ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16.00, 100 χρόνια μετά το τέλος του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου ,
ο οποίος για δεκάδες χρόνια κατάστρεψε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν μνημονεύομε μόνο την
Ιστορία, αλλά παίρνομε στα χέρια μας και το δικό μας μέλλον.
Είναι καιρός, η υπόσχεση που δώσαμε για την Ευρώπη να γίνει πράξη, και να θυμηθούμε την ιδρυτική
ιδέα του σχεδίου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ανακηρύσσουμε όλους, όσους αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ευρώπη, Πολίτες της Ευρωπαϊκής
Δημοκρατίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την παγκόσμια κληρονομιά της οικουμενικής
διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορκιζόμαστε τελικά να τα πραγματοποιήσουμε.
Γνωρίζομε, πως ο πλούτος της Ευρώπης προέρχεται, εδώ και αιώνες, από την εκμετάλλευση άλλων
ηπείρων και καταστολή άλλων πολιτισμών. Μοιραζόμαστε τη γη μας με όλους εκείνους που
αναγκάσαμε να φύγουν από τα εδάφη τους. Ευρωπαίος είναι εκείνος που θέλει να είναι. Η
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της Παγκόσμιας Δημοκρατίας.
Η Ευρώπη των εθνικών κρατών απέτυχε.
Η ιδέα του ευρωπαϊκού σχεδίου προδόθηκε.
Η εσωτερική αγορά και το ευρώ χωρίς πολιτική στέγη έγινε εύκολη λεία μιας νεοφιλελεύθερης
ατζέντας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική δικαιοσύνη.
Γι’ αυτό πρέπει να κατακτηθεί η εξουσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, προκειμένου να
επιτευχθεί κοινή αγορά και κοινό νόμισμα, ώστε να θεμελιωθεί σε μία Κοινή Ευρωπαϊκή
Δημοκρατία .
Επειδή Ευρώπη σημαίνει: να εντάξει τους ανθρώπους σε ένα σύνολο και όχι σε κράτη.
Στη θέση της κυριαρχίας των κρατών, έρχεται η κυριαρχία των πολιτών. Δημιουργούμε την
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στις αρχές της πολιτικής ισότητας, πέρα από εθνικότητα και προέλευση
των πολιτών. Τα συνταγματικά όργανα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι οι Πόλεις και οι
Περιοχές. Ηρθε επιτέλους η μέρα, η πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης να ξεδιπλωθεί σε
πολιτική ενότητα.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθαιρέθηκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομοθετική εξουσία.
Ψηφίζει μία Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση, η οποία δεσμεύεται για το καλό όλων των ευρωπαίων πολιτών,
χωρίς καμιά διάκριση.
Ζήτω η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία!
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