
 

 

 

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2014 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Tο Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα παρουσιάζει 

την πρώτη διεθνική εκλογική λίστα που καλύπτει 6 χώρες 
(Αυστρία , Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα , Ιταλία, Πορτογαλία) 

 
 
Βρυξέλλες – 5 Μαΐου 2014. Υποψήφιοι του Ευρωπαϊκού Φεντεραλιστικού Κόμματος (ΕΦΕΚ) 
από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία 
παρουσίασαν το όραμά τους για την Ευρώπη σε κοινή Συνέντευξη Τύπου χθες στις Βρυξέλλες. 
Το ΕΦΕΚ είναι το πρώτο διεθνικό κόμμα, με τμήματα σε 16 χώρες και υποψηφίους σε 
όλη την ήπειρο για τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (η λίστα των 
υποψηφίων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.votefederalist.eu). 
 
«Σε πλήρη αντίθεση με τα όλο και πιο δραστήρια αντιευρωπαϊκά και εθνικιστικά κόμματα που 
κερδίζουν επιρροή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το ΕΦΕΚ είναι πεπεισμένο ότι ο μόνος τρόπος 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο είναι η οικοδόμηση μιας 
καλύτερης Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που θα είναι πιο δημοκρατική , πιο αποτελεσματική και πιο 
κοντά στους πολίτες», σημείωσε ο Pietro De Matteis , Συμπρόεδρος του ΕΦΕΚ και υποψήφιος 
ευρωβουλευτής στο Βέλγιο. 
 
Οι υποψήφιοι τόνισαν τον διασυνοριακό χαρακτήρα της εκστρατείας του ΕΦΕΚ, καθώς "Το 
ΕΦΕΚ είναι το μόνο κόμμα που δεν σταματά στα εθνικά σύνορα», όπως επεσήμανε ο Bengt 
Beier, υποψήφιος ευρωβουλευτής στην Αυστρία . Η ύπαρξη του ΕΦΕΚ έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού συνασπισμού στην Ιταλία, σημείωσε ο Marco Marazzi, 
Γενικός Γραμματέας του ιταλικού τμήματος, και ανάγκασε άλλα πολιτικά κόμματα να λάβουν 
ανοιχτά θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό φεντεραλισμό, όπως επισήμαναν η Catherine 
Guibourg, υποψήφια ευρωβουλευτής στη Γαλλία και ο Χάρης Σταμέλος, υποψήφιος 
ευρωβουλευτής στην Ελλάδα. 
 
Το Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα υποστηρίζει: 
α) την ανάπτυξη μιας «κοινωνικής Ευρώπης» που να βασίζεται σε ένα πανευρωπαϊκό ελάχιστο 
εισόδημα, και ένα ευρωπαϊκό δίχτυ ασφάλειας που να είναι συμπληρωματικό προς τα εθνικά 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, για την προστασία των μετακινούμενων 
εργαζομένων/φοιτητών και ατόμων που αναζητούν εργασία, 
β) την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής για τη διευκόλυνση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών βιομηχανικών πρωταθλητών, 
γ) την δημιουργία μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής που να 
υποστηρίζεται από μια ενιαία ευρωπαϊκή διπλωματία και κοινό στρατό, 

http://www.votefederalist.eu/


 

δ) θεσμικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την παροχή σε αυτό του 
δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
 
«Μετά την οικοδόμηση της Ευρώπης της ενιαίας αγοράς, είναι πλέον καιρός να οικοδομήσουμε 
την Ευρώπη των πολιτών», σημείωσε ο Benoit Barbier, υποψήφιος ευρωβουλευτής στην 
Πορτογαλία. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την 
εμπιστοσύνη μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ , ιδιαίτερα σε 
εκείνες τις χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση , υπογράμμισε ο Aλφρέντο Σαλτιέλ, 
υποψήφιος ευρωβουλευτής στην Ελλάδα. 
 
Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο πια, κατέληξε ο Pietro De Matteis : «Η σημερινή νεολαία και 
οι επόμενες γενιές των Ευρωπαίων δεν θα συγχωρήσουν την αδράνειά μας. Η επιλογή είναι 
μεταξύ της Ευρώπης και της παρακμής». 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την Mariarosaria Marziali, υπεύθυνη τύπου για τις εκλογές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο: mariarosaria.marziali@gmail.com, Τηλέφωνο: +32 484077897 
 
__________________________________________________________ 
Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα 
Το Ευρωπαϊκό Φεντεραλιστικό Κόμμα (ΕΦΕΚ) είναι το μόνο αληθινά πανευρωπαϊκό κόμμα που 
μάχεται για μια πιό δημοκρατική και ομοσπονδιακή Ευρώπη. Το ΕΦΕΚ ιδρύθηκε το 2011 από 
πολίτες από όλη την Ευρώπη και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα διασυνοριακό κίνημα με τμήματα 
σε 16 χώρες. Το ΕΦΕΚ έχει υποψήφιους για τις Ευρωεκλογές σε έξι χώρες και όλοι τους 
υπερασπίζονται το ίδιο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από τα μέλη του ΕΦΕΚ στην 
Ομοσπονδιακή Συνδιάσκεψη του 2013. Το ΕΦΕΚ έχει συνεισφέρει στην διαμόρφωση στοιχείων 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και τον κανονισμό 
της ΕΕ για την περιαγωγή. 
 

 


