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ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΕΰΙΙΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

-, Ή 'Ελληνική ΕύρωπαΧκή άί.γηση κινείται- μέσα ατά γένι- : 
κ<£ πλαίσια τής Διεθνούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

-φήν στιγμή πού ή προσπάθεια γιά τήν Βύρωπαϊκή ένο7ΐοίη- 
ση πέρνα σέ μιά φάση Αποφασιστική για τήν πραγματοποίηση 
της ή 'Ελληνικέ παρουσία μέσα στό συνολικό Εύρωπαχκό κίνημα : 
καί στις έθνικες καί ιδεολογικές δργανώσεις πού^τό συγκρο
τούν πρέπει να είναι όσο το δυνατό’ περισσότερο^ έντονη,πλα- 

τειά καί Αποφασιστική.
- Ή  Βύρωπαϊκή ένότητα είχε Ας τώρα δύο πόλους.Γύρω άκό 

τούς ιιόλους αύτούς-Σ.τ.Ε. καί·Ε.Ο.Κ.- δημιουργήθηκαν καί 
Αναπτύχθηκαν οί πρώτοι Βύρωπαϊκοί Θεσμό ί .ίΐαρ ' όλες τ ί ς  επι
φυλάξεις πού δικαιολογούν πολλές Από τίς  Ας τώρα δραστηριό
τητες τους,πρόσφεραν μολοντούτο ο I θεσμόί αύτοί τ ίς πρώτες 
βάσεις μιας Εύρωπαϊκής ένότητος.'Η προσεχές διεύρυνση τής 
Ε,Ο.Ιί. με' τέν προσχώρηση τής Μ. Ερεταννίας,τής ’ Ιρλανδίας,^ 

τής Δανίας καί τής Νορβηγίας συνιστώ ένα μεγάλο βήμα πρός ·~ ί 
τέν τελικέ οικοδόμηση,’ μι,άς' ένιαίας ευρωπαϊκές δυναμεως.Οΐ ευ
ρωπαϊκές χώρες πού Απαρτίζουν τόν πυρήνα τής Ενιαίας Εύρώ- 
πης,στηρίζονται ..έ ένα ύψη λ 6 έπίπεόο οικονομικές καί πολιτι
στικές Ανάπτυξης καί έχουν κοινό παρονομαστή τους την πολι

τικέ έλευθερία,τή δημοκρατία καί τάσυλλογικά καί άτομικά 
Ανθρώπινα δικαιώματα.

-μέσα στέν καινούργια δημοκρατικέ τεαγκόσμια Ισορροπία 
πού διαγράφεται τόν τελευταίο καιρό ή ένιαία Εύρώπη καλείται 
νά παίξει ένα αύτόνομο καί Αποφασιστικο” ρόλο.“Οσο ταχύτερα
βαδίσουμε πρός τέν τελικέ συγκρότηση τές ένιαίας κύρώπης, 
όσο συντομώτερα φθάσουμε σέ μιά κοινέ πολιτική έκφραση των 
χωρών πού θά τήν απαρτίσουν καί τελικά στίς Η.Π. τής Εύρώ- 
πης,μέ κοινή Κυβέρνηση καί κοινό Κοινοβοΰλιο,στηριγμένο 

στήν έλεύθερη θέληση τών Βύρωπαϊκών λαών,τό ο γρηγορότερα 
ή ένιαία Εύρώπη θά μπορέσει νά παίξει τόν αύτόνομο ρόλο 
της.Οή Απαλλαγεί ταυτόχρονα Από τό σύμπλεγμα τής ϋποτελεί

ας της πρός ΐ ί ς  ΗΠΑ,ένβ θά χειραφετείται από τόν.φόβο της 
μήν κινδυνεύσει νά άπορροφηθεϊ άπο τό γιγάντιο δυναμικό 
τές Σοβιετικής ‘ Ενώσεως καί 9ά μπορέσει ν ’ άντιμετωπίσει 
τήν άνάπτυζη τές συνεργασίας της μέ τίς  χώρες τές άλλης 
Εύρώπης,άπο τίς  όποιες τήν έχουν άποκόψει προσωρινά οΐ 

συνθήκες τού ψυχρού πολέμου.Ταυτόχρονα,τέλος,θά υποβοη
θήσει τήν αποκατάσταση τής δημοκρατίας στίς τρεις χώρες- 
'Ελλάδα, 'Ισπανία καί Ηορτογαλ ία-7ΐοΰ βρίσκονται κάτω άπό 
ιόν ελεγχο φασιστικών η νεοφασιστικών δικτατοριών-καίδε- 

κΛά®ατ?ιί.τω·ν.
-ύιέ τήν ένοποίηοη της τέλος η Εύρώπη Οά μπορέσει νά 

ξεπεράσει τόν σημερινό οικονομικό καί κοινωνικό στατι- 
σμό της.'Η τελςυταία πεντηκονταετία άνόκοψε τήν πορεία 
της Ευρώπης προς τόν κοινωνικό μετασχηματισμό της.Παρά 
τήν οικονομική της Ανάπτυξη έμεινε καθηλωμένη σέ μιά 
στατική συντήρηση,πού όέν μπόρεσε- νά ξεπεράσει τά πλαώ- 

σια ένός νεοκαπιταλιστικού σχήματος.Τό σχήμα αύτό βχει : , 
φθάσει πλέον στό ανώτατο σημείο τώνόρίων τής άνα7ΐτυξεως
του,
Τ

ïwihfiHté*''·ιΰρυοή των γιση καί, τη τήν συγκροτούν.

- "Ο,τι υμβαίνει σήμερα-χρον αχ νομισματική κρίση,λαν- 
ί'Οάνονσα ανεργία,άκρατος κάτανα λωτισ y ν ς-, κ ο ρ ε σ μός τΓ,ί, Λγ;>- 

ρώς άπό τήν οίκονομί·:· ■ του Ειίρόους- επιβάλλουν τήν ΑναΓή·-. 
τηάή νέων μύμφών c-έ όλα τά -1 πί-,τεδα,Τό .ξεπ 'ρασμα τοΰ φάρου 
καί ο δναμ-σμός ηοΰ Μ  τής δώσε ι i  Αυ.ότη να-της ύά ίη ι.τρέ- 

; ψεk στήν Βύρά-ιη νά γ . σ ύ ν τ ο μ α  ή . -περιοχη 1 τού κόσμου,που.· , 
:0ά Α-ποδε ίί,οι έμπρακτα vàc ή έλ.ευΟερία,ή δημοκρατία καί Αν- 
: 0ρωπισμό"ς όέν είναι Ασυμβίβαστα, μέ τήν. μόνη γνήσια: έκφραση 
-.τής κοινωνικής δικαιοσύνης.πού μπορεί νά είναι ένας σύγχρο- <Λ 
- νος σοσιαλισμός.
ί - Ή  '.Ελλάδα,πού τό; ν.αθ εστώς τής βίας καί τού φεουδαρχι- 
ικού καπιταλισμού στό όποΓο έγεά ΐηιοταγεΐ τήν έχει άπομονώ- 
ί'σει άπό ,τήν. Εύρώπη, έχει ά'άβο ¡συμ-φέρον νά βρεθεί μέσα στό 
ι-πλαίσιο τών χωρβν -,τοό θά συ.γ.ΐ'ρστήσόυν c-.ίίρι.'ο ' τήν ένιαία βύ~ 
Ιΐρώπη. "Εχε·. έΚ ίσου .Ανάγκη άπσ τήν ‘Ελευθερία,τήν Δημοκρα

τία και τό άνοιγμα της π,ιό - το )Ε>σ ιαλ ισμό , πό 3 μόνο ft 
; μετοχή της στέν ένιαία Εύράπή θά της έπιτρέψει νά οίκοόο- 
μήαει ¡¡.έ τίς λΐγότερες θυσίες :::·.ί χωρίς νά κι ’ μύεό 
ούτε οι λαϊκές ελευθερίες οϋνι. ή ςύτοκυρΐαρχία της.

-Π.οτούρυμΓ έξ άλλου πώς νέ 'ήν, έξάσ.ρ'λίση τής Έλληνι- 
δ >ιής παρουσίας στό, Εύρων.αΊκό κ-ίνημα.σά εξυπηρετήσουμε ταυ-, 
β ,τόχροvff, τίς  άμεσες επιδιώξει··' τής πάλης μας για τήν άποκα- . 

‘ τάσταση τής Δημοκρατίας στην ' Ελλιΐάα, προϋπόθεση· >γ ιά1 τήν 
αυριανή-συμμετοχή τής χι?ρα>: μάς ί στήν 'Εύρώπη πού χτίζεται 

αυτή τήν στιγμή,όπως πρεπει νά έριαάοοϋμε γικί τήν εμπέδω
ση μέσα στόν λο.ό μας τής ·:ζν<. ίθ,ισης οτι τό 'Ελληνικό πρό- 
■ βλήμα καί. ή λύση τού .βρίσκε·ν ¡·ωιν μέσα, ζ·ί μιά 'Ελληνική δη- 
’ μοκρατία πλαισιωμένη καί τοτα.Όι-.τημένη μέσα σέ μια ένιαία 
ίδημοκρατική καί πρροδσύ-ι ική κ'ύρή ίη,, ·

Όλα - τά ·ά γγέλμα-ι-. πού. μάς, φθάνουν άκό τήν πάτρίδα μάς. 
-δείχνουν ότι ή ,γρό.μι.'ή Λδνιίήδνταποκρίνεταί σέ μιά γενικότέ-·
'ρη τοπο0έτη'ση.καί. ηέσο· στον·.κατά π:·:ράδοϋ';| πολιτικό κόσμο 
τής χώρας, μά ακόμη καί μέσα στίς \ ..ώτερες γενεές πού έμπνέ- 
ονται άπό τά Ιδανικά τής ; έλε <:0 ·;ρ (ας., τής ·■ δίριοκρατ ίας καί -:ής· 

«προόδου. καί που τά βλέπουν νά εμπεδώνονται μέσα ατά πλαίσια · 
Γμιάς ένιαίας Εΰράπϊ',ς,ο-.-ήν' όκοία Vieü κάθε- πλευρά· άνήκετ έ χ·’-

ρα μας. -■
-Στήν-^προσπάθεια μάς' αύ-·:ή Θάλουμς ν/μ βαδίσουμε σέ πλήρη 

συνεργασία μί: ο λα τά 'εί'ρω·«ν.';·.:ά .στοιχεύχ τής έλληνίκής κ-ο ι- 
νύς γνώμης,καληότε;>α Λ '.·, ζ να-ίτερα. ’Εάν κινηθήκαμε εμείς ¿62 
το κάναμε μόνο: κα ί μό’Ό γιατί .οί. συνθήκες μάς επιτρέπουν 
νά κινηθούμε μέ'μία ί:λεύθν.ρία πού, δέν έχουν οί φίλοι της 

φεΰρωπαχκής ιδέας-σ^ό έσωτερικό.ΟI  πρόσφατες διώξεις έναν- 
Γτίον τών όργανάσεών καί τών στελεχών τής δημοκρατίας πού ' 
ιειναι οΐ φορείς μέσα στους -νέους τής ευρωπαϊκής Ιδέας 
ί δε ίχνουν - πόσο ή περ ι,ορ ισβ.ένα )ΐα ί στενά είναι πάντα τά περί- 
¡θώρια ρ:οΰ θά υπάρχουν όσο θα ύΐΓ-ίοταται τό δικτατορικό κα
ί θεστώς στο ν. το7·;ρ ¡.ιας .

Γι'αύτό όσο'θά- ύπάρχουν.ο( όροι αύτό ί τό κύριο βάρος 
γιά τήν πρόάθηση τΚν ιδεών αότΕν μέσα στον ' Ελληνικό' χέ- 

Γρρο ανήκει σή ,̂μάς, τούς ’ Ελεύθερους “Ελληνες. "Αλλωστε -τό 
¡.πλέον στοιχειώδες καθήκον μας πρός τόν τόπο μας καί .τόν 
ί,.λαέ μας, μάς επιβάλλει να ά.ξιοποφούμε όσο τό ίδυνατό περισ-  ■ 
βσότερο τό πολδνιμο. Αγαθό τ-ής - προσωπικής κα ί . συλλογικής 
ΐ!ελευθερίας πού -εχούμκςτδ προνόμιο νά διατηρούμε σέ σχέση 
, μ- τούς σκλαβωμένους αδελφούς μ α ς , :'Λν. δέν/κάναμε θά είμαώ 
βστε ανάξιοι τής ελευθερίας μας καί 'τού καθήκοντος μας νά 
[προετοιμάζουμε ,τά αύρισμ.ά θεμέλια τού νέου έλευθέροΟ βίου 
1 μας μέσα στόν -τόπο ¡ιας ί ' 1 ' -
: « . ϊτρ :. φυΙΕΕΙΤΗΣ. ί \.


