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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια οικογένεια από δημοκρατικές χώρες, που συνεργάζονται για να βελτιώσουν 
τη ζωή των πολιτών τους και να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
Ευρώπης έπαιξε –εκτός από τον αρχαιοελληνικό και τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό– και ο Χριστιανισμός, ο 
οποίος την εμπλούτισε και τη μπόλιασε με πολλές από τις αξίες και τα διδάγματά του -από τη στιγμή της 
εμφάνισής του μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της χιλιετίας που ανθεί ο Βυζαντινός πολιτισμός, 
αυτές οι αξίες καλλιεργούνται από την Πολιτεία και εμπεδώνονται από τους πολίτες ως στάση ζωής. 

Ο Χριστιανισμός μέχρι και σήμερα αποτελεί την πλειοψηφούσα πίστη στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής 
Ηπείρου, παρά το γεγονός ότι έχει τριχοτομηθεί σε τρία δόγματα [την ορθόδοξη ανατολική εκκλησία, τη 
ρωμαιοκαθολική και την προτεσταντική]. Η χριστιανική πίστη βασίζεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς από τη 
Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήρθε στη γη με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου και την επανένωσή 
του με τον Θεό-Πατέρα.  

Κύριος στόχος του ήταν η κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων, ένα πρόβλημα που απασχολεί 
έντονα την ανθρωπότητα ακόμα και τη σημερινή εποχή. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του, όλοι οι άνθρωποι, ως 
παιδιά του ουράνιου πατέρα, είναι ίσοι ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, καταγωγής ή κοινωνικής τάξης1. Έτσι 
ο Χριστιανισμός προτάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία ως υπέρτατο αγαθό για όλους τους 
ανθρώπους.  

 
1 Βλέπε την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφ. 3 στ. 26-28: Είστε, λοιπόν, όλοι παιδιά του Θεού, αφού 
πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Κι αυτό, γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν 
υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα· όλοι σας 
είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. 
 



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αγάπη και στην αλληλεγγύη, ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα, τον άνθρωπο δηλαδή 
που υποφέρει2. Συνδυάζοντας αυτά τα δύο με τη συγχώρεση3, την υπέρτατη κατά τη γνώμη μου αξία του 
Χριστιανισμού, εξευγένισε τον χαρακτήρα των ανθρώπων -με την καλλιέργεια της συμπόνιας- αλλά και της 
κοινωνίας, καθώς η συγχώρεση φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά,  εξομαλύνει τις προσωπικές τους 
διαφορές και συμβάλλει στην κοινωνική ηρεμία και συνοχή.  

Η Ευρώπη, λοιπόν, επηρεασμένη βαθιά από τις αξίες του Χριστιανισμού, θεμελίωσε έναν νέο πολιτισμό, στον 
οποίο βασιλεύει η ελευθερία, η αγάπη, η ισότητα και η αλληλεγγύη. 

 

 
2 Βλέπε την παραβολή της μελλούσης κρίσης στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφ. 25, στ. 31-40: Όταν θα έρθει ο Υιός 
του Ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό 
θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα 
από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς 
σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας 
έχει ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν 
ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με 
δείτε». Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς 
και σου δώσαμε να πιεις; Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; Πότε σε είδαμε άρρωστο 
ή φυλακισμένο κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;». Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: «Σας βεβαιώνω πως αφού τα 
κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα.». 
 
3 Βλέπε στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφ. 18, στ. 21-22: Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε: «Κύριε, πόσες φορές θα 
σφάλει σ’ εμένα ο αδερφός μου και θα τον συγχωρήσω; Ως εφτά φορές;» Του λέει ο Ιησούς: «Δε σου λέω ως εφτά, 
αλλά ως εβδομήντα φορές εφτά». _ Επίσης την αντίδραση του σταυρωμένου Ιησού προς στους σταυρωτές του στο 
ευαγγέλιο του Λουκά, κεφ. 23, στ. 34:  Ο Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». 


