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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Δημόσια Δήλωση για τις  

ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014  
 

Η Ευρώπη ως χώρος ειρήνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας 
 
Σε λίγους μήνες οι πολίτες της ΕΕ θα συμμετάσχουν στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν σε μία 
κατάσταση η οποία διαφέρει από τις καταστάσεις του παρελθόντος. 
 
Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας 
προσθέτει νέες αρμοδιότητες. Αυτή είναι η θεσμική απάντηση της 
Ενώσεως στην έκκληση για περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση της 
νομιμότητάς της. 
 
Οι προσεχείς εκλογές θα αποτελέσουν την πρώτη δοκιμασία των 
προσδοκιών οι οποίες εκφράζονται στο νέο πλαίσιο. 
 
Παρά ταύτα, οι εκλογές θα διεξαχθούν σε μία περίοδο κατά την οποία η 
οικονομική κρίση κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει ακόμη. Η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου υψηλή ανεργία και αυξανόμενες 
κοινωνικές εντάσεις. Αυτά είναι καταστροφικά ιδίως για τη νέα γενεά. 
Δεν αρνείται κανείς ότι η ΕΕ είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές του 
κόσμου, και εντούτοις περισσότερα από 30 εκατομμύρια πολιτών της 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της πείνας. Η διανομή φαγητού στους 
ενδεείς έχει φθάσει σε επίπεδα τα οποία η ήπειρος δεν είχε ξαναδεί από 
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
Σε ορισμένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ η πολιτική κατακερματίζεται 
ολοένα. Ο κατακερματισμός αυτός αναδεικνύεται μέσα από παρανοήσεις, 
απογοήτευση, τη συνεχιζόμενη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου και 



διογκούμενη δυσπιστία του κοινού απέναντι στην επικρατούσα πολιτική. 
Η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρέχει πρόσφορο έδαφος για 
αυξανόμενη υποστήριξη του πολιτικού εξτρεμισμού, ο οποίος κερδίζει 
δυνάμεις ιδίως σε περιοχές όπου η απογοήτευση, τα τραύματα και η 
απόγνωση είναι ευρέως διαδεδομένα και η μόνη ελπίδα είναι για ριζικές 
αλλαγές.  
 
Το CEC προσκαλεί τις Εκκλησίες-Μέλη του να ορθώσουν ενεργό 
ανάστημα εναντίον ακραίων θέσεων οι οποίες αντιβαίνουν σε βασικά 
πρότυπα ανθρωπιάς, αρνούνται αξίες επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η 
ευρωπαϊκή παράδοση και εναντιώνονται σε βασικές αρχές της 
χριστιανικής δεοντολογίας και πίστεως.  
 
Η ήπειρός μας χρειάζεται να είναι χώρος ειρήνης, δικαιοσύνης, 
αλληλεγγύης και συνεργασίας. Αυτές οι αξίες έχουν ενσωματωθεί στα 
βασικά καταστατικά έγγραφα της ΕΕ και δεν θα πρέπει να λησμονούνται 
ακόμη και τώρα, καθώς πλησιάζουμε στις επερχόμενες ευρωπαϊκές 
εκλογές. 
 
Προσκαλούμε τις Εκκλησίες και τους Χριστιανούς της Ευρώπης να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο εντός της κοινωνίας. Το Ευαγγέλιο μας καλεί να στηρίξουμε την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να εκφράσουμε αλληλεγγύη με όσους 
υποφέρουν. Έκαστος Χριστιανός και εκάστη Εκκλησία καλούνται να 
γίνουν αφοσιωμένοι αγγελιαφόροι ελπίδος εκφραζομένης μέσω δράσεως. 
Δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε ενώπιον των πολλών και σοβαρών 
προκλήσεων οι οποίες μας περιβάλλουν. Ταυτοχρόνως προς πρακτικά 
έργα φιλανθρωπίας οι Χριστιανοί καλούνται να απαιτήσουν 
υπευθυνότητα από εκείνους οι οποίοι είτε κατέχουν είτε φιλοδοξούν να 
καταλάβουν δημόσια αξιώματα. 
 
Στις επερχόμενες εκλογές δεν καλούμεθα απλώς και μόνον να 
ψηφίσουμε. Καλούμεθα να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο εκφράζοντας 
τις ανησυχίες μας και την υποστήριξή μας προς αξίες σύμφωνες με τις 
ελπίδες μας για μια καλύτερη Ευρώπη. Οι προσπάθειές μας κατατείνουν 
προς μιαν Ευρώπη όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, ο 
αλληλοσεβασμός, η συνεργασία και η αγάπη του πλησίον μας δεν θα 
είναι λέξεις κενές περιεχομένου, αλλά θα έχουν ουσία χάρη στις δράσεις 
μας. 
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