
                                

                                                                        

           

 

Κείμενο προβληματισμού Δίκτυο πόλεων  

«ΕΥΡΩΠΗ – ενότητα, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη – απλώς ένα 
όνειρο;» 

 

Το νόημα των εννοιών της ενότητας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης 
άλλαξε σημαντικά στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και πιο 
συγκεκριμένα στις 24/02/2022, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία 
οδήγησε σε έναν νέο πόλεμο στην Ευρώπη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Η ενότητα και η αλληλεγγύη της Ευρώπης αμφισβητήθηκαν έντονα από τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν επέδειξε εικόνα 
ενότητας και αλληλεγγύης ως προς το Brexit, την πανδημία του κορωνοϊού, την 
αμφισβήτηση του κράτους δικαίου σε ορισμένες χώρες μέλη και τη μεταχείριση των 
προσφύγων. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναβίωσε και ανέδειξε θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης που 
αποκτήθηκαν με πολύ θάρρος και αφοσίωση: την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 

Συγκεκριμένα, στις συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις και τις ομιλίες εντοπίστηκαν τα ακόλουθα 
καθήκοντα για τους πολίτες και τους πολιτικούς: 
 

α. Στην πρόκληση της συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής απαιτείται ΕΝΟΤΗΤΑ και 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Οι πολίτες επιθυμούν μια ενιαία και «μαχητική» δέσμευση από την 
ΕΥΡΩΠΗ. 
 

β. Η στροφή στην κινητικότητα, η μετάβαση στο ποδήλατο και στην οικολογική 
κινητικότητα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Πρωτοβουλίες πολιτών συνηγορούν υπέρ 
αυτού εδώ και πολύ καιρό. Οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτές τις 
πρωτοβουλίες και να υιοθετήσουν τις ιδέες τους. 
 

γ. Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) αναδείχθηκε από 
τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος δείχνει τις 
παραλείψεις στο πρόσφατο παρελθόν ως προς τον ενεργό μετασχηματισμό του 
ενεργειακού τομέα.  
 
 



                                

                                                                        

           

 
 
Στο μέλλον, πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η 
ΕΥΡΩΠΗ μπορεί να δείξει το ενωτικό της πρόσωπο συμβάλλοντας θαρραλέα και 
αποφασιστικά στο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα στον κόσμο. 
 

δ. Οι πολίτες των δικτύων αδελφοποιηµένων πόλεων έχουν επικρίνει τις 
«αποσπασματικές λύσεις» στην πανδημία του κορωνοϊού. Οι πολίτες της Ευρώπης 
θα ήθελαν αντ‘ αυτού να δουν έναν ενιαίο συντονισμό και μια ενιαία προσέγγιση, 
καθώς και κοινωνικοπολιτική και οικονομική στήριξη για τους πολίτες και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα λοκντάουν. 
 

ε. Το ελεύθερο εμπόριο εντός της ΕΕ ήταν και είναι «σήμα κατατεθέν». Ειδικά από την 
πόλη της Τιμισοάρα τίθεται το πρόβλημα της ζώνης Σένγκεν. Όλα τα κράτη μέλη – 
ιδίως τα νεότερα της Ανατολικής Ευρώπης – θα πρέπει να υπολογίζονται σε ισότιμη 
βάση και με ενιαίο τρόπο και να είναι σε θέση να συμμετέχουν. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

στ. Το μέλλον και η ενότητα της Ευρώπης χρειάζονται δημοκρατικά σκεπτόμενους 
πολίτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω άμεσης, διαφανούς και βελτιωμένης 
επικοινωνίας με τους πολίτες. 
 

Οι συμμετέχουσες πόλεις πιστεύουν ομόφωνα ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
σημερινές προκλήσεις μόνο από κοινού με ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Διαφορετικά, οι έννοιες αυτές θα παρέμεναν «απλώς ένα όνειρο». 

 

 


