στοιχεία COM (2013) 801 τελικό, 13.11.2013, σελ. 3. 



οποίες δραστηριοποιούνται στην διακονία του συνανθρώπου και 
προσφέρουν υπηρεσίες διακονίας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο. 
 
Το CEC από κοινού με τις Επιτροπές του παρακολουθεί και καταγράφει 
τις συναφείς συζητήσεις και αποφάσεις επί ευρωπαϊκού επιπέδου. Επί 
παραδείγματι, το CEC προσβλέπει στην προσεχή Διάσκεψη για την 
Ανεργία των Νέων, την οποία η Επιτροπή του CEC για την Εκκλησία και 
την Κοινωνία (CSC) θα συνδιοργανώσει από κοινού μετά του δικτύου 
CALL3 από 24 έως 26 Μαρτίου εν Βρυξέλλαις, παρουσιάζοντας και 
εκπροσωπώντας εκκλησιαστικά προγράμματα επί του συγκεκριμένου 
προβλήματος. 
 
Η αυξανόμενη κοινωνική απόκλιση στην Ευρώπη αποτελεί πρόκληση για 
τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως. Απαιτεί αλληλεγγύη 
μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ κοινωνιών. Η απόκλιση θέτει σε 
κίνδυνο την ευρωπαϊκή πολιτική και κοινωνική συνοχή. Τα ακραία 
κόμματα, ειδικώς της Δεξιάς, ο λαϊκισμός, η ξενοφοβία και ο φυλετισμός 
(ρατσισμός) γνωρίζουν άνθηση. 
 
Κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές, θα πρέπει να ακουσθεί και να ενισχυθεί 
η φωνή της λογικής προς την κατεύθυνση της υποστηρίξεως της 
ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως. Μία πτυχή της φτώχειας είναι ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και τα εμπόδια που ορθώνονται σε μία πλήρη συμμετοχή 
στην καθημερινή ζωή.  
 
Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών απαιτεί να καταλάβει το 
επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας μια πολιτική συζήτηση για 
τρόπους εξόδου από την βαθιά και κομβική κρίση της Ευρώπης. Θα 
πρέπει να διεξαχθούν πανευρωπαϊκοί δημόσιοι διάλογοι για τη μείωση 
της φτώχειας, της ανισότητος και των αποκλίσεων στην Ευρώπη. Τέτοιοι 
προβληματισμοί θα πρέπει να αντανακλούν την αλληλεγγύη με το κοινό 
ευρωπαϊκό αγαθό και τις αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύει το CEC. 
 
29 Νοεμβρίου 2013 

{Μετάφρασις εκ του αγγλικού: 
 Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος, 
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3 CALL (Church Action on Labour and Life), Δράση των Εκκλησιών για την 
Εργασία και τη Ζωή, δίκτυο ιδρυθέν το 2010 από την Επιτροπή CSC του CEC. 


