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                                                                                      ΑΘΗΝΑ, 16 ΜΑΡΣΙΟΤ 2021 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ UEF ΚΑΙ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΕΛΛΙ ΣΟΤ ΕΚ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΤΡΙΑΡΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ,ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΤΡΩΠΗ- 

ΠΟΙΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΥΟΤΝ 

Η Ένωση Ευρωπαίων Υεντεραλιστών - UEF, της οποίας μέλος είναι η ΕΕνΟΕ, σε 

συνεργασία με την Ομάδα πινέλλι1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - ΕΚ παρουσίασαν 

στις 10 Μαρτίου 2021 τη συνημμένη κοινή Διακήρυξη  για την πορεία μας προς μια 

κυρίαρχη και δημοκρατική, ομοσπονδιακή Ευρώπη, στη σημερινή κρίσιμη καμπή της 

ιστορίας. 

Η Διακήρυξη επισημαίνει κατ’ αρχάς τις γνωστές θεσμικές ατέλειες  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρώ, που δεν επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί 

γρήγορα και αποτελεσματικά στις πρώτες μεγάλες προκλήσεις και κρίσεις του ΦΦΙ 

αιώνα, όπως η οικονομική κρίση του 2008,  η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση  

του 2015-2016, η άνοδος του λαϊκισμού, και το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. 

ήμερα όμως, αντιμέτωπη με την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας, η Ευρώπη 

αντέδρασε με ενότητα και αποφασιστικότητα,  δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αποφάσισε ταχύτατα τη δημιουργία του Σαμείου  

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των 750 δις ευρώ για την ψηφιακή και πράσινη 

μετάβαση της ΕΕ, και τις αντίστοιχες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Σο νέο 

αυτό Σαμείο  θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από κοινό δανεισμό της ΕΕ και θα 

εξοφληθεί εκτός των άλλων και από νέους ευρωπαϊκούς φόρους που θα εφαρμοσθούν 

στους ψηφιακούς και χρηματοοικονομικούς γίγαντες και στις βιομηχανίες που  

ρυπαίνουν. Επίσης, η Ευρώπη αντέδρασε αποφασιστικά και στην πικρία που 

δημιουργήθηκε στους πολίτες σε ορισμένα Κράτη μέλη που επλήγησαν σκληρά στην 

πρώτη φάση της πανδημίας, εξ αιτίας λίγων και άστοχων εθνικιστικών αντιδράσεων σε 

                                                           
1
 Η Ομάδα Σπινζλλι του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ζχει ωσ μζλθ τθσ ευρωβουλευτζσ που εργάηονται μαηί για 

μια Ομοςπονδιακι Ευρώπθ, και προζρχονται από τθν ομάδα του Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ  Κόμματοσ, από τθν 
ομάδα των Σοςιαλιςτών και Δθμοκρατών, από τθν ομάδα τθσ Αριςτεράσ, των Πραςίνων, και τθν ομάδα  
«Ανανζωςθ τθσ Ευρώπθσ» ( Φιλελεφκεροι Δθμοκράτεσ και το κόμμα του Προζδρου Μακρόν).  
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τοπικό επίπεδο,  και αποφάσισε την πρωτόγνωρη κοινή στρατηγική εμβολιασμού. Έτσι, 

η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέα Ευρώπης της 

Τγείας, στην οποία όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα είναι ίσοι. Σα παραπάνω μέτρα 

αποτελούν ένα μεγάλο άλμα προς την οικονομική, φορολογική και πολιτική Ένωση. Με 

το άλμα αυτό η ΕΕ  προχωρά προς τη διεκδίκηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας τόσο 

εντός όσο και εκτός της ΕΕ.  Θα πρέπει λοιπόν το άλμα αυτό να εδραιωθεί και να 

ενισχυθεί άμεσα! 

Η επικείμενη έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, θα φέρει κοντά 

πολίτες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, συνδικάτα και εκπροσώπους 

εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμοστούν τα θεσμικά μας όργανα ώστε 

να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση της Ομοσπονδιακής  Ευρώπης. Οι εργασίες της 

Διάσκεψης θα δείξουν για άλλη μια φορά ότι οι θεμελιώδεις αποφάσεις για τον κοινό 

δανεισμό και τη φορολογία δεν μπορούν να παραμείνουν επ’ αόριστο στα χέρια των 

εθνικών κυβερνήσεων, αλλά πρέπει να λαμβάνονται με αποτελεσματικό, διαφανή και 

δημοκρατικό τρόπο στο επίπεδο της ΕΕ. 

 Γι αυτό, καταλήγει η Διακήρυξη,  ζητάμε μια πολιτική Ένωση που να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις μεγάλες διακρατικές προκλήσεις της εποχής μας, ζητάμε μια 

ισχυρότερη  πανευρωπαϊκή δημοκρατία, με πραγματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

και πραγματικές πανευρωπαϊκές εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές, με τη 

δημιουργία πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας και διακρατικών εκλογικών 

καταλόγων στους οποίους  επικεφαλής θα είναι οι υποψήφιοι για την προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Οι στόχοι αυτοί έχουν θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της Ελλάδας και της ΕΕ. Γι’ 

αυτό η ΕΕνΟΕ πρότεινε σε σημαντικές και αντιπροσωπευτικές προσωπικότητες της 

Ελλάδας από τους  χώρους της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, των εργαζομένων, 

και της ακαδημαϊκής κοινότητας, να προσυπογράψουν την Διακήρυξη της UEF και της 

Ομάδας πινέλλι, αποδεικνύοντας έτσι την ευρεία απήχηση που έχουν στην ελληνική 

κοινωνία οι ιδέες και οι στόχοι για μια Κυρίαρχη και Δημοκρατική, Ομοσπονδιακή 

Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε  τόσο τη 
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Διακήρυξη με τους αρχικούς υπογράφοντες σε επίπεδο των θεσμικών Οργάνων της 

ΕΕ, που περιλαμβάνουν τον Αντιπρόεδρο και μέλος του ΕΚ από τον ΤΡΙΖΑ Δημήτρη 

Παπαδημούλη, τον Ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη και τον 

Ευρωβουλευτή της ΝΔ τέλιο Κυμπουρόπουλο, όλοι μέλη της Ομάδας πινέλλι, όσο 

και παρακάτω σε αλφαβητική σειρά, όλες τις προσωπικότητες της Ελλάδας  που 

προσυπέγραψαν τη Διακήρυξη αυτή: 

ΓΙΩΡΓΟ ΒΕΡΝΙΚΟ  

Επιχειρηματίας, Γενικός Γραμματέας του υνδέσμου Ελληνικών Σουριστικών 

Επιχειρήσεων - ΕΣΕ, μέλος της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ 

ΜΑΡΙΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ  

Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, Αντιπρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής υνέλευσης του ΝΑΣΟ, πρώην Τπουργός 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Πρώην Επίτροπος της ΕΕ, πρώην Τπουργός, Πρόεδρος του οργανισμού  

«ΔΙΚΣΤΟ για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ 

Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρεσβευτής-ύμβουλος 

ΤΠΕΞ 

ΛΟΤΚΑ ΚΑΣΕΛΗ  

Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Τπουργός  

ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΥΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Ευρωβουλευτής της ΝΔ - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μέλος της Ομάδας πινέλλι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

ταθεροποίησης και ύνδεσης ΕΕ-Αλβανίας 
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ΣΕΛΙΟ ΚΤΜΠΟΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Ευρωβουλευτής της ΝΔ - Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μέλος της Ομάδας πινέλλι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΚ για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ 

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, πρώην 

Τπουργός, πρώην Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ 

ΓΙΩΡΓΟ ΝΣΑΗ 

Πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής-ΕΟΚΕ, 

πρώην Πρόεδρος του Σμήματος Εργαζομένων της ΕΟΚΕ 

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΓΟΤΛΑΣΟ 

Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΤΛΗ 

Αντιπρόεδρος και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ΤΡΙΖΑ – Η ΑΡΙΣΕΡΑ, 

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας  πινέλλι  του ΕΚ 

ΦΡΗΣΟ ΠΟΛΤΖΩΓΟΠΟΤΛΟ 

Πρώην Πρόεδρος της ΓΕΕ, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ, μέλος της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΥΑΝΟΤ 

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, επισκέπτης Καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

ΛΟΤΚΑ ΣΟΤΚΑΛΗ  

Πρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

 


