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Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021 

 

Για μια κυρίαρχη και δημοκρατική ομοσπονδιακή Ευρώπη. 

 

Σε κηα θξίζηκε θακπή ηεο ηζηνξίαο,  νη θνηλσλίεο,  πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ κηα κε 

αλαζηξέςηκε θξίζε, πξέπεη  λα  είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκόζνπλ ηνπο ζεζκνύο ηνπο ώζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. Μεηά ην ηέινο ηνπ Χπρξνύ Πνιέκνπ,  ε  

Επξσπατθή Έλσζε,  θαηάθεξε κε ηε δεκηνπξγία ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο,  λα θάλεη  ην 

πξώην ζεκαληηθό βήκα γηα λα πξνζαξκόζεη ηνπο ζεζκνύο ηεο. Δελ κπόξεζε όκσο λα 

ζπκθσλήζεη  ζε κηα πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ην επξώ. 

Αξγόηεξα, κε ηε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο, ελίζρπζε ηνλ ξόιν ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ, αιιά απέηπρε θαη πάιη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζρπξή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

έλσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επξώ.  

 

 

Τνύην είρε σο ζπλέπεηα ε Επξσπατθή Έλσζε λα κελ θαηαθέξεη  λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηηο πξώηεο κείδνλεο πξνθιήζεηο θαη θξίζεηο ηνπ ΦΦΙ αηώλα, όπσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008,  ε κεηαλαζηεπηηθή –πξνζθπγηθή θξίζε  ηνπ 2015-2016, ε 

άλνδνο ηνπ ιατθηζκνύ, θαη ην δεκνςήθηζκα γηα ην Brexit ην 2016. Απηή ε θαηάζηαζε 

νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ εζληθώλ θπβεξλήζεσλ θαη θπξίσο ζηε ζεκεξηλή  

ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε εμνπζηώλ  ζην Επξσπατθό Σπκβνύιην,  όπνπ ιόγσ ησλ εζληθώλ 

βέην δελ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ απνθάζεηο, κε απνηέιεζκα ηε ρξόληα αδπλακία αλάπηπμεο 

κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ ηθαλήο λα πξνάγεη ηα θνηλά ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα ηεο Επξώπεο.  

 

Σήκεξα, σζηόζν, δνύκε κηα εληειώο  δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Αληηκέησπε κε κηα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πξόθιεζε ζε ζέκαηα δεκόζηαο πγείαο ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη κε ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηώλ ηεο,  ε Επξώπε αληέδξαζε κε ελόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα,  

δείρλνληαο ηνλ δξόκν γηα ην κέιινλ ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο: έζεζε ηα ζεκέιηα, 

μεθηλώληαο από ηελ πξσηόγλσξε θνηλή ζηξαηεγηθή εκβνιηαζκνύ γηα κηα Επξώπε ηεο Υγείαο 

θαη εγθξίλνληαο ην πξσηνθαλέο ζρέδην  αλάθακςεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη από θνηλό 

δαλεηζκό θαη ζα εμνθιείηαη από ηνπο λένπο επξσπατθνύο θόξνπο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο 

ςεθηαθνύο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνύο γίγαληεο θαη ζηηο βηνκεραλίεο πνπ  ξππαίλνπλ. Απηό ην 

νκνζπνλδηαθό ζρέδην είλαη έλα κεγάιν άικα πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο θαη 

θνξνινγηθήο Έλσζεο ηθαλήο λα δηεθδηθήζεη ηελ επξσπατθή θπξηαξρία ηόζν ζην εζσηεξηθό 

όζν θαη ζην εμσηεξηθό, θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα εδξαησζεί.  

 

Τώξα, σο Επξσπαίνη πνιίηεο, πξνζκέλνπκε κε αλππνκνλεζία ηελ έλαξμε ηεο Δηάζθεςεο γηα 

ην κέιινλ ηεο Επξώπεο, κηα εθδήισζε πνπ έρεη ζηόρν λα θέξεη θνληά πνιίηεο, θνξπθαίνπο 

εθπξνζώπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, ΜΚΟ, ζπλδηθάηα θαη εθπξνζώπνπο εζληθώλ θαη 

επξσπατθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ζα πξνζαξκνζηνύλ ηα ζεζκηθά καο όξγαλα ώζηε λα νινθιεξσζεί ε 

νηθνδόκεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο  Επξώπεο. Θεσξνύκε  όηη νη πξνζπάζεηεο ηνπο πξέπεη λα 

δηέπνληαη από ηελ ζαθή ζπλεηδεηνπνίεζε όηη νη ζεκειηώδεηο απνθάζεηο γηα ηνλ θνηλό 

δαλεηζκό θαη ηε θνξνινγία δελ κπνξνύλ λα παξακείλνπλ επ’ αόξηζην ζηα ρέξηα ησλ εζληθώλ 

θπβεξλήζεσλ, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε απνηειεζκαηηθό, δηαθαλή θαη δεκνθξαηηθό 

ηξόπν. 
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Σήκεξα, επνκέλσο, ρξεηαδόκαζηε θαη ζέινπκε κηα ηζρπξή, λόκηκε θαη θαηάιιεια 

ρξεκαηνδνηνύκελε πνιηηηθή Έλσζε πνπ λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο κεγάιεο δηαθξαηηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ελεξγώληαο απνθαζηζηηθά ζε έλα επξύ θάζκα ηνκέσλ πνιηηηθήο, 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηηο απμαλόκελεο θνηλσληθέο αληζόηεηεο, ηελ πγεία θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε έσο ηηο εμσηεξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ άκπλα. Επηπιένλ, δεηάκε κηα 

ηζρπξόηεξε  παλεπξσπατθή δεκνθξαηία, πξαγκαηηθά επξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα θαη 

πξαγκαηηθέο παλεπξσπατθέο εθζηξαηείεο γηα ηηο επξσπατθέο εθινγέο, κε ηε δεκηνπξγία 

παλεπξσπατθήο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαη δηαθξαηηθώλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ ζηνπο 

νπνίνπο  επηθεθαιήο ζα είλαη νη ππνςήθηνη γηα ηελ πξνεδξία ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο.  

 

Αγσληδόκαζηε γηα κηα Έλσζε πνπ λα είλαη, ηαπηόρξνλα, κηα θνηλόηεηα πεπξσκέλσλ θαη 

αμηώλ, θαη έλα πξόηππν γηα ηνλ λέν θόζκν πνπ ηώξα δηακνξθώλεηαη - έλα παξάδεηγκα ηνπ 

πώο νη ρώξεο κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ εηξεληθά, λα αλαπηύμνπλ δηαζπλνξηαθή θαη 

θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ην θξάηνο δηθαίνπ 

θαη ηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο. 

Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ην κέιινλ καο βξίζθεηαη ζε κηα Δεκνθξαηηθή θαη Κπξίαξρε 

Επξώπε. Καη ηώξα είλαη ε  ώξα γηα λα ηελ νηθνδνκήζνπκε : ή ηώξα ή πνηέ. Αο κελ ράζνπκε 

απηήλ ηε  κνλαδηθή επθαηξία! 
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