
Οι Ευρωεκλογές  μας υποχρεώνουν να διευρύνουμε το βλέμμα, να κοιτάμε πέρα από τον ορίζο-
ντα των επιμέρους χωρών, όσο και να είναι πιο προβληματικά τα εσωτερικά δρώμενα της Ε.Ε. 

είναι και να αγγίζουν πιο άμεσα τη ζωή του καθένα από μας. 

Στο παρελθόν υπήρχαν μοιραζόμενες βεβαιότητες,  με τις οποίες όλοι, κατά κάποιον τρόπο, 
ταυτίζονταν. Σήμερα δεν είναι πια έτσι. Ζούμε μια εντελώς καινούρια φάση της ιστορίας, χα-
ρακτηριζόμενη από μια ολοένα αυξανόμενη εξασθένιση του ενδιαφέροντος για την πραγματικό-
τητα, και ενίοτε, από μια παθητικότητα που παραλύει. Η καθημερινή εμπειρία σημαδεύεται από 
συχνά ερωτήματα, όπως: πώς να συζούμε με τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από μας; 
Γιατί να κάνουμε οικογένεια, να συνάπτουμε σταθερές σχέσεις; Πώς να διαπαιδαγωγούμε τα παι-
διά; Τι νόημα έχει να αφοσιωνόμαστε για το κοινό καλό;

Δεν είναι λίγοι οι απροσανατόλιστοι και αυτοί που διερωτώνται πώς να ξεπεράσουν εκείνη την 
υπαρξιακή ανασφάλεια που διαλύει την ελπίδα και αναστέλλει την ικανότητα συνάντησης, δια-
λόγου και πρωτοβουλίας, σε όλα τα επίπεδα.

Από πού μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε;

Όλοι έχουμε ένα κοινό στοιχείο: παρά όλους τους φόβους και τις αδυναμίες, η καρδιά του αν-
θρώπου δεν καταφέρνει να παραδοθεί εντελώς. «Μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσα από 
τις πιο ποικίλες προσπάθειες, ενίοτε συγκεχυμένες, χωρίς να είναι όμως λιγότερο δραματικές και 
κατά κάποιον τρόπο ειλικρινείς, που κάνουν σήμερα οι Ευρωπαίοι για να αποκτήσουν εκείνη την 
πληρότητα που δεν δύναται να μην επιθυμούν» (Χ. Καρόν).

Έτσι, ας επιχειρήσουμε να κοιτάξουμε κάποιες από αυτές τις απόπειρες, ώστε να λάβουμε 
από αυτές τις υποδείξεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι 
ενδείξεις για το μέλλον επέρχονται μόνο μέσα από τις εμπειρίες αλλαγής σε εξέλιξη.

Κάποιες από αυτές τις εμπειρίες παρατίθενται εκτεταμένα στο περιοδικό Tracce στο τεύχος του 
Απριλίου, αφιερωμένο στις Ευρωπαϊκές εκλογές.

#ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ένα πολιτιστικό κέντρο οργανώνει μια σειρά συναντήσεων σχετικά με την 
Ευρώπη και προσκαλεί για ομιλία έναν οικονομολόγο. Κατά τη διάρκεια του δείπνου οι ορ-
γανωτές του θέτουν κάποιες ερωτήσεις περί πολιτικής. Κι εκείνος: «Δεν υπάρχει ελπίδα, οι 
Ιταλοί κατέληξαν σε μια άβυσσο, θα φτάσουμε σε default». Ο διάλογος καθίσταται δύσκολος 
διότι η κάθε συζήτηση σταματά γρήγορα. Στο τέλος της βραδιάς δηλώνει στους οργανωτές: 
«Είδατε ότι τελικά δεν υπήρξα τόσο απαισιόδοξος όσο ήμουν στο δείπνο;» Εκείνο το κοινό, 
τόσο ασυνήθιστα προσεκτικό και γεμάτο περιέργεια, είχε βάλει υπό αμφισβήτηση την ακρά-
δαντη βεβαιότητά του.

#ΣΤΗΝ ΟΛΑΝΔΙΑ μια μητέρα μουσουλμάνα που ψάχνει ένα σχολείο για την κόρη της, η 
οποία πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια και χρήζει ειδικής προσοχής, ζητάει την εγγραφή σε 
ένα καθολικό σχολείο που μόλις ιδρύθηκε. Όταν ο πρόεδρος τη ρωτά γιατί επέλεξε ακριβώς 
αυτό το σχολείο –το οποίο είναι μικρό και στερείται τέτοιου είδους εξοπλισμού– , εκείνη 
απαντά: «Κατάλαβα ότι εδώ η κόρη μου μπορεί να περιβάλλεται από αγάπη». Μήνες αργό-
τερα, όταν στο δημοτικό Συμβούλιο συζητείται για τη χρηματοδότηση ή όχι του σχολείου, 
η μητέρα είναι εκεί, μαζί με τους άλλους γονείς, μπροστά στους πολιτικούς –που «ποτέ δεν 
είδαν τέτοιου είδους κινητοποίηση»–, για να διεκδικήσουν την ύπαρξη ενός καλά εξοπλισμέ-
νου σχολείου για το καλό όλων των παιδιών.
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#ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ μια μη κυβερνητική οργάνωση αρχίζει να παρέχει αρωγή σε ορφανά παι-
διά και οικογένειες που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση. Μια πολύπλοκη πραγματικότητα 
σε μια χώρα όπου το πρότυπο, προτού εισέλθει στην Ε.Ε., ήταν ακόμα το σοβιετικό Internat, 
το κρατικό ορφανοτροφείο. Χάρη στην αφοσίωσή της και την επικοινωνία με την πολιτική, 
εκείνη η ΜΚΟ βοήθησε στη θέσπιση καινούριων νόμων περί υιοθεσίας, φιλοξενίας και στή-
ριξης των οικογενειών με δυσκολίες. «Συνέλαβε στην αλλαγή της νοοτροπίας», δηλώνουν 
στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η μέθοδος; «Όταν συναντάμε άτομα σε δύσκολη κα-
τάσταση, δεν ξεκινάμε από την ανάλυση των προβλημάτων, αλλά ψάχνουμε τους θετικούς 
πόρους τους. Σχέσεις, ικανότητες, επιθυμίες. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τα θετικά 
στοιχεία που υπάρχουν στη ζωή τους. Εάν τους τα δείξεις ώστε να τα λάβουν υπόψη, αλλά-
ζουν συμπεριφορά και προσπαθούν να ξεκινήσουν εκ νέου».

#ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, εμπρός στην οικονομική κρίση, κάποιες οικογένειες ενός μικρού χωριού 
αποφασίζουν να βοηθήσουν όσους δεν φτάνουν στο τέλος του μήνα συλλέγοντας τρόφιμα 
και κομίζοντάς τα στα σπίτια τους ανά ζευγάρια. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο καλύπτεται 
η υλική ανάγκη, αλλά συνάπτονται και φιλικές σχέσεις μεταξύ των οικογενειών. Η υλική 
ανάγκη, που δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιες πράξεις, μετατρέπεται σε μια 
ευκαιρία να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ γειτόνων. Ο Δήμος το λαμβάνει υπόψη και τους 
παρέχει ένα χώρο για να ευνοήσουν και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. 

Τι συνάντησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν να αλλάξουν στάση απέναντι στην πραγ-
ματικότητα, ξεπερνώντας τους φόβους και τη κλειστή συμπεριφορά τους;        

Μήπως δεν ισχύει ότι, προτού ακόμα βρούμε λύση στα μύρια καθημερινά προβλήματα, αυτό που 
χρειαζόμαστε όλοι είναι κάτι που να είναι σε θέση να μας αλλάξει το βλέμμα, να μας κάνει 
να ξαναγευτούμε τη γεύση της ζωής και να αφυπνίσει την επιθυμία δράσης;

Ενθυμούμενος την αρχή της διδασκαλίας του στο Λύκειο Berchet του Μιλάνου, στα μέσα της δε-
καετίας του ’50, ο δον Τζιουσάνι διαβεβαίωνε: «Εμείς δεν μπήκαμε στο σχολείο με στόχο να κατα-
στρώσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο για το σχολείο. Μπήκαμε με την επίγνωση να φέρουμε Αυτό 
που καθιστά τη ζωή ανθρώπινη και την αναζήτηση της αλήθειας αληθινή».

Δεν χρειαζόμαστε, καταρχάς, τη χιλιοστή πολιτική θεωρία ούτε μια νέα στρατηγική οργάνωσης: 
χρειαζόμαστε να συναντήσουμε μια ζωή, μια ζωή που να έχει τη δύναμη να μας ξανανοίξει την 
ελπίδα, να αναζωπυρώσει εντός μας το ενδιαφέρον για την ύπαρξή μας και εκείνη της οικο-
γένειάς μας, των δικών μας φίλων, συναδέλφων, συμπολιτών, μέχρι να αφήσουμε οι Εκλογές του 
προσεχούς Μαΐου να μας εγείρουν.

Μοιραζόμενος τις ανησυχίες και τα προβλήματα όλων των ανθρώπων, ο Πάπας Φραγκίσκος μας κα-
λεί να δημιουργήσουμε μια «κοινωνική φιλία», για έναν διάλογο και μια συνάντηση με τους οποί-
ος ο καθένας από μας να προσφέρει τη συμβολή της προσωπικής εμπειρίας στην κοινή ζωή.  

Επομένως, ας αντιμετωπίσουμε πριν απ’ όλα τις Εκλογές ως μια μεγάλη ευκαιρία για μια 
επαλήθευση και ας αναρωτηθούμε: 
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Με ποιον τρόπο η εμπειρία που ζω μου εγείρει ένα πάθος για το 
κοινό καλό;

Ποια συμβολή δίνω στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου 
όπου ζω;

Πού μπορώ να δω οι θεμελιακές αρχές της Ευρώπης να γίνονται 
ξανά μοιραζόμενες εμπειρίες;

Τι χειρονομία γέννησε εντός μου και τι πρωτοβουλία μου 
υποδεικνύει η εκλογική αναμέτρηση;

Ποια κριτήρια με καθοδηγούν σχετικά με τα περιεχόμενα της 
εκλογικής καμπάνιας και την εκλογική επιλογή; 
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