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Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Κ Α Ι Ο Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν ΙΣ Μ Ο Σ

'Η ιστορία τοΟ πολιτισμού μέσα ατούς α ίώ νες— τό ίδιο ά λλω στε  δπως 
και ή ιστορία του κάθε άνθρώ που μέοα σ' Κνα μικρό χρονικό δ ιάστημα— 
άφιερώνεται κάθε φορά σέ μιά περιωρισμένη π ρ ο σ π ά θ ε ια :  ή έξοδος άιτό τόν 
φεουδαλισμό, ή ε ίσοδος στήν έπιστήμη, ή απελευθέρωση τών έθνοτήτων, ή 
καταστροφή τού φασισμού, ύπήρξαν δ ιαδοχικές προσπάθειες ,  μιά κάθε ψο 
ρά. Τώρα τις δ ιαδέχετα ι ή πάλη γ ιά  τήν κατίσχυση τής δημοκρατίας άπέ- 
ναντ ι τών άνελεύθερων στοιχείων του κομμουνισμοΰ. Αυτή θά συγκεντρώση 
ιόν ά γ ώ ν α  τής έποχής μας. Μ εγάλες  ηθικές καί πνευματικές δυνάμεις θά 
συγκρουσθοΟν, μόλο πού καθαυτό  πόλεμος ε ίνα ι έντελώ ς άπίθανος.

Η σ υ yκρούση ε ίνα ι άναπόφευκτη γιατί τόσο ό γερμανικός φασισμός 
πού χρησίμευε ώς τώρα ώς κοινός Ιδεολογικός στόχος τών Ρώσσων καί τών 
Α γγλο σ α ξώ νω ν  δσο καί τό Γερμανικό κράτος πού χρησίμευε ώς κοινός των 

στόχος πολιτικός, έχουν έξαφανισθή καί ή Δυτική Δημοκρατία ήλθε καί έδα- 
φικά σέ άμεση έπαφή μέ τόν Ρωσσικό κομμουνισμό. Μιά σημαντική ύλικο· 
ποίηση αύτοΟ τοΟ ιδεολογικού ά γώ νο ς  σέ μεγάλη κλίμακα δ ιαγράφετα ι άπό  
τώρα μέσα στή Γερμανία, δπου έπειτα  άπό  τήν άποχώρηση τών συμ μ α χ ι
κών στρατευμάτω ν οί άνατολικές έπαρχίες  θά χρειασθή νά κάμουν πάλι 
ένιαΐο  κ ρ ά ιο ς  μέ τις δυτικές. Οί άνατολικές έπαρχίες  θά δ ιατελοΰν κάτω 
άπό τήν έπιρροή τοΟ σοβιετικού πνεύματος , γ ια τ ί  τόσο τό πεδινό τού έδά- 
φους δσο καί ή άπαλλοτρ ίω ση τών μ εγά λ ω ν  Ιδιοκτησιών τών γιοΰνκερς θά 
εύνοήσουν τις σοβιετικές άπόψεις. Οί δυτικές έπαρχίες  θά βρεθούν κάτω 
άπό τήν έπιρροή τού Ά γ γ λ ο σ α ξ ω ν ικ ο ϋ  δημοκρατικού πνεύματος . "Ο ταν  
δμως ή Γερμανία ένοποιηθή ε ίν α ι  φανερό δτι ά να γκσσ τικά  μιά ά πό  τις 
δυό νοοτροπίες θά πρέπει νά έπικρατήση. Αύτό πού θά γίνη σέ μεγάλη  κλί
μακα στή Γερμανία, ό ά γ ώ ν α ς  αύτός, άρχισε ήδη στά  Βαλκάνια  σέ μικρό
τερη κλίμακα.

Τόσο στή Δηαοκρατία, δσο καί στόν κομμουνισμό, Ιδίως δμως στόν 
τελευταίο, μιά άιτό τις προϋποθέσεις καλής λε ιτουργίας τού πολιτεύματος, 
καί στόν οίκονομικό καί στόν πνευματικό τομέα, ε ίνα ι ή έλλειψη κάθε φ ρ α γ 
μού είς τά σ ύ νο ρ α ’ ήδη ή ’Αμερική εθεσεν £ναν παρόμοιο δρο γ ιά  νά παρά- 
σχη πιστώσεις στή Ρωσσία. Μιά παρόμοια  άρση τών φ ραγμ ώ ν  θά ταυτισθή 
μέ τή μεταφορά τής συγκρούσεως μέσα στό Ρωσσικό έδα φ ος.”Αν 6έ  ύττοθέ 
σουμε,'δτι ή Ρωσσία καί οί Δημοκρατίες άποβά λλουν  κάθε υποψία καί άδελ 
φώνονται, τότε ή σύγκρουση θά άποβή αυτόχρημα, θανάσιμη, γ ια τ ί  ή έλεύ- 
θερη πνευματική έπικοινωνία θά καταλήξη σέ μιά ένιαία  Ιδεολογία. Καί τά  
μέν σύνορα δέν πρόκειται νά άνσίξουν, γ ιατί  ή Ρωσσική κομμουνιστική ήγε- 
σΐα πρεσβεύει, δτι στή Ρωσσία τό πολίτευμα βρίσκεται στήν παιδική του  
άκόμα  ήλικία καί ή προστασία  του  έπ ομ ένω ς—τό κλείσιμο δηλαδή τού  Ρωσ 
σικού  λ α ο ύ  μ έ σ α  σέ  έ ν α  τ ε ίχ ο ς  σ ιγ ή ς — ε ίν α ι  ά κ ό μ α  ά .τα ρ αίτη τη - π ολ ιτ ικ ές



δμως άναγκαιότηχες, δημιούργησαν ήδη γύρω  άπό  τή Ρωσσία μιά ζώνη μι- 
σοανοικτή, τά κράτη κάτω  άπό Ρωσσικόν ελεγχο, δπου οί Ρώσσοι κυκλοφο
ρούν έλεύθερα, βλέπουν καί άκοΟνε τήν άντίθετη άποψη. Σ ’ δλα  α ύτά  τά  
μέρη, τό λιγότερο γ ιά  τό όποιο  θά πειοθοΟν, είναι ή άν ειλικρίνεια τής έπί- 
σημης κομμουνιστικής π ρ ο π α γ ά ν δ α ς .

"Επειτα  ή Ρωσσία εκαμε τό λάθος νά συνδυάση τό Σ λαυ ϊσ μ ό  μέ τόν 
κομμουνισμό καί νά μ ε ιαβάλη  τήν κομμουνιστική ιδεολογία  άπό  δπλο κοι
νωνικό σέ δπλο π ολ ιτ ικό .Ή  θεωρία τού Τρότσκυ, νά έηιβληθή ό κομμούνι 
σμός μέ μέσα πολεμικά καί πολιτ ικά, άντ ικαταστάθηκε μέ τήν άντίστροφη, 
νά  έπιβληθή ή Ρωσσική πολιτική μέσο τοΰ κομμουνισμού Ή  δύναμη αύτή 
δείχτηκε ήδη έπικίνδυνη' έμούδιασε καί κατόιτιν τταρέλυαε έντελώς τή Γ αλ
λία μέ τό pourquoi' α ιματοκύλισε τήν 'Ε λ λ ά δ α  τή στιγμή τής νίκης. Σέ μιά 
τέτοια δύναμη δέν μπορούν νά παραδοθοΰν  ανυπεράσπιστες οί Δημοκρατίες, 
ά ν  θέλουν νά έπιζήσουν.

Ή  σύγκρουση είναι άναπόφευκτη, γ ιατί,  οπως π ά ν τα  σχεδόν συμβαίνει, 
π ίσω άπό τήν ίδεολογία  ύπάρχουν οικονομικές καί πολιτικές καταστάσεις ,  
φυσικές ή τεχνητές, πού δημιούργησαν τήν κ ά θ ;  Ιδεολογία καί έχουν συμ 
φέρον νά τήν έπεκτείνουν. Πολύ λίγοι γνωρίζουν τήν ισχύ τής Δημοκρατίας, 
γ ια τ ί  οί μάζες, συγκρίνοντάς την πρός τό φασισμό καί τόν κομμουνισμό, 
καταπλήσσονται βλέποντας πόσο τελειοποιημένες θεωρίες, μεθόδους καί 
μέσα μεταχειρ ίζονται τά δυό όλοκληρωτικά συστήματα  καί πόσο πτω χή 
παρουσ ιάζετα ι  άπό  τήν άποψη αύτή ή Δημοκρατία .‘Ακόμα, λιγότερο;, γ ν ω ρ ί 
ζουν δτι ή Δημοκρατία ε ίνα ι ισχυρή, δχι γ ιατί  βγαίνει άπό μιά θεωρία γ ιά  
τήν έλευθερία, ά λ λ ά  γιατί βγήκε ά πό  τήν ίδ ια  τήν έλευθερία, άπό  τήν άβία- 
στη δήλαδή εξέλιξη πάνω  στά π ρ ά γ μ α τα  καί τή συνεχή προσαρμογή .‘Η Δ η
μοκρατία λο ιπόν—π.χ. ή ’Α γγλική πού δέν εχει καθόλου Σ ύ ν τα γ μ α ,  ή ή 
’Αμερικανική πού εγινε άπό τούς πρώτους μετανάστες χωρίς άλλη πολιτει
ακή άρχή π α ρ ά  τήν έλευθερία— βγαίνει άπό  μιά π ρ αγμ ατικότητα  τόσο οίκο 
νομική δσο καί ηθική, καί γ ια ύ τό  κάτω άπό αύτή βρίσκονται τεράστια  συμ 
φέροντα ύλικά καί αισθηματικά, δ ιά χυ τα  σέ δλον τό λ α ό .‘Η δέ διαρκής της 
ά να προσα ρμογή  στις μεταβολές τις καθαρά  πνευματικές καί τις τεχνικές, τήν 
άνανεώ νει δ ιαρκώ ς' τήν κάνει δηλαδή διαρκώς νέα, ένώ τό δόγμ α , σέ όποια- 
δήποτε έφαρμογή του, τό φασισμό, τόν κομμουνισμό, μιά όποιαδήποτε θρη
σκεία, περνάει άπό  μιά έποχή μανιακής ύποστηρίξεως σέ μ ιάν άλλη κορε
σμού καί άδιαφορίας. Τό δτι επειτα  άπό  μακρότατες περιόδους καθολικής 
ψηφοφορίας, καί στήν άρχαιότητα  καί σήμερα, ή δημοκρατία δέν άντικατα  
στάθηκε ποτέ κσί πουθενά  άπό τόν κομμουνισμό' τό δτι μέσα στά σοβιετο- 
κρατούμενα  Βαλκάνια  κάτω άπό τήν πίεση τών στρατοπέδω ν συγκεντρώ- 
σεως καί τής κομμουνιστικής πολιτοφυλακής ύπάρχει άκόμα χωρίς έλεύθερη 
πολιτική ήγεσία τόση δύναμη άντιδράσεω ς έναντίον τού κομμουνισμού, 
σημαίνει δχι μόνον δτι ή δημοκρατία ε ίνα ι  άσυμβίβαστη μέ τόν κομμουνι
σμό, ά λλά  καί δτι τροφοδοτείται άπό  δυνάμεις πηγα ίες ,  στις όποιες μπο 
ροΰμε νά  έμπιστευθοΟμε.

Ποιό ε ίνα ι τό δπλο τής Δημοκρατίας στόν ά γ ώ ν α  της έναντίον τού 
κομμουνισμού; Τό κυριώτερό της δπλο  ε ίνα ι οι δημοκρατικές έλευθερίες' 
δχι μόνο βέβαια τό νά  εχη, ά λ λ ά  καί τό νά σέβεται ό καθένας τις έλευθε 
ρίες τοΰ ά λ λ ο υ - τό νά δεσμευόμαστε άπό  αυτές τις έλευθερίες' μέ άλλα  
λό γ ια  ό σεβασμός τού άνθρώπου. Σ ’αύτή τή θέση, τής ήθικής άνοηερότητας, 
στηρίζει τήν άμυνά  της ή δημοκρατία. "Ο ταν ό Γ άλλος στρατιώτης γυρίζη 
στήν πατρ ίδα  του άπό τή Γερμανία, δπου γνώρισε τό Ρώσσο συνάδελφό 
του, ή διήγησή του πού κάνει τή μεγαλύτερη έντύπωση δέν άφορδ τό τί πλη- 
ροφορήθηκε γ ιά  τήν όργΛνωση τής π α ρ α γ ω γ ή ς  στή Ρωσσία, άλλά  τό πόσο 
λ ίγο ό Ρώσσος σέβεται τόν άνθρωπο. Σ αύτές  τις διηγήσεις, όφείλεται τό 
δτι μέσα σέ λ ίγους μήνες έλαττώθηκε σημαντικά ή δύναμη τού Γαλλικού
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Κ.Κ. πού ε ίχε  τόσο ένισχυθή δσο δισρκοϋσε ό πόλεμος, δταν  οί Γάλλοι δια- 
τελοΰσαν κάτο3 άπό τό θάμβος τής ποσοτικής πολεμικής δυνάμεως πού άνέ- 
πτυξε  ό Σοβιετισμός. 'Ό τ ι  σύτό ε ίνο ι  τό κυριώτερό δπλο τής Δημοκρατίας 
έναντίον ίου  κομμουνισμού άποδεικνύέται δχι μόνο άπό τό δτι αυτό άποτε- 
λούσε τήν ουσία  καί τόν π υ ^ ν α  τής ’Α θηναϊκής Δημοκρατίας, ά λλά  καί 
άπό  τό δτι τό μεγαλύτερο  πρόβλημα στή σημερινή τροπή τού ’Α γγλικού 
πολιτεύματος ε ίνα ι  πώς θά συμβιβασθή ή κρατικοποίηση τών μεγάλω ν έπι- 
χειρήσεων μέ ή διατήρηση τών ατομικών έλευθεριών. Τό δπλο αύτό είναι 
στήν άττλότητά του πανίσχυρο, τουλάχιστο στούς λαούς πού δέν βρίσκονται 
πολύ χαμηλα σ ιήν  πολιτική μόρ ΐω ση  καί πού έχουν παραδόσεις έλευθερίας. 
Γιαύτό στόν ά γ ώ να  έναντίον τού κομμουνισμού ή συνεργασία  κάθε στοι
χείου φασιστικού ή δυναμένου νό κατηγορηθή >ιά φασισμό—άδυνατίζε ι  
τόν άν ίΐκομμουν<στικόν ά γ ώ ν α  καί ε ίνα ι  άνεπιθύμητο, Γιαυτό λέμε δτι ό 
άντικομμουνισμός τής Αμερικανικής καί τής ’Α γγλικής κοινής γνώμης ε ίνα ι 
ή άοφσλέστερη άντικομμουνιστική έγγύηση. Γιαυτό καί στήν Ε λ λ ά δ α  ό 
βασιλισμός ε ίνα ι ό καλύτερος βοηθός τοΰ κομμουνισμού, μόλο πού οί άφε- 
λε ΐς  νομίζουν, δτι ή άμεση δράση τών βασιλικών όργανώ σεω ν τόν άδυνατί- 
ζει.’Ό τ ι  άντίθετα  τό Κ.Κ.Ε. τρέφεται ά πό  αύτοΰ τοΰ είδους τή δίωξη, φ α ί
νεται καθαρά  άπό τό δτι τήν προκαλεΐ τό ϊδ ιο  δημιουργώντας συνεχώς 
εύκαιρίες γ ιά  νά ύπάρξουν θύματα  μεταξύ τών όπαδώ ν του ' δέν άνέκοψε 
τή δραστηριόιητά του, ούτε γ ιά  νά εύκολύνη τήν άμνηστία  τών ύποδίκων γ ιά  
τά Δεκεμβριανά, ά πένα ντ ι  τών όποιων ε ίνα ι ύπόλογη ή ήγεσ ία  του ' τρέφε
ται άπό  τό ο ίμ α  τών όπαδώ ν του, πού ή άνόητη δσο καί υπερφίαλη άκρα 
δεξιά βρίσκεται πρόθυμη νά χύνη έξυπηρετοΰσα τούς σκοπούς τοΰ ΚΚΕ 
έναντίον τ,Ο όποίου δέν ά γω νίζετα ι ,  ά λλά  ά πολαμβάνε ι έκδίκηση. Ή  βεν- 
τέττα  δμως είναι άλόγιστη έπιχείρηση, χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος. Σέ ζητή
ματα  ήθικής, συχνά  τά εμμεσα ά ποτελέσματα  βαρύνουν περισσότερο άπό τήν 
άμεση δράση.

’Έ τσ ι π.χ . μερικοί στρατηγοί καί ναύ αρχο ι πρω ταγω νιστήσαντες  στή 
Δημοκρατία τού 1923 έγ ιναν στήν πράξη οί χειρότεροι έχθροί τ η ς 'γ ιά  δμοιους 
λόγους ή δ^άση τού βασιλισμοΰ αύξησε τήν κομμουνιστική δύναμη μετά τά 
Δ εκεμβρ ιανά .’Επίσης στήν Α ίγυπτο  ή άπόπειρα  τοΰ βασιλισμοΰ νά  σταθε- 
ροποιήση τό βαοιλικό καθεστώς π ά ν ω  στή μοναρχοποίηση τοΰ στρατού μετ
έβαλε σέ κομμουνιστές τούς στρατιώτες καί ναύτες πού άσφ αλώ ς ήσαν εξω 
άπό κάθε τέτοια κίνηση έγκαταλε ίποντας  τήν Ε λ λ ά δ α .  Γιά νά δείξουμε 
άκόμα κοθαρώ τερα  ποΰ όδηγεΐ ή τακτική τών βασιλικών, άς παραδεχθούμε  
γ ιά  μιά στιγμή τό άπαράδεκτο , δτι δηλαδή κατορθώ νεται αυτό πού άγωνί- 
ζονται μέ δλα  τά  μέσα νά ιτετύχουν : νά  διαιρεθή ό λαός σέ βασιλικούς καί 
κομμουνιστές. Στήν περίπτωση αύτή, άν  φθάσουμε μέ τή βοήθεια τών συμ 
μάχω ν μας στήν έκβιομηχάνιση τής χώ ρας μας, τή μόνη μας έλπίδα  γ ιά  τήν 
άνύψωση τού βιωτικού μας έπιπέδου, τότε βέβαια οί συνδικαλισμένοι έργά- 
τες, μή έχοντας  δυνατότητα  άλλης έπιλογής, θά  πάνε  δλοι στόν κομμουνι
σμό' γ ιατί  δέν πιστεύουμε βέβαια νά  ύπάρχουν  άφελεΐς  πού νά νομίζουν, 
δτι σέ έλεύθερο κ α θ ε σ ιώ ς θ ά  ταχθούν συνδικαλισμένες έργατικές όργανώσεις 
μέ τήν ίδ ια  πολιτική παρά τα ξη , στήν όποια θά βρίσκεται καί ή άκρα δεξιά.

Υ π ά ρ χε ι  τώρα £να κοινό διεθνές μέτωπο τής Δ η μ ο κ ρ ο ί τ ί α ς  έναντίον 
τοΰ κομμουνισμού, στό όποιο  ΘΑ ένταχθοΰμε καί έμεΐς, θέλουμε δέν θέλουμε, 
άφοΰ ό κίνδυνος γ ιά  μάς δέν είνε μόνο πολιτειακός, ά λ λ ά  καί καθαρά  φυλε
τικός. Στόν ά γ ώ ν α  αύτόν ή άκρα  δεξιά θά μάς ε ίνα ι βάρος, γ ιατί  συνδεδε 
μένη καθώς jeTvoi μέ τήν προπολεμική φασιστική ιστορία της, μάς άποστερεϊ 
ά πό  τό κυριώτερό δπλο τής Δημοκρατίας, τήν έγγύηση τών δημοκρατικών 
έλευθεριών. 'Ό σ ο  ένο'ρίτερα τό καταλάβη αύτό ό Ε λλ η ν ικό ς  λαός, τόσο 
στενώτερα θά συνδεθοΰμε μέ τούς συμμάχους μας, άπό τή βοήθεια τών  
όποίων περιμένουμε τήν πραγματοπο ίηση τώ ν έθνικώ ν μας διεκδικήσεω ν.

Δημοκρατική 'Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η  -------------------------- ——— —---------------------  —  Η1
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I Κ A Ρ A Β I Δ A

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΚΑΙ 0 ΤΙΜϋΡΙβΜΙΚΟ! Ι έ Ν Ε ίΣ ϋ ί  Gi MESON ΑΗΤΙΠΛΗ80ΡΙΪΜ0Υ

Τό οικονομικό πρόβλημα τής χώρας 
μας γίνεται πλέον ευκολονόητο, δίαν αντι
μετωπίζεται στα τρία διαδοχικά του σιά
δια : α) τό άμεσο παρόν πού συνοψίζεται 
αρκετά στή σταθεροποίηση τ«ΰ νομίσμα 
τος' β) τό άμεσο μέλλον, κι’ αυτό αφορά 
τήν αύξηση τών εισαγωγών και τήν αύξηση 
τής παραγωγής, μπορεί δέ νά συνοψισΟ“ή 
στήν επαναλειτουργία τής προπολεμικής 
μας οίκονομίας καί γ) στή δημιουργία μιας 
νέας βιιόσιμης μεταπολεμικής οικονομίας. 
Ά πό  τά τρία αυτά χωριστά θέματα τό 
κατά πολύ σπουδαιότερο είναι τό τρίτο, 
γιατί τά δυο πρώτα προέρχονται άπό τόν 
πόλεμο, είνε περαστικά καί θά ρυθμισθοΰν 
κάπως υποφερτά, μόλις οί διεθνείς συγ 
κοινωνίες άποκατασταθονν. Στο αναμετα
ξύ θά υποφέρουμε πολύ, οχι μόνο άπό 
τήν έλλειψη αλλά καί άπό τήν κακή κατα
νομή τών λίγων πού έχουμε, γιατί τόσο 
εμείς, δσο καί οί οικονομικοί εμπειρο
γνώμονες τών συμ μάχιον μας εδώ, δεν 
σταθήκαμε ικανοί νά δώσουμε μιά λΰση 
άνταποκρινόμενη στήν πραγματικότητα. 
Ή  μεταπολεμική μας δμως οικονομία, 
άφορά τή ζωή τής Ελλάδος στή διάρκεια- 
αν πέσουμε εξω σ’ αυτή, ή αν θυσιάσουμε 
το μέ?λον στο παρόν διαθέιοντες π.χ τά 
αποθέματα τοΰ συναλλάγματος μας στις 
ανάγκες τής στιγμής κατασπαταλώντας τά 
δικαιώματα' μας σέ αποζημιώσεις,... τότε 
η χωρα μας όχι μόνο θά γίνη εστία 
δυστυχίας, αλλά θά απόχτηση καί τό 
ευνοϊκωτερο κλίμα γιά τόν κομμουνισμό, 
πράγμα πού ιδιαίτερα γιά μάς προ
σημαίνει όχι μόνο τήν απώλεια «προσ
φιλών» δπως λένε οί ’Άγγλοι ελευθε
ριών, αλλά αυτόχρημα κίνδυνο συνεχί- 
σεως τής ζωής μας ώς ’Έθνους. Τό θέμα 
τής μεταπολεμικής μας οίκονομίας αναλύ
θηκε σέ σημαντική έκταση στά τεύχη 6-7 
και 12-13 (Μαΐου καί Αύγουστου) τής 
«Δ.Ε.» ' γιαυτό τώρα δεν θά ξαναγυρί- 
σουμε σ’αύτό. Σημειώνουμε μόνο έδώ τή 
σημαντική πρωτοβουλία πού έλαβαν έως 
τώρα στό θέμα αυτό οί τεχνικοί μας καί

πού άρχισε νά άποδίδη καρπούς καί τόν 
κίνδυνο, πού αναφέραμε καί παραπάνω, νά 
πέσουμε στό πολύ ελκυστικό λάθος τής 
χρησιμοποιήσεως τοΰ συναλλαγματικού 
μας αποθέματος γιά τις ανάγκες τοΰ πα
ρόντος. Τό παρόν πρέπει νά άντιμετοίπι- 
σί>ή άπό τις δυνάμεις τοΰ παρόντος, δη
λαδή τήν αύξηση τής συμμαχικής βοή
θειας καί άπό τή σημερινή μας παραγωγή.

Πριν φθάσουμε στά προτεινόμενα μέ 
τρα θά πρέπει νά εξετάσουμε τήν κατά
σταση, δπως παρουσιάζεται. Π.)λλά δμως 
αίτια τής σημερινής ανωμαλίας έχουν ήδη 
δοθή στή δημοσιότητα από διαφόρους 
οικονομολόγους. Γ ι’ αύτό εδώ θά έπι μεί
νουμε στά σπουδαιότερα καί ιδιαίτερα σ’ 
εκείνα, πού θά έχουν σχέση μέ τά προ- 
τεινόμενα μέτρα. Ή  βασική βέβαια αιτία 
βρίσκεται στήν ανεπάρκεια τών ειδών. 
Γ ι ’ αύτό καί δοκιμάσαμε σημαντική έκ
πληξη δταν ό Υπουργός τών Οικονομι
κών στις πρώτες δηλώσεις του στήριζε 
τήν αισιοδοξία τον στά άποθηκευμένα 
είδη τής Ούνρρα, ενώ άπό τήν απαρίθ
μηση πού ό ’ίδιος έδωσε βγαίνει τό άντί- 
θετο συμπέρασμα. Τό μαλλί, τό βαμβάκι 
καί τά έτοιμα υφάσματα ή ενδύματα άντι- 
προσωπεύονν ένα μέρος μόνο τής προπο
λεμικής ετησίας μας καταναλιόσεως, δταν 
δ καθένας είχε συμπληράισει τόν Ιματι
σμό του—σύμφωνα μέ τά οικονομικά 
του—άπό τόν προηγούμενο χρόνο.

Ά π ό  πολλές δεκάδες χιλιάδες τόννων 
μαλλί καί βαμπάκι πού χρειαζόμαστε υπ
άρχει μόνο ένα μικρό μέρος, περίπου δέ
κα χιλιάδες τόννοι.Άκόμα χειρότερα στά 
άλλα βιομηχανικά είδη. Κομμιά λοιπόν 
αισιοδοξία δεν μπορεί νά στηριχθή στά 
υπάρχοντα άποθέματα' θά ζήσουμε ακόμη 
πολύ φτωχά. Μπορεί δμως μέ καλύτερη 
διανομή νά επιτύχουμε μεγάλη βελτίωση 
στή σημερινή κατάσταση. Ή  καλύτερη 
διανομή προϋποθέτει τή σταθεροποίηση 
τού νομίσματος.

Πολλά αυτονόητα πράγματα πρέπει νά 
γίνουν γιά τή σταθεροποίηση, δπως π χ.
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ή αΰξησί) καί ή γενίκευση τής φορολογίας 
κ.ά. θα περιορισθοΰμε δμως εδώ στά 
σπουδαιότερα άπο τά έκτακτα μέτρα' 
α) Χρειάζεται έξισορρόπηση τής αγοράς. 
Ή  Ούνρρα καί ό Ερυθρός Σταυρός μοι
ράζουν πράγματα σχεδόν δωρεάν. Οί 
άντίστοιχες τιμές τής άγοράς επηρεάζον
ται σημαντικά άπό τήν κλοπή καί τήν 
κατάχρηση στή διανομή τών ειδών αυτών. 
Τό κράτος μοιράζει σιγαρέττα, μπύρα καί 
άλλα είδη σέ τιμή μικρότερη άπό τήν 
οριακή εκείνη τιμή πού θά ερρύθμιζε ή 
ελεύθερη αγορά μέ τις ανεπαρκείς ποσό
τητες πού διαθέτονται.Όλες οί τιμές πρέ
πει νά κανονισθοΰν, ώστε νά είναι περί
που οί ίδιες μέ τις ελεύθερες τιμές τής 
άγοράς. Οί άποροι καί οί μισθωτοί θά 
ένισχυθοΰν οικονομικά, ώστε ή άγορα- 
στική τους δύναμη νά τούς έπιτρέπη τήν 
προμήθεια τών ίδιων είδών πού πέρνουν 
σήμερα. Αύτό δέν ί>ά είναι πληθωρισμός, 
γιατί τά χρήματα θά γυρίζουν στό κρά 
τος πού θά χορηγή τά είδη. Μέ τόν τρό
πο αυτόν τά έσοδα τοΰ κράτους άπό τούς 
πτωχούς καί τούς υπαλλήλους (σχετικά μέ 
τήν άγορά τών είδών της Ούνρρα) δέν 
πρόκειται νά μεταβληθοΰν σχετικώς μέ τά 
σημερινά' θά αυξηθούν δμως σημαντικά 
άπό τούς ελεύθερους -εργάτες καί τούς 
άσκοΰντας ελευθέρια επαγγέλματα, τών 
όποίων οί άπολαυές είναι μεγάλες καί ή 
μοναδική τους οικονομία είναι νά πλη
ρώνουν σχεδόν τίποτε γιά τά τρόφιμα πού 
πέρνουν άπό τό κράτος.’Άλλοι πάλι αγο
ράζοντας μέ δυο ημερομίσθια τις διακό
σιες χιλ. θερμίδες τών μηνιαίων τροφί 
μων τής Ούνρρα γιά τήν οικογένεια τους 
δέν πηγαίνουν πρόθυμα νά έργασθοΰν 
γιά ένα τρίτο ημερομίσθιο χιλίων δραχ
μών μέ τις όποιες δέν μπορούν νά αγο
ράσουν παρά χίλιες μόνο θερμίδες άκό
μα' προτιμούν νά άσκούν τό επάγγελμα 
τοΰ μεσάζοντος στήν καταχρηστική κυκλο
φορία τών είδών πού άναφέραμε παρα 
πάνω, Ελαττώνεται επομένως ή προσφορά 
εργασίας καί υψώνεται τό ημερομίσθιο, 
άρα πέφτει ή αξία τής δραχμής, πράγμα 
πού είναι ισοδύναμο μέ τήν επίταση τοΰ 
πληθωρισμού. Τό κράτος θά παρακολου- 
θή τό κόστος, θά συγκεντρώνη δσα είδη 
μπορεί, θά γενικεύαη τό δελτίον δσο τό 
δυνατόν περισσότερο, ή αγορανομία θά 
κανονίζη τις τιμές."Ολα αυτά δμο)ςθά είνε 
διευκολυντικά τής οικονομίας, όχι ή βάση

της. Οί διατιαήσεις είνε χρήσιμες, δταν ή 
αύξηση ή ελάττωση τών τιμών άντιστοι 
χούν στήν πραγματική κατάσταση' είναι 
χρήσιμες, γιατί αίρουν τήνάβεβαιότητα 
τής τιμής καί επιτρέπουν στόν παραγωγό, 
στόν εργάτη κλπ νά συναλλάσσωνται πά
νω σέ κάποια βάση' είναι επιβλαβείς, 
δταν ορίζονται μέ τό σκοπό νά πιέσουν 
τις τιμές κάτω τοΰ ορίου, πού αντιστοι
χεί στις πραγματικές συνθήκες. Ή  άγορα- 
νομία δηλαδή είναι ευεργετική σέ μάς, 
δταν διευκολύνη τή λειτουργία τοΰ φ ι λ 
ελ ευ θ έρ ο υ  οικονομικού συστήματος καί 
δχι δταν επιχειρή νά κάμη κοινωνική πο
λιτική, άφαιροΰσα άπό τόν έ'χοντα καί 
δίδουσα στόν μή έχοντα.Ή κοινωνική πο
λιτική στή φιλελεύθερη οικονομία γίνβται 
μέ τόν κανονισμό τών άπολαυών καί δχι 
τών τιμών. Οί χαμηλές τιμές τών κυρι- 
ωτέρων είδών πρώτης ανάγκης (Ούνρρα) 
έχουν καί άλλο άποτέλεσμα ένισχυτικό 
τού πληθ(ορισμοΰ. Τά ποσά άπό τό κυ
κλοφορούν χαρτονόμισμα πού διαθέτει τό 
κοινό γ ι’ αυτά είναι ελάχιστο. “Ολος ό 
υπόλοιπος ό'γκος τοΰ χαρτονομίσματος 
πηγαίνει στήν άγοραπωλησία τών άλλων 
είδών πού είναι ελάχιστα καί δημιουργει- 
ται έτσι νέα τεχνητή αιτία πτώσεως τής 
αξίας τής δραχμής.

β) Χρειάζεται αποσυμφόρηση τής άγο
ράς (τών ετοίμων προϊόντων) άπό τις 
δραχμές, πού έρχονται σ’ αυτήν άπό τήν 
άνεπάρκεια τών κρατικών εσόδων, τή χο
ρήγηση δραχμών γιά τις δαπάνες τών 
’Αγγλικών υπηρεσιών, τήν έξαργύρωση 
τών έμβασμάτίΜν κλπ. "Ενα μέρος αυτών 
τών δραχμών μπορεί νά δεσμευθή μέ 
άγορά συναλλάγματος άπό τήν Εκδοτική 
γιά άμεση η μελλοντική διάθεση. Αύτό 
θά είναι ευεργετικό τελικά μόνο αν χ ρ η -  
σιμοποιηθή γιά χρήσιμα πράγματα καί 
αν δέν είναι μεγάλο.“Ενα άλλο μέρος πρέ
πει νά χρησιμοποιηθή γιά τή λειτουργία 
τών επιχειρήσεων, πρέπει νά πάρη δηλα
δή τό δρόμο προς τήν άποταμίευση. Ή  
διενέργεια δμως καταθέσεων είναι κλοπή 
άπό τόν καταθέτην καί δωρεά προς τόν 
δανειζόμενον έφόπον πέφτει ή δραχμή' 
είναι επομένως πράξις άστΗιφορος για τόν 
διατΉτοντα τήν περίσσεια άγοραστικής 
δυνάμεως, πού θέλουμε νά προσελκύσου- 
με προς τις Τράπεζες. Γιά τήν άντιμετώ· 
πιση αυτής τής δυσκολίας προτείνουμε 
τήν νομθ&έτηση τοΰ τιμαριθμικού δανει-
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σμοΰ, δηλαδή τής έξοφλήσεως τον δανεί
ου μέ ποσό δραχμών ίσης αγοραστικής 
αξίας μέ εκείνη πού είχε τό δάνειο τή 
στιγμή τής συνάψεως.

Τό σύστημα τοΰ τιμαριθμικού δανει
σμού, αν έφαρμοσθή μέ συνεχή παρακο
λούθηση τής πραγματικότητος, μπορεί νά 
όδηγήση γρήγορα σέ σταθεροποίηση de 
facto κα'ι να χρησιμεύση ώςέγγύηση μάλ 
λον, παρά ως όργανο τής σταθεροποι- 
ήσεως. Φθάνουμε στή σκέψη αύτή άπό 
τό γεγονός δτι οί καταθέσεις στις Τράπε
ζες άνήλθαν σέ μεγάλα ποσά μ5 δλη τήν 
δικαιολογημένη έλλειψη έμπιστοσύνης 
στή δραχμή. Αυτό σημαίνει, δτι υπάρχει 
πολύ μεγάλη περίσσεια αγοραστικής δυ- 
νάμεως και προθυμία γιά καταθέσεις. Οί 
υποσχέσεις δμως τοΰ κράτους γιά τήν ?σο- 
σκέλιση τοΰ προϋπολογισμού, τή σταθε 
ροποίηση, τήν αξιοποίηση τών προπολε
μικών μικροκαταθέσεων κλπ. αποδείχθη
καν τόσο συστηματικά ψευδείς, ώστε 
δποιαδήποτε νέα υπόσχεση θά είναι ύπο
πτη.‘Ο τιμαριθμικός δανεισμός είναι μιά 
πραγματική έξαβφάλιση τοΰ καταθέτου' 
κα'ι γιαυτό είπαμε παραπάνο>, δη  άντ'ι 
γιά όργανο μπορεί νά μεταβληθή αυτό 
ματα σέ εγγύηση μόνο.

Ά π ό  τό άλλο μέρος, τά μειονεκτήματα 
τοΰ τιμαριθμικού δανεισμού είναι προ 
φανή γιά δσους έχουν πείρα τών συναλ
λαγών. Άλλά τό ζήτημα δέν είναι, αν τό 
σύστημα έχει καί μειονεκτήματα, άλλά 
αν αυτά είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα 
σχετικά μέ τήν ένεκα τοΰ πληθωρισμού 
πλήρη αδυναμία τής λειτουργίας τής πί- 
στεως. Μέ τό σύστημα αύτό θά είναι δυ
νατές επίσης οί καταθέσεις δραχμών μέ 
πίστωση σέ συνάλλαγμα, οί καταθέσεις 
σέ συνάλλαγμα κα'ι οί καταθέσεις σέ χρυ
σό, πού δέν είναι ακριβώς τό ϊδιο μέ τόν 
τιμαριθμικό δανεισμό, άλλά πλησιάζουν 
σημαντικά. Θά είναι επίσης δυνατός ό 
εσωτερικός κρατικός δανεισμός, ό όποιος 
είκονικά μόνο εμφανίζει ιό κράτος φτω 
χότερο, αφού ό εσωτερικός δανεισμός (αν 
χρησιμοποιηθή παραγωγικά βέβαια) δέν 
φέρνει μείωση ή αύξηση τού εθνικού 
πλούτου τή στιγμή τοΰ δανεισμού ή τής 
έξοφλήσεως.

Ό  μηχανισμός τού τιμαριθμικού δα
νεισμού θά είναι αρκετά πολύπλοκος και 
ϊσως απαιτήσει τήν ίδρυση Ταμείου έξ- 
ισορροπήσεως γιά τήν περίπτωση δημι

ουργίας άπροβλέπτων καταστάσεων. Τό 
Ταμείο θά λειτουργήση βεβαίως εις βά
ρος τών καταθετών και τών δανειζόμε
νων, Ιδίως τών δευτέρων. Πρέπει δμω; 
νά σημειωθή δτι, και αν τά ενδεχόμενα 
παθητικά ήθελαν τυχόν άναληφθή άπό 
τό Κράτος, πάλι ή ζημία του θά ήταν 
ασύγκριτα μικρότερη άπό αύτή, πού πα 
θαίνει τώρα τό κράτοο, δταν χρημοτοδο- 
τή τή βιομηχανία μέ δάνεια πού θά εξο
φληθούν μέ ισόποσες δραχμές πολύ ελατ
τωμένης αγοραστικής αξίας.

Βεβαίως υπάρχει τρόπος νά αναστολή 
ό πληθωρισμός και μέ άλλα μέσα στά 
όποια ή ά/ίοσυμφόοηση τής αγοράς (ετοί
μων προϊόντων) από τις δραχμές, δέν 
πρανματοποιεΐ συγχρόνως καί τήν απο
ταμίευση—πού έχει γιά έμμεσο αποτέλε
σμα τή λειτουργία τής παραγωγικής μη
χανής— . Δέν έχουμε δμως καμμιά βεβαι
ότητα δτι μέ ένα τέτοιο σταμάτημα τού 
πληθωρισμού θά βελτιωθή ή κατάσταση. 
Τ '  Αλβανία π.χ. και ή χαιρα μας είχαν 
άλλοτε σταθερό ή περίπου σταθερό νόμι
σμα χωρίς νά έχουν καί καμμιά οικονο
μική προκοπή. Τό σταθερό νόμισμα εύ 
νοεί ιούς έχοντα ς  περιουσία ή έργαοίΐΐ 
δχι δμως πάντα και τους μή έχοντας τ ί 
ποτε άπό αυτά. Γιαύτό ύττήρξε περίπτο)- 
ση, πού κα'ι ή Αγγλία  κα'ι ή Αμερική 
κατέβασαν θεληματικά τήν αξία τοΰ νο
μίσματος των, έκαμαν δηλαδή πληθωρι
σμό. Στόν πόλεμο επίσης δλα τά κράτη 
προτιμούν τήν αύξηση τής παραγωγής 
κα'ι δταν ακόμη έτσι προκαλεΐται πληθω
ρισμός. Κα'ι τώρα θά μπορούσαμε περι 
ορίζοντας τούς μισθούς, τήν πρόνοια κα'ι 
τήν χρηματοδότηση τής οικονομία; καί 
αυξάνοντας τούς φόρους νά σταματήσου
με τήν εκδοτική μηχανή. Τέτοια δμως 
σταθερό ποίηση θά οδηγούσε μέ τήν απ
αθλίωση τών υπάλληλων στή διάλυση τού 
κράτους και μέ τήν απαθλίωση τών άιέρ- 
γοιν σέ κοινωνικές ανωμαλίες, πράγμα 
άλλωστε πού άρχισε νά συμβαίνει ήδη, 
γιατί έως τώρα αυτά μόνο ήσαν τά μέτρο 
μέ τά όποια έπιδιώχθηκε ό περιορισμός 
τ ο ύ  πληθωρισμού.

'Ο  τιμαριθμικός δανεισμός χρήσιμο 
ποιήθηκε σέ διάφορες μορφές τόσο στήν 
ύπαιθρο (μέ τή μορφή δανεισμού χρημά
των ή εργασίας πού θά εξοφλούντο μέ 
είδος), δσο καί στήν ’Αθήνα (μέ τή μορ 
φή δανεισμού στόν όποιον μέτρο ήτο ή
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λίρα, ή δέ δραχμή μέσο μόνο συναλ
λαγής).

Ό  τιμαριθμικός δανεισμός είναι οπωσ
δήποτε δικαιότερος άπό τόν υπολογισμό 
τού δανείου σέ χρυσές λίρες, γιατί πρώτο 
άνταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες πού 
τό χρήμα ικανοποιεί καί δεύτερο γιατί ό 
τιμάριθμος είναι ευσταθέστερος άπό τήν 
τιμή τής λίρας" ή καμπύλη δηλαδή τού 
τιμαρίθμου είναι περισσότερο οριζόντια 
καί περισσότερο ευθεία άπό τήν καμπύλη 
τής τιμής τής χρυσής λίρας.

'Ο τιμαριθμικός δανεισμός πρέ.τει νά 
χρησιμοποιηθή μόνο στήν περίοδο τής 
πτώσεως τής δραχμής' σέ ένδεχομένην ανα
τίμηση,—περίπτωση πιθανή άπό άρση 
τών ψυχολογικών αιτίων, άποκαταστάσεως 
τών συγκοινωνιών, σύΐ'αψηδανείου, κλ.— 
ή ανατίμηση θά ανακοπή μέ τήν αναγ
καία διεύρυνση τής κυκλοφορίας. Ό  τιμ
αριθμικός δανεισμός δέν θά άποκλείση 
τόν συνήθη δανεισμόν γιά δσους τόν προ
τιμούν. 'Έτσι θά οδηγηθούμε άπό τήν 
πράξη, αν τό σύστημα έχει επιτυχία ή 
πρέπει νή διακοπή.

Ή  ενέργεια καταθέσεων δραχμών μέ 
πίστωση σέ συνάλλαγμα, (νά καταθέτη 
δηλαδή κανείς 10.000 δρχ. καί νά πιστώ 
νεται μέ 5 λίρες) προϋποθέτει (γιά νά 
συμφέρη στο κράτος) νέα προσαρμογή 
τής τιμής τής λίρας καί τού δολλαρίου σέ 
πραγματικώτερα επίπεδα, προσέγγιση δη
λαδή προς τήν τιμή τής έλευθέςας άγο- 
ράς .Ή  νέα τιμή τού συναλλάγματος πρέ 
πει νά έξυπηρετή συγχρόνο)ς τήν μεγίστη 
δυνατή αποσυμφόρηση δραχμών καί τήν 
άνάγκη άποταμιεύσεως συναλλάγματος. 
Ή  ύψωση δηλαδή τής τιμής τοΰ συναλ
λάγματος θά είχε γιά άμεση συνέπεια τήν 
αύξηση τών έμβασμάτοον—γιατί θά υψω
νόταν ή αγοραστική τους αξία—καί τήν 
ελάττωση τής προθυμίας γιά μετατροπή 
δραχμών σέ συνάλλαγμα, τήν ελάττωση 
τής προί)υμίας δηλαδή γιά κατάθεση 
δραχμών μέ πίστωση σέ συνάλλα μα— 
γιατί μέ τις ίδιες δραχμές θά πιστωνόταν 
κανείς μέ λιγότερο συνάλλαγμα.

Μέ τήν άναπροσαρμογή αύτή τής τι 
μής τού συναλλάγματος θά μειώσουμε τή 
σημερινή υπέρογκη σέ συνάλλαγμα φορο
λογία τών δεχόμενων εμβάσματα άπό τό 
Ιξωτερικό. Οί άποδέκτες τέτοιου συναλ
λάγματος βρίσκονται βέβαια (στή μεγίστη 
τους πλειονότητα) σέ πλεονεκτική οίκονο-

μική κατάσταση, αύτό δμως δέν είναι δ ί 
καιο νά όδηγήση στή φορολόγηση τού 
μεγίστου μέρους τού εμβάσματος. Τώρα 
τό κράτος άποκτώντας ένα δολλάριο άπό 
τό μεταναστευτικό έμβασμα δίνει 500 
δρχ. πού στοιχίζουν σ’αύτό τό χαρτί καί 
τά τυπωτικά καί πού ή άγοραστική τους 
αξία είναι τό ένα όγδοο τού προπολεμι
κού δολλαρίου. Τό ένα δγδοο αυτού τού 
προπολεμικού δολλαρίου πληρώνεται άπό 
δλον τό λαό πού κρατεί αύτή τή στιγμή 
τό κυκλοφορούν χαρτσνόνισμα (γιατί ή 
αξία του πέφτει ανάλογα), τό δέ κράτος 
(δηλαδή δλος ό λαός πάλι) άποκτά ένα 
δολλάριο επί πλέον στήν τσέπη του, μέ τό 
όποιο θά μπορέση νά άγοράση εμπορεύ
ματα στή Ν. Ύόρκη δταν οί περιστάσεις 
τό επιτρέψουν. Ά ν  μόλα ταΰτα ή τιμή 
τού συναλλάγματος προσαρμοσθή περισ 
σότερο προς τήν τιμή τής έλευθέρας άγο- 
ράς,τότε τό εισερχόμενο συνάλλαγμα (άπό 
τούς μετανάστες τουλάχιστο) θά είναι πε
ρισσότερο, ή πληρωμή δραχμών εδώ θά 
είναι ευρύτερη καί τό κράτος θά έχει πε 
ρισσότερα δολλάρια. Ό  πληθωρισμός 
δμως -β-ά είναι μεγαλύτερος, αφού τά δολ
λάρια θά εξαργυρώνονται σέ μεγαλύτερη 
τιμή. Τό μέτρο τών καταθέσεων σέ δραχ
μές μέ πίστωση σέ (δεσμευμένο) συνάλ
λαγμα καθώς καί ό τιμαριθμικός δανει
σμός θά εξουδετερώσουν τό μειονέκτημα 
τού πληθωρισμού καί θά μάς ά ^ ή ο ο υ ν  
τό π λ ε ο ν έ κ τη μ α  τής ε ισ α γ ω γ ές  π ε 
ρ ισσοτέρου συναλλάγματος . Τό συν
άλλαγμα αύτό θά είναι δεσμευμένο, δπως 
ήταν άλλωστε καί πριν άπό τόν πόλεμο, 
ώστε νά μπορή νά χρησιμοποιηθή γιά 
τήν προμήθεια χρησίμων μόνον είδών. 
Ά ν  πρόκειται τό συνάλλαγμα αύτό νά 
σπαταληθή δπακ δπως, αν δηλαδή τό 
μέτρο τών συναλλαγματικών καταθέσεων 
πρόκειται νά χρησιμοποιηθή μόνο ως μέ
σο άντιπληθωρισμοΰ θά είναι βλαβερό, 
γιατί έχουμε άπόλυτη άνάγκη τοΰ συναλ
λάγματος γιά τήν συγκρότηση μιας βιώσι
μης οικονομίας, γιά τήν οποία μιλήσαμε 
στήν άρχή. Στή βασική του ιδέα να δια
φύλαξη τό κάλυμμα καί τό εισρρέον συν
άλλαγμα είχε δίκηο δ κ Βαρβαρέσσος' ή 
μέθοδός του ήταν λανθασμένη.

Μέ τά μέτρα πού άναφέραμε παραπά
νω θά διευκολυνθή ή λύση καί άλλων ζη 
τημάτων τά όποια δέν ύπήρχον προπολε
μικά, άλλά γεννώνtui τώρα άπό τήν ύπαρ-
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ςη τεχνητών επιπέδων τιμών. Τέτοιο ζή
τημα είναι ή εξαγωγή καπνοΰ, σταφίδος 
και λαδιού. Μέ τιμή συναλλάγματος 500 
δραχ τό δολλάριο και προσφορά τοΰ ξέ
νου αγοραστοί) 2 δολλάρια στις πέντε 
οκάδες καπνοΰ, ό καμπνέμπορος δεν μπο
ρεί νά δώση στόν καπνοπαραγωγό περισ
σότερο άπό 200 δρχ. στήν οκά μόλο που, 
μέ τή φυσιολογική τιμή συναλλάγματος, 
ό άγοραστής προσφέρει παλλαπλάσια. Τό 
αποτέλεσμα είναι, δη  εμποδίζεται ή εξα
γωγή, άρα καί ή καλλιέργεια και τό κρά
τος δέν είσπράττει συνάλλαγμα, επειδή 
δέν θέλει νά δώση δραχμές στους παρα
γωγούς. 'Η  τακτική αυτή είναι φαινομε
νικά, καί οπωσδήποτε εντελώς προσωρι
νά, άντιπληθωρική γιατί πολύ σύντομα 
θά άποκατασταθοϋν ελεύθερες συγκοινω
νίες, θά είναι εύκολη δηλαδή ή εισαγωγή 
αγαθών καί τότε, μόνο αν έχουμε συνάλ
λαγμα, θά μπορούμε νά χτυπήσοτιμε τόν 
πληθωρισμό. Πιο ασυνάρτητο καί πιο 
ανόητο μέτρο άπό τήν παρεμβολή έμοδίων 
στήν Ιξαγωγή μας θά ήταν πολύ δύσκολο 
νά έφευρεθή. Δέν υπάρχει λόγος φυσικά 
νά άποσιωπηθή δτι μεγάλο μέρος τής ευ
θύνης γι’αύτήν τήν κατάσταση—τή δημι 
ουργία δηλαδή διαφόρων επιπέδων τιμών 
γιά τά ίδια πράγματα μέσα στήν ίδια χώ
ρα—βαρύνει τήν Ούνρρα ή οποία θέλει 
νά μάς βοηθή αλλά συγχρόνως νά έπεμ- 
βαίνη καί στά οικονομικά μας μέ τή δ ι
καιολογία δτι θέλει νά βεβαιώνεται οτι τά 
εϊδη της φθάνουν στόν προορισμό τους. 
Στις Η .Π . καί στήν Αγγλία  έφαρμόσθη- 
κε ανάλογο σύστημα μέ εκείνο πού προσ
παθούν νά εφαρμόσουν έδώ γιατί εκεί ο 
μέσος ορος καταναλώσεως στόν πόλεμο 
ήταν 110 ο]ο (στις Η.Π. Α.) καί 75 ο]ο 
(στήν Αγγλία) τών προπολεμικών αγα
θ ώ ν .Ό  'Ελληνικός Λαός μπορεί νά άπο- 
δώση τό μέγισιο μέ τήν ατομική πρώτο 
βουλία πού τοΰ δίνει ή ελεύθερη οίκονο 
μία."Ολα τά είσαγόμενα εϊδη—-τή; Ούνρ 
ρα ή άλλα—πρέπει νά διατιμώνται στις 
τιμές τής ελεύθερης αγοράς mate νά ύπ- 
άρχη έξισορρόπηση τιμών, ή τιμή τού 
συναλλάγματος επίσης ώστε ή εισαγωγή 
γιά μάς συναλλάγματος νά διευκολύνεται. 
Αυτά είναι δυνατά χωρίς νά μεταβληθή 
καθόλου ή ποσότητα εφοδίων τής Ούνρρα 
πού φθάνει σέ κάθε κάτοικο. 'Η  Ούνρρα 
ενώ ξέρει πολύ καλά δτι στήν ’Αμερική 
οί άνθρωποι έργάζονται γιά νά κερδίσουν,

θέλει νά έργάζωνται οί "Ελληνες γιά λό
γους κοινωνικής αλληλεγγύης. Δέν ύπάρ- 
χει έδώ έλληψη έργατικότητος' οί οικο
νομικοί δμως δροι πρέπει νά κανονισθοϋν 
ώστε ό εργαζόμενος νά κερδίζει άναλόγως 
τού ποσού καί τοΰ ποιοΰ τής εργασίας 
του καθώς καί τής αξίας τής πρωτοβου
λίας του. Από τό εθνικό εισόδημα, πού 
θά πραγματοποιείται μέ αυτόν τόν τρόπο 
καθώς καί τις εισαγοιγές τής Ούνρρα, τό 
κράτος θά μπορή νά άσκηση τήν κοινω
νική του πολιτική, χωρίς 6 μ to ς νά έμπο- 
δίση τήν παραγωγή.

Θά πρέπει άκόμα νά τονισθή δτι ή Ισο- 
σκέληση τών εσόδων καί εξόδων τού κρα
τικού προϋπολογισμού, τό σιαμάτημα δη
λαδή τοΰ εκδοτικού μηχανήματος, φαινο
μενικά μόνο οδηγεί στή σταθεροποίηση. 
’Εφόσον δέν λειτουργεί ικανοποιητικά 
ένας μηχανισμός αποταμιενσεως πού νά 
φέρνη τήν περισσεύουσα αγοραστική δύ 
ναμη στά ταμεία τών πιστωτικών ιδρυ
μάτων καί Ιφόσον δέν υπάρχει ελεύθερη 
έξισορρόπηση τών τιμών στήν άγορά, θά 
συμβαίνει ώστε λίγον καιρό έπειτα άπό 
κάθε αναπροσαρμογή τών μισθών καί 
τών ημερομισθίων τών επί συλλογική 
σνμβάσει έργατών να συγκεντρα>νεται πά
λι αρκετή περίσσεια άγορασιικής δυνά 
μεως, ή οποία θά ανξάνη τά ημερομίσθια 
τών μή έττί ουμβάσει εργατών καί τών 
άσκούντων ελευθέρια επαγγέλματα. Ό λ ο ι  
αυτοί θά έρχωνται στήν άγορά μέ πολύ 
περισσότερα χρημματικά μέσα παρά οί 
υπάλληλοι καί οί εργάτες τών συλλογικών 
σνμβάσεων, θά υψώνουν τις τιμές συνε
χώς, ώστε έπειτα άπό λίγον καιρό ί)ά 
χρειασθή νέα αναπροσαρμογή τών άπο- 
λαυών τών μισθωτών, ή οποία φυσικά 
σημαίνει αναγνώριση τής πτώσεως τής 
δραχμής, δηλαδή τού πληθωρισμού.

Έ πειτα , σήμερα πέφτει στό δημόσιο 
προϋπολογισμό καί ένα έκτακτο βάρος, 
νά κινήση τήν Ελληνική βιομηχανία 
καί ιήν αγροτική παραγωγή Ή  ιδιojrι κή 
οικονομία δέν έχει επαρκή χρήμα ιικά 
μέσα’ επομένως τό κράτος πρέπει νά 
αντιμετώπιση καί αυτήν τήν ανάγκη. 
Και δέν πρέπει ποτέ νά λησμονούμε, δτι 
στή βάση κάθε οικονομικής εύσταθείας 
είναι ή παραγωγή. Χοορίς αυτή κάθε 
τεχνητή λύση θά όδηγήση σιά άνιίθεια 
αποτελέσματα.
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ΑΜΙΛΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝίΠ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΠΡΟ ΫΠΟ Θ ΕΣΕΙΣ
Ό  καθορισμός τής έπιβαλλομένης προ- 

τάξεως τών εκλογών τού δημοψηφίσμα
τος καί τής ενδεχόμενης αναβολής αυτών 
πρός έξασφάλισιν τών δρων τής άσυκο- 
φαντήτου διενεργείας αυτών δημιουργεί 
έπιτακιικάς υποχρεώσεις εις τόν πολιτικόν 
κόσμον καί τόν λαόν τής Ελλάδος διά 
τήν απολύτως τιμίαν διεξαγωγήν αυτών.

Ή  Ελλάς, χώρα έκ φύσεως καί παρα- 
δόσεως δημοκρατική καί έν ούδεμια περι- 
πτοίσει φασιστική ή δικτατορική, μή κα- 
τορθώσασα νά καθορίση ακόμη έκ λαϊκής 
άποφάσεως τόν τύπον τοΰ πολιτεύματος 
της, καλείται νά άναδείξη υπεύθυνον κυ- 
βέρνησιν, πρός λύσιν άμεσον μέν τών δύο 
μεγάλων προβλημάτων τής πολιτικής καί 
κοινωνικής ζωής, τοΰ εθνικού δηλ. καί 
τοΰ οίκονομικοΰ, άπωτέραν δε τοΰ ορι
στικού πλέον καθορισμού τής μορφής 
τοΰ πολιτεύματος.

Εις ημάς τούς "Ελληνας εναπόκειται 
νά ένεργήσωμεν έν προκειμένιο κατά τό 
αποκλειστικόν συμφέρον τής 'Ελλάδος. 
Κατά τάς διεξαχθησομένας έκλογάς παρα- 
μεριζομένου άπολύτως τού πολιτειακού, 
ό λαός οφείλει νά έκλέξη εντίμους κατά 
πρώτον λόγον καί ευθείς ανθρώπους, οί 
οποίοι θά ενεργήσουν άντικειμενικώς διά 
τήν άνάδειξιν κυβερνήσεως ικανής νά δη- 
μιουργήση εν τή χώρα μας καιάστασιν 
μόνιμον ΰποσχομένην ήρεμον καί εΰδαί- 
μονα πολιτικόν καί κοινοινικόν βίον.

Τούτο δέν είναι δυνατόν νά έξασφαλι- 
σθή άνευ καταλλήλου καί εγκαίρου δια
φωτισμού ως πρός τάς κατά τήν διάρκει
αν τοΰ πολέμου καί μετ’ αυτόν δημιουρ- 
γηθήσας συνθήκας πολιτικών καί κοινω
νικών κατευθύνσεων.

Είναι δμως άπαράδεκτον νά κατευθυ- 
νόμεθα πρός έκλογάς μέ πολιτικά καί 
κομματικά σύμβολα προσώπων καλύπτον- 
τα άναμφισβήτητον επιδίωξιν κομματικών 
καί υλικών συμφερόντων, έπί άποκρύψει 
τής πραγματικής τραγικότητος τής ίδικής 
μας καί τής παγκοσμίου καταστάσεως, τήν 
οποίαν έπιμελώς καί άνοήτως θέλομεν νά 
αγνοοΰμεν.

Ό  λαός καταλλήλως κατηχούμενος καί 
χειραγωγούμενος άπό τιμίους καί ικανούς 
ανθρώπους οφείλει νά ύψωση τό ηθικόν 
του ανάστημα δια νά άναδείξη κυβέρνη- 
σιν, ή οποία μακράν παντός κομματικού 
ή άλλου ταπεινοΰ ύπολογισμοΰ θά έργα- 
σθή πατριωτικά έσωτερικώς καί έξωτερι- 
κώς διά τήν πραγματικήν άνόρθωσιν καί 
τό μεγαλείον τής Ελλάδος.

Ώ ς  κράτος εύρισκόμεθα έν αποσυνθέ
σει, δλως ανίκανοι νά άντίκρύσωμεν καί 
έπιβάλωμεν τό ηθικώς πρέπον, ώς έθνος 
εύρισκόμεθα προ τής κρισιμωτέρας καμ
πής τής εθνικής μας ιστορίας. Καί δμως 
βυζαντινολογοΰμεν καί πρόσω πολογοΰ- 
μεν! Ά ν  πάντοτε, πολύ περισσότερον 
σήμερον πασα φιλοδοξία καί παν συμφέ
ρον πρέπει νά παραμερισθή καί νά έπι 
κρατήση εις τά άτομα καί τά κόμματα ή 
ορθή άντίληψις, δτι ή Ελλάς δέν είναι 
ιδέα προσωρινή καί φευγαλέα άνήκουσα 
εις τά έκάστοτε επί τής πολιτικής σκηνής 
παρουσιαζόμενα καί μετ’ ολίγον παρερ- 
χόμενα πρόσωπα, άλλ’ αίωνία Ιστορική 
δντότης, τής οποίας δλοι μέχρις ενός έχο- 
μεν τήν ύποχρέωσιν νά εΐμεθα χρηστοί 
καί ανιδιοτελείς ΰπηρέται καί τίποτε άλ
λο. Νά σκεφθή καν κανείς δτι δύναται 
να διεκδική τόν τίτλον τοΰ Έλληνος, 
δταν ύπέρ τά συμφέροντα τοΰ "Εθνους 
προβάλλει τό πρόσωπόν του ;

Κοπτόμεθα διά τό οικονομικόν «Αδι
έξοδον εις τό οποίον περιήλθομεν καί 
ούδείς σκέπτεται εν σχέσει πρός τάς έκλο
γάς τόν οικονομικόν διαφωτισμόν δστις 
εχει άμεσον σχέσιν μέ τόν διαφωτισμόν 
επί τής καθόλου κοινωνικής καταστάσεως 
καί τών νέων κοινωνικών προσανατολι
σμών πρός τούς οποίους έγκαιρότατα 
δφείλομεν νά στριιφώμεν.

'Η  διαπαιδαγώγησις τοΰ λαοΰ πρός 
τάς κατευθύνσεις αύτάς είναι άπαραίτη- 
τος, ανάξιος δέ πολιτικός ηγέτης θά ήτο 
Ικείνος ό όποιος, σήμερον ιδία, δέν θά 
διεφιότιζε τόν λαόν ώς πρός τήν πραγμα
τικήν θέσιν τής Ελλάδος άπέναντι τών 
εσωτερικών καί εξωτερικών ζητημάτων
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Ι Η Ι  ΤΗ! UlIltlEDi ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
1. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Τή στιγμή πού οί ηθικές άξιες τοΟ 
ΈλληνικοΟ καί τοΟ Δυτικοΰ πολιτι- 
σμοϋ, πού νομίζαμε αιώνιες, κατα- 
στρέφονται συστηματικά ά πό  τά όλο· 
κληρωτικά κράτη καί ετσι άποδεικνύ- 
εται ό άνθρω πος ηθικά άνέτοιμος νά 
χειρισθή τήν ά ρ γ ά  σχετικώς ά να - 
πτυσσόμενη δύναμη τής τεχνικής το(3 
άνθρακος καί τοΰ σιδήρου, τοΟ πα- 
ραδίδεται άπότομ α  και ή εύθύνη τοΰ 
χειρισμοΟ τής άτομικής ένέργειας,  
χιλ ιάδες φορές ισχυρότερης άπό  κάθε 
τι γνω στό  £ως τώρα. Ε ίνα ι λογικά  
άδύνατο  νά  μή ένταθή ή ήθική κρίση,

της και ή όποία πραγματική θέσις μόνον 
εις τούς μύωπας τούς ανικάνους η και τούς 
ανήθικους πολιτικούς είναι δυσδιάκριτος.

'Η  πολιτική ιστορία τοΰ τόπου μας, 
τόσον σύντομη άλλως τε, μάς δεικνύει 
καθαρά τι ώφελήθη ή Πατρίς μας άπό 
τούς τιμίους άνιδιοτελεΐς καί αληθινούς 
πατριώτας πολιτικούς μας καί τί εζημιώ- 
ί)ει κατά τρόπον άνεπανόρθωτον άπό άν- 
ηθίκους καί άνικάνους εκμεταλλευτάς τής 
πολιτικής των θέσεως. Ά ν  τυφλόν κομ
ματικόν πάθος καί ταπεινόν ατομικόν 
συμφέρον επικράτηση είς τάς άνιέρους 
προσπαθείας των κατά τόν άνοιγόμενον 
εύγενή διά τό μεγαλεΐον τού έθνους αγώ
να καί αν ό λαός ό όποιος πρέπει νά κα
θοδηγείται καί δχι νά καθοδηγή παρα- 
συρθή καί πάλιν άπό δημαγωγικός καί 
παραπλανητικός τής αντικειμενικής αλή
θειας τών πραγμάτων διαθέσεις καί Ινερ- 
γείας, τότε θά  πιστοποιηθή δυστυχώς 
δτι εϊμεθα πράγματι επιθανατίως ασθε
νείς, άνίκανοι νά άντιδράσωμεν είς τάς 
οξύτητας τών προσβολών καί ανάξιοι νά 
ζώμεν βίον ανώτερα πυλιτισμένον καί 
εσωτερικά καί εξωτερικά ελεύθερον.

Καί δμως ό λαός μας δέν είναι μάζα 
νεκρά ύφισταμένη πάντοτε παθητικώς 
τάς επιδράσεις τών Ικμεταλλευτών. Δέν 
είναι ή πρώτη φορά πού ό λαός μας μετά 
φοβεράν νάρκην καί κατάπτωσίν δι’αύτο-

τουλάχιστο  £ως πού νά  έπέλθη μιά 
νέα  διεθνής ισορροπία πολιτικής δυ- 
νάμεως.

’Υποθέτω πώ ς ή άνακάλυψη τής 
δ ιασπάσεω ς τοΟ άτόμου μπορεί ιστο
ρικά νά  παραβληθή μέ τήν ά ν α κ ά λ υ 
ψη τοΰ πυρός. "Εχουν δέ καί τεχνική 
μορφολογική συγγένε ια ,  γ ια τ ί  ή ουσία 
καί τών δυό βρίσκεται στό νά  έπιτα- 
χύνουν τή μεταμόρφωση τής υλης, 
τήν π α ρ α γ ω γ ή  ένεργείας καί τή σ υ γ 
κέντρωση της. 'Ό τ α ν  άνακαλύφθηκε 
ή φωτιά, δέν ήταν  δυνατό, νά  προ- 
βλεφθή ή δημιουργική χης δύναμη, τό 
θεϊκό της στοιχείο. Τό ίδ ιο  καί τώρα.

μάτου άνασυντάξεως τών δυνάμεων του 
απέκτησε νηφαλιότητα καί εδειξε δείγμα
τα σπανίας πολιτικής ωριμότητος άπο- 
βλέψας άποκλειστικώς είς τήν τιμήν τών 
ίδικών του καί τήν τιμήν καί τό σομφέ- 
ρον τής Ελλάδος.Ά ς τό κάμει καί τώρα 
πάλιν, καί ας είναι βέβαιος δτι προκρί- 
νων τήν εντιμότητα καί τήν πραγματικήν 
ελευθερίαν καί άποφασίζων δλως άντικει- 
μενικώς τήν άσυκοφάντητον έκπροσώπη- 
σίν του θά κατορθώση νά άναδείξη κυ- 
βέρνησιν ίσχυράν δυναμένην νά όδηγήση 
είς τήν απαραίτητον εσωτερικήν πολιτι
κήν καί κοινωνικήν όμαλότητα καί είς 
τήν αποτελεσματικήν διεκδίκησιν τών 
άπαραγράπτων δικαιωμάτων μας.

Ψύχραιμα, φρόνημα καί αντικειμενικά, 
χωρίς καί τόν ελάχιστον δισταγμόν ώς 
προς τήν θεμελειώδη σημασίαν τής πρά- 
ξεως μας, ας άποφασίσωμεν νά Ικλέξω- 
μεν δ,τι θέλομεν ελευθέριος καθ’ δλην 
τήν γραμμήν. Αύτό δμως πού θά εκλέ- 
ξωμεν δέν επιτρέπεται νά είναι άλλο άπό 
δ,τι πρέπει και τό δ,τι πρέπει εϊμεθα 
υποχρεωμένοι νά τό γρωρίζωμεν καλά.

Έκλογαί ελεύθεραι, τίμιαι καί μακράν 
οίουδήποτε υπολογισμού είναι άξίωσις 
τής Ιστορίας τής Ελλάδος, διότι άπο 
αύτάς έξαρταται ή σωτηρία καί τό μεγα- 
λεΐον της, ή ή καταστροφή καί ό βξε«- 
τελισμός της.

Περιορισμένες μόνο προβλέψεις μπο
ρούμε νά κάνουμε ά νο ίγ ο ντα ς  τήν 
πόρτα  τής νέας έποχής, στήν δποίαν 
μπαίνει ό άνθρω πος, ήθικά άπαρά- 
σκευος, ά λ λ ά  μέ πλήρη τεχνικόν έξ- 
οπλισμό έρεύνης. Στήν έποχή τοΟ 
άτόμου ή έ π ί σ π ε υ σ η  τής έξελί- 
ξεως θά ε ίνα ι  τό κύριο χαρακτηρ ι
στικό δχι δέ μόνο στήν τεχνική, άλλά  
ά κόμα  καί στή μεταμόρφωση τοΰ άν- 
θρώπου, τήν κοινωνιολογική, άκόμα 
καί τή βιολογική.

2. ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗ.
Οί συζητήσεις σήμερα στρέφον

ται γύρω στις έφαρμογές τής δια- 
σιτάσεως τοΰ άτόμου. Ε ίνα ι μολα 
ταΟτα γεγο νό ς ,  δτι επρεπε νά  κάμη 
μεγαλύτερη άκόμα  έντύπωση ή ικα
νότητα τής έποχής μας σέ νέες άνα- 
καλύψεις καί ή προοπτική πού άνοί- 
γ ετα ι  μπροστά  μας μέ τόν πυρετό 
τοΰ έπιστημονικοΰ ά νταγω νισμοΰ  
στήν έρευνα, στόν όπο ιον  θά ριχθοΰν 
τώ ρα τά  κράτη, ά πό  τόν τρόμο μή
πω ς £να καλό π ρ ω ΐ ξυπνήσουν υ π ό 
δουλα  κάποιου άλλου  πού βρήκε μιά 
βόμβα Ισχυρότερη, ή μιά άμυνα πιό 
άποτελεσματική έναντίον  τής σημε
ρινής βόμβας. "Επειτα  ή δύναμη τοΟ 
καθενός θά  βρίσκεται στό σκοτάδι 
κι’ αύτό θά γ ε ν ν ά  άνησυχία  καί δ υ σ 
πιστία. Μιά σειρά νέων μεγάλω ν  
άνακαλύψ εω ν θά δημιουργήσουν τέ
τοια έπ ιτά χυ νσ η—καί δχι ταχύτητα  
π λ έ ο ν —στήν τεχνική πρόοδο καί έπο- 
μένως καί στήν πολιτική καί στήν 
οικονομία, ώστε ό άνθρω πος, ώς ήθι
κή άξια , δ έ ν  θ ά  π ρ ο λ α μ β ά -  
ν η νά προσαρμόζετα ι στόν τεχνικό 
κόσμο καί άκόμα λιγότερο νά  τόν 
ύποτάσση στήν ήθική του θέληση.

θ ά  ένταθή σέ βαθμό ά γνω σ το  £ως 
τώρα ή έλλειψη διεθνοΟς πολιτικής 
εύσταθείας πού Ιχει  ήδη άρχίσει μέ 
τήν τ α χ ύ τ η τ α  π .χ .  τής μεταβο
λής τής σχετικής ά ξ ία ς  τής θα λ ασ  
σίας δυνάμεω ς σχετικά  μέ τήν χερ
σα ία  καί άεροπορική δύναμη. Προ
πολεμικά ή Α μ ερ ική  προσπέρασε μέ 
κάποια  λογική ταχύτητα  τήν ’Α γ γ λ ία  
σέ δύναμη καί προηγείτο  £ως χθές 
δέκα ή είκοσι χρόν ια  σέ πολεμική δυ
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ναμικότητα ά πό  τά  ά λ λ α  κράτη χ ά 
ρις στή β ιομηχανία  της. Έ ν  τώ μ ετα 
ξύ υπήρχε καιρός νά δημιουργηθή μιά 
νέα  πολιτική ισορροπία. Τώρα όποιο- 
δήποτε κράτος μπορεί σέ έλάχιστο  
δ ιάστημα νά  γίνη ισχυρότερο άπό  
Μνα άλλο  μέ τήν άνακάλυψη τής βόμ
βας ή άλλου  ισχυρότερου έπιθετικοΰ 
ή άμυντικοΰ δπλου. Γιά πρώτη φορά 
στήν ίστορία τό κάθε κράτος, πού 
μπορεί, θά  όργανώ ση τήν έπιστήμη 
του σέ συστηματικόν ά γ ώ ν α  δρόμου 
πρός νέες άνακαλύψεις ,  ά γ ώ ν α  ζωής 
ή θανάτου  γ ιά  τήν πολιτική του άνε- 
ξα ρ τη σ ία .Ή  Ρωσσία  τών 200 έκατομ- 
μυρίων κατοίκων βρέθηκε αιφνίδια  
άσθενέστερη άπό τόν Κ αναδά  μέ 10 
έκατομμύρια  κατοίκους καί τό μυστι
κό τής βόμβας. "Ενα  κράτος άκόμη 
μικρότερο, ίσως ένας Ιδιώτης, γ ίνουν  
ά πό  τή μιά στιγμή στήν άλλη  κ ά τ ο 
χοι πολύ μεγαλύτερης δυνάμεως."Α ν 
ύπάρχουν  σήμερα κράτη έλεύθερα, 
αύτό  συμβαίνει γ ια τ ί  γ ιά  πρώτη φορά 
στήν ίστορία κράτη πού έχουν τόν 
πολεμικό δυναμισμό π αγκ όσ μ ιας  επι
κράτησης—ή Α μερική, ή Μ. Βρεττα 
νία καί ό Κ α ν α δ ά ς—δέν τόν χρησι
μοποιούν. Γιά αύριο δμως πού καί 
άλλοι θά βροΰν τή βόμβα δέν υ π ά ρ 
χει καμμιά  έγγύηση γ ιά  κανένα  άπο- 
λύτως, γ ια τ ί  κανείς δέν θά μπορή νά 
έχη έμπιστοσύνη σέ δλους τούς ά λ 
λους.

Ό  Η. G. Wells παρουσ ιάζε ι Ιν α  
πολεμιστή νά λ έ γ η : «δέν ξέρω γ ια τ ί  
εγινε ό πόλεμος, ξέρω δμως πολύ 
κα λ ά  γ ια τ ί  πυροβολώ τό^ ά ντ ίπ αλ ό  
μου στή μάχη : γ ιατί  άν δέν τόν σκο
τώσω έγώ  θά μέ σκοτώση αύτός».

Ή  άνά πτυξη  τής τεχνικής βαδίζει 
πρός δυό κατευθύνσεις ώς πρός  τή 
δ ύ ν α μ η : τήν αύξηση καί τή συγκέν
τρωσή της' γ ιαυτό  ό πόλεμος θά γ ί 
νεται ά ν ά λ ο γ α  καταστρεπτικώ τερος. 
Καί δταν  μέν ή δύναμη αύτή μένη 
στά χέρια έκείνων πού τή δημιούργη
σαν, ή π ιθανότητα  τής άλογης χρη
σιμοποίησής της, ε ίνα ι περιορισμένη, 
γ ιατ ί  γ ιά  τόν καθένα  ε ίνα ι εύκολώ- 
τερο νά  ύποτάξη ήθικά τό δημιούρ
γημά  του. "Οταν δμως περάση στή 
διάθεση ά λλω ν  λαών, περισσότερο 
πρω τογόνω ν, δ κίνδυνος γ ίνετα ι άμε
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σος. Αύτό συνέβη δταν ή σύγχρονη 
τεχνική πού γεννήθηκε σ ι ίς  δυτικές 
δημοκρατίες, έγινε κτήμα τών πιό 
πρω τόγονω ν  Λαών τών όλοκληρωτι- 
κών κρατών. Αύτό δέν άποκλείετα ι 
νά  έπαναληφθή ' γ ια τ ί  οί δημοκρατίες 
δέν έχουν τήν ιδιότητα νά π α ρ α σ κ ε υ 
άζουν  στόν καιρό τής ειρήνης τά  πο 
λεμικά μέσα μέ τό ζήλο τών όλοκλη- 
ρωτικών κρατών, εις τά όπο ια  ή με 
γ ό λ η  συγκενιρωτικότητα  καί τό όνε- 
ξέ>εγκτον (άπό τό λαό) τούς δίνει 
τήν εύκολία μ εγάλω ν καί μυστικών 
πολεμικών παρασκευών.

3. ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑ
ΛΥΤΕΡΑ.
θ ά  γίνη ό κόσμος εύτυχέστερος 

—ό κόσμος πού θά έπικρατήση— 
άπό  τήν νέα  άνακάλυψη καί άπό 
τόν έπιστημονικόν ά γ ώ ν ο  πού άνα- 
φέραμε π α ρ α π ά ν ω  ; Ε ίνα ι π αρα κ ιν 
δυνευμένο νά  προφητεύση κανείς. Γιά 
τό άπώ τερο μέλλον πρέιτει νά δ εχ 
θούμε δτι θά ύττάρξη πρόοδος γενική, 
ίδίως στήν ά π α λ λ α γ ή  τοΰ άνθρώπου 
άπό τόν φόβο καί τήν άνάγκη , λ ο γ α 
ρ ιάζοντας  δμως σέ πολύ μεγάλες  
περιόδους χρόνου. Γιά τό άμεσο μέλ 
λον ή πρόβλεψη φαίνεται μάλλον 
άπαισιόδοξη. Ή  άτομική βόμβα μαζί 
μέ τά σύγχρονα  μέσα μεγάλου  βελη 
νεκοΟς—πλ ο ία ,  ά ερ ο π λ ά να ,  ρουκέ
τ ε ς—πέρνει τήν ικανότητα μονοπω 
λήσεως τής δυνάμεω ς, δημιουργεί δ η 
λαδή τό φόβο έν ια ίας  κοσμοκρατο- 
ρίας. Αύτό σημαίνει ύποδούλωση π ο λ 
λών λαών. 'Η  τεχνική πρόοδος φέρ 
νει τή σμίκρυνση τώ ν άποστάσεω ν 
κάνει εύκολη τήν καθυπόταξη καί τή 
διατήρηση τής ύπ ο τα γής  τών λα ώ ν  
δταν έκεΐνος πού έχει τά  τεχνικά μέ
σα είναι άδυσώπητος στήν Εκμετάλ
λευσή τους γ ιά  πολιτική έπικράτητη.

4. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΚΙΝΔΥ- 
ΝΕΥΣΗ.

'Α λ λά  καί έπειτα  ά πό  συμφωνία 
ά ν  γίνη δυνατό  τό έν ια ίο  κράτος, 
πάλ ι θά προκύψη ό φόβος καταργή- 
σεως τής δημοκρατίας' γ ιατί στό νά 
ύπάρχη ούσιαστική δημοκρατία σέ 
ένα κράτος, συντρέχει πολύ ή σ ύγ
κριση καί ό άνταγω νισμός μέ τούς

Θεσμούς ένός άλλου  κράτους ή «δ ια
λεκτική» σέ διεθνή πολιτική κλίμακα. 
Καί γ ιά  έσωτερικούς λόγους θά κιν- 
δυνεύση ή Δημοκρατία. Μέ τά σημε
ρινά τεχνικά δπλ α  όποιαδήποτε Κυ
βέρνηση καθυποτάσσει—α ν  τό θέλη— 
εύκόλώ τατα  τόν άοπλο λαό, π ρ ά γ μ α  
πού ήταν π ο \ ύ  δυσκολώτερο στήν 
άρχα ία  ’Αθήνα. Οί λαοί ε ίνα ι έλεύ- 
θεροι μόνον γ ιατί  θέλουν οί κυβερνή
σεις τους ' οί λαοί τής Ρωσσίας καί 
άλλω ν χωρών δέν είναι έλεύθεροι 
γ ιατί έπίσης έτσι τό θέλει ή Κυβέρνη
ση στήν όποιαν ύ πάγοντα ι.  Μπρός 
στά έπαναληπτικά  δ πλ α  τής άστυνσ- 
μίας ό λαός ε ίνα ι  έκεϊ άνίσχυρος, 
διτως ήταν καί έδώ στόν καιρό τοΰ 
Μ εταξά.

5. Η ΜΑΡΞΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.
‘Η θεωρία αύτή προσπαθεί νά έξη- 

γήση δλα  τά πολιτικά καί κοινωνικά 
φαινόμενα μέ τούς δρους π ού  δημιουρ
γ ε ί  ή τεχνική τής π α ρ α γω γή ς ,  ή ο ικο
νομία, καί έπομένως παρουσ ιάζει ώς 
άμελητέους π α ρ ά γο ντες  τις άνεξάρ- 
τητες άπό  τή μ ε τ α β ο λ ή  τής τ ε χ 
νικής στήν π α ρ α γ ω γ ή  μόνιμες σχεδόν 
ψυχικές ιδιότητες τοΰ άνθρώπου, τήν 
ά νά π τυ ξη  τών δπλων κλπ. Σύμφω να 
μέ τή μαρξική θεωρία οί διάφοροι 
δροι τής έξελίξεως ύποβοηθοΟν στήν 
παράδοση τής δυνάμεως στις μάζες. 
Ή  τεχνική μόλα ταΰτα  κάνει καί τό 
άντίθετο άπό  δλα  αύτά, άφοΰ, καθώς 
ε ίδαμε, ύποβοηθεΐ στή συγκέντρωση 
τής δυνάαεως. Ή  βόμβα τού άτόμου 
δέν ε ίνα ι «μαζικό» δπλο, ε ίνα ι τό 
δαλο τής σκεπτομένης μειοψηφίας. 
Τό πολιτικό καί κοινωνικό καθεστώς 
τοΟ κόσμου έξαρτάτα ι λοιπόν άιτό 
τήν ήθική αύτής τής μειοψηφίας καί 
δχι άπό  τούς μαζικούς σχηματισμούς. 
Λένε σήμερα μερικοί σοσιαλιστές, δτι 
μιά τέτοια δύναμη δπω ς ή άτομική 
ένέργεια  δέν μπορεί π α ρ ά  θά είνε 
κρατική Ιδιοκτησία· έπομένω ς άφοΟ 
ή κυριώτερη δύναμη θά ε ίνα ι  κρατική, 
όδηγούμαστε στήν γενική κρατική 
ιδιοκτησία. Πρώτα πρώτα ή άτομική 
ένέργεια, σήμερα μόνο, ένεκα τοΟ 
τρόπου κατασκευής, ε ίνα ι  ά να γκ α-  
στικά κρατική ' αύριο, μέ ά λλον  τρό 
πο κατασκευής, ε ίναι π ιθανόν, δτι ή

άφθονία  της θά  όδηγήση στήν άνε- 
ξάρτητη χρησιμοποίησή της' ά λλά  καί 
κρατική ά ν  μείνη, αύτό δέν θά όδη 
γήση στό σοσιαλισμό, δηλαδή σέ δ υ 
νάμεις κοινωνικές, ά λ λ ά  σέ δυνάμεις 
κρατικές, πού ε ίνα ι άλλο πράγμα .

Οί άνακαλύψεις στά  ό ρ γ α ν α  τοΰ 
πολέμου καί ή πνευματική καί ήθική 
ά νά π τυ ξη  τών έχόντω ν τά  δ π λ α  α ύ 
τά ήτανε π ά ν τ α  ισχυρότατα  προκα- 
θοριστικά στο ιχε ία  σ ιή  διεθνή π ο λ ι
τική ισορροπία καί έτσι ε ίχα ν  πολύ 
έντονη έπίδραση καί στήν κοινωνική 
διαμόρφωση’ γ ιατί ή διεθνής ίσορ 
ροπία έπηρεάζει τό έμπόριο καί 
αύτό επεμβαίνει ώς δύναμη ισ χυ 
ρότερη άπό τήν τοπική μορφή τής 
π α ρ α γ ω γ ή ς  καί αύτοΰ άκόμα τοΟ 
κυριάρχου κράτους. ’Έ τσ ι  π. χ. ή 
έφεύρεση τής πυρίτιδος σέ συνδυ
ασμό μέ τήν έξέλιξη τοΰ ιστιοφόρου, 
όδήγησαν στήν κατάργηση τής φεου
δ αρχίας  στή συγκρότηση τής Ά γ γ λ ι  
κής '° ύτοκρατορίας καί μέσον α ύ ιή ς  
στό σχηματισμό καί τήν παραμ όρφω 
ση κοινωνικών μορφών. Ή  δ ιάσπαση 
τής άτομικής ένεργείσς θά έπιδράση 
πολιτικά καί κοινωνικά ώς δπλο βίας 
καί ώς μέσο οίκονομίας μαζί '  καί 
δχι μόνο άμεσα, ά λλά  καί μέ δλες τις 
έμμεσες ήθικές καί πολιτικές άντι· 
δράσεις πού θά προκαλέση.

6. Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΗΡΕΙΑ.
Ή  άνακάλυψη τής φω τιάς υπήρξε 

μιά άπό τις σιτουδαιότερες αίτιες βιο
λογικής μεταβολής στόν άνθρω πο, 
γ ιατί ή ικανότητά του στή μεταμόρ
φωση τής ύλης καί τήν άφθονη π α ρ α 
γω γή  ένερ γε ία ς  τοΰ έδωκαν τήν ικα 
νότητα νά  ά λ λ ά ξ η  τι ς ά ν ά γ κ ε ς  
του καί νά  κατευθύνη έπομένως άλ- 
λοΰ τις προσπάθειες  του' άπό  αύτό 
προήλθε ή άνά πτυξη  ώρισμένων όρ 
γ ά νω ν  τοΰ σώ ματος καί ή ύαοχώρη 
ση άλλω ν. Οί βιολόγοι ισχυρίζονται 
δτι οί εύκολίες τής σημερινής ζωής 
έφεραν σέ κατώτερο έπίπεδο πολλές 
πολύτιμες ιδιότητες μας, δπω ς π.χ. 
τήν προσαρμοστικότητα, τήν λεπ τό 
τητα καί τήν ένταση τών αισθήσεων, 
τήν φυσική έπιλογή,.. .  Ή  δ ιά σ τα σ η  
τοΰ άτόμου β άζοντας  στή διάθεσή 
μας π ο λλα π λάσ ιες  δυνατότητες έλατ-

Δημοκρατική ‘Επιθεώρηση -------------------

τώ σεω ς τοΰ σημαντικού κόπου, δια- 
τηρήσεως άσθενών όργανισμών,. . .  δη
μιουργεί νέους κινδύνους έκσπατα- 
λήσεως τοΰ βιολογικοΰ κεφαλαίου, 
πού δημιούργησε προσπάθεια  έκατομ- 
μυρίων έτών. 'Α π ένα ντ ι  αύτώ ν έ χο υ 
με τήν έλπίδα  μιας τεχνικής β ιολογι
κής βελτιώσεως, πού θά προέλθη άπό 
τήν έπιστήμη καί τήν ένδεχόμενη 
άνοδο τοΰ πολιτισμού.

7. Α Μ ΕΣΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
Ή  ’Αμερική, ό Κ α να δ ά ς  καί ή Μ. 

Βρεττανία  ε ίνε  τώ ρα δυναμικοί κυρί
αρχοι τοΰ κόσμου' μιλοΰν δμως γ ιά  
συνολική διοίκηση τοΰ κόσμου αύτοΰ, 
δηλαδή διοίκηση κοινή μέ τή Ρωσσία. 
Γιά νά γίνη αύτό, πρέπει τό δπλο  νά 
ε ίνα ι κοινό, δηλαδή τό μυστικό τής 
βόμβας νά  περάση καί στούς Ρώσ- 
σους. Ά λ λ ά  ένα κράτος πού ύπα  
κούει τυφλά σέ έναν άνθρω πο  ε ίναι 
άξιο έμπιστοσΰνης γ ιά  νά  τοΰ δοθή 
ένα τέτοιο δπλο ; Ποιός έ γ γ υ ά τα ι  δτι 
6 Στάλ ιν  θά έχη μόνιμα τέτοια πνευ 
ματική καί ήθική άνω τερότητα, ώ χτε  
νά  μή γεννά  :αι ό φόβος δτι θά χρη- 
σιμοποιήση τό δπλο αύτό γ ιά  νά  στε- 
ρεώση τή δύναμή του, τή δύναμη τής 
Ρωσσίας ή τοΰ κομμουνισμοΰ ; Έ κ ε ϊ  
δπου διευθύνει δχι ένας  άνθρο>πος 
ά λ λ ά  ή ψήφος τοΰ λαοΰ, ύπάρχει με
γαλύτερη  άσφάλεια  γ ιά  τήν καλή 
χρησιμοποίηση τής βόμβας, γ ια τ ί  ό 
λαός  μόνο στήν έσχατη  ά νά γκ η  θά 
κάμη πόλεμο άπό δική του θέληση. 
'Ισχύει λοιπόν άκόμα ή διακήρυξη 
τών δυτικών συμμάχω ν, δτι ε ίναι 
ύιτοχρεωμένοι νά  φυλάξουν τό μυστι
κό έως πού νά έξασφαλισθή μιά κα 
λύιερη όργάνω ση τοΰ κόσμου, θά 
προφθάση νά  γίνη αύτή ή όργάνωση 
πρίν καί άλλο ι βροΰν τή βόμβα ; 
Πρός τό παρόν  δέν ά σ χο λε ΐτα ι  κ α 
νείς μέ αύτήν τήν άποψη ή όποια 
μ,τορεϊ νά  στερεωθή μόνο στή δημι
ουργ ία  μιάς άνώ τερης ήθικής. Τ ο υ 
ναντ ίον  έως τώρα βλέπουμε δτι οί 
μ εγάλοι καταβροχθίζουν ή δ ιανέμουν 
τούς μικρούς. Σ τ ό - τ ρ α π έ ζ ι  αύτό τής 
δ ιανομής έχει μπή καί ό Ε λ λ η ν ισ μ ό ς '  
οί σύμμαχοί μας θέλουν νά μάς  άπο- 
σιτάσουν κομμάτια  γ ιά  τούς έαυτούς 
των καί τούς δορυφόρους των, ώσάν

 --------------------------------------------------301
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Ν. Γ. ΘΕΟΦΑΝΟΤΤΟΥΛΟΥ

ΒΑΙΝΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;

Μ

«“Ενα φάσμα έπαπειλεΐ τήν Ευρώπην, 
έγραφε προ ενός περίπου αίώνος ό Κ. 
Μάρξ είς τό Κομμουνιστικόν του Μανι
φέστο, τό φάσμα τοΰ κομμουνισμού».

Τό φάσμα αυτό σήμερον εάν δέν έλα
βε ήδη σάρκα καί οστά δέν έπαυσεν δμως 
νά είναι δυσοίωνον (Sinister) δραμα διά 
τήν ανθρωπότητα και ιδίως διά τό ήμι- 
πολιτισμένον μέρος αυτής.

«"Ενας νέος φόβος, γράφει δ Φ. Χά- 
γεχ, βραδέως έξαπλοΰται άπό τήν ανατο
λήν πρός τήν δΰσιν τής Ευρώπης, δ 
όποιος μέ τόν καιρόν θά άφήση τά ίχνη 
του δχι τόσον επί τής πολιτικής τών κομ
μάτων τής δεξιάς δσον επί τής αριστε
ρός. Είναι ένας φόβος πού δεν δυνάμαθα 
νά εΐπωμεν δτι είναι τό αποτέλεσμα καμ- 
μιάς ευσυνείδητου προπαγάνδας, καθ’ 
δσον εις τήν πραγματικότητα δ τύπος 
διατηρεί μίαν άξιέπαινον άποσιώπησιν 
δσον αφορά εκείνα τά προβλήματα τών 
δποίων ή διεθνής σημασία εγκλύει είς 
τοιούτον υψηλόν βαθμόν έκρηκτικάς 
ΰλας».

Νέοι φόβοι έξαπλοΰνται υπό μεμονω
μένων ατόμων, τά δποϊα έχουν εΐδει ίδί*

ή χώ ρα μας νά  έφταιξε πού έπρομά- 
χησε μέ τό μέρος των.

8. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ.
Γιά μας ot π αρα τετα μ ένες  λ ά μ 

ψεις πού άνο ιξαν  τή νέα  έποχή π ά 
νω άπό τή Χιροσίμα θά έπρεπε νά 
μάς δώσουν μιά Ισχυρότατη συν
αίσθηση του πόσο πίσω βρισκόμαστε 
άπό τούς συγχρόνους  μας. Φ υτοζω 
ούμε στό περιθώριο τής έποχής μας, 
σέ κάιτοια σκοτεινή γωνιά . Πώς νά 
κάνουμε οικονομία δταν οί ά λ 
λοι— άπό τούς όποίους άθελα  δ ιδ α 
σκόμαστε—συζητούν τά  προβλήματα  
πού προκύπτουν άπό  τήν άφθονία 
τής ένεργε ίας  τοΟ άτόμου, καί τήν 
ά νά γκη  δισθέσεως τών ύλικών ά γ α

οις δμμασι πόσον ολίγον είς τήν πραγ
ματικότητα δ κομμουνισμός αντιστοιχεί 
μέ τήν εικόνα πού έχουν σχηματίσει δι’ 
αυτόν. Ύπάρχουν σήμερον άνθρωποι, οί 
όποιοι ευτυχώς έχουν ε’ίδει μέ τά ϊδια 
τους τά μάτια τήν πραγματικήν ζωήν τού 
κοινού ανθρώπου είς τήν Γερμανίαν και 
Ρωσσίαν. « Ά π ό  τήν εποχή, παρατηρεί 
δ φιλελεύθερος οικονομολόγος Χάγεκ, 
τής αποτυχίας εκείνων τών πολιτικών τής 
άκρας άριστεράς πού έιχον λάβει τό μέ
ρος τών Ελλήνων επαναστατών, και οί 
δποΐοι έσιώπησαν μόλις αί άναφοραί τών 
επί τόπου βρεττανών στρατιωτικών έφθα- 
σαν, έπήλθε μιά προοδευτική αλλαγή 
γνώμης. Καί τά νέα τά δποϊα τώρα δι- 
υλίζονται διά μέσου τών εν Γιουγκοσλαυία 
καί αλλαχού ευρισκομένων στρατιωτικών 
συμβάλλουν πρός τόν αυτόν σκοπόν. Αύ 
τή ή μεταστροφή είς τάς λαϊκάς άντιλή - 
ψεις αρχίζει νά επενεργή είς μίαν εποχήν 
δπου τά αυξανόμενα σημεία τής αμφιβο
λίας καί ταύ δισταγμού έχουν ήδη γίνει 
καταφανή μεταξύ μερικών εκ τών διανο
ητικών ήγετών τής αριστεράς. Πολλοί άπ’ 
αυτούς έχουν εννοήσει τούς κινδύνους

Θών τής έποχής πού κλείνει, έμεΐς, 
πού δέν έχομεν σχεδόν τίποτε άπό  
δλ α  α ύ τά  ; Συζητούμε έδώ περί δ η 
μοκρατίας, βασιλείας καί τοΟ ΕΑΜ, 
ώσάν τά  θέμ ατα  αύτά  νά  ήσαν άνε- 
ξάρτητα , ώσάν νά περιστρέφωνται 
γύρω άπό ήθικές μόνο άξιες καί νά  
ε ίνα ι  ά σ χετα  μέ τά  καθημερινά μας 
προβλήματα ' ώ σάν ό τεχνικός π ο λ ι
τισμός νά  ε ίνα ι  ά σχετος  ά πό  τόν ήθι· 
κόν καί πνευματικόν πολιτ ισμό’ ώσάν 
ή Δημοκρατία τών ά ρχα ίω ν  Ά θ η ν α ί  
ων νά  δόθηκε σαύτούς μέ τις πλάκες 
τού Μωϋσή καί νά μή ήταν τό γ έν ν η 
μα τών (δικών των προσπαθειώ ν πά  
νω σέ έργα  τής οικονομίας καί τής 
πολιτικής δυνάμεως, τόσο πολύ συν- 
υφασμένα καί τά δυό μέ τόν τεχν ι
κό πολιτισμό.
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τής απεριορίστου Ιπεκτάσεως τού κρατι
κού ελέγχου έφ’ δλων τών μορφών τής 
ζωής καί αρχίζουν νά διαβλέπουν δτι οι 
πατροπαράδοτοι σκοποί τοΰ Σοσιαλισμού 
δύναται νά άποβούν μιά απειλή διά τήν 
ατομικήν ελευθερίαν».

'Ενώ δμως αυτοί είναι άπησχολημένοι 
μέ τήν έφεύρεσιν νέων σοσιαλιστικών 
σχεδίων, τά οποία ελπίζουν νά είναι ελεύ
θερα άπό τούς ανωτέρω κινδύνους, εξα
κολουθούν νά ύφίστανται μεγάλαι μάζαι 
είς τάς οποίας δ θαυμασμός διά τάς 
στρατιωτικός επιτυχίας τής Ρωσσίας έχει 
ένισχύσει τάς παλαιάς των πολιτικάς συμ- 
παθείας, καί αί όποϊαι είναι όλιγότερον 
πκρά τότε διατεθειμέναι νά αντιμετωπί
σουν τήν δυσάρεστον πραγματικότητα. 
Βεβαίως είναι δύσκολον νά απόδειξη κα
νείς είς τάς μάζας δτι ή στρατιωτική ισχύς 
δέν αποτελεί άπόδειξιν διά τήν τελειότητα 
τού κοινωνικού καθεστώτος καθ’ δσον 
οίίιω τό ναζιστικόν καθεστώς τής Γέρμα 
νίας θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς τό άνώ- 
τερον δλων, άλλ’ έφ’ δσον επικρατεί αύτη 
ή λαίκή προκατάληψις ύφίσταται καί ή 
επικίνδυνος ευκαιρία διά τούς άνευθύ- 
νους καί ασυνειδήτους ήγέτας πρός δη
μαγωγικήν έκμετάλλευσιν τών μαζών.

Δυστυχώς ή άν&ρωπότης ποτέ δέν έστε- 
ρήθη τοιούτων άνηθίκων δημαγωγών, οί 
όποιοι ποτέ δέν κατώρθωσαν νά διδα
χθούν τίποτε τό ορθό, καί οί οποίοι πάν
τοτε γίνονται τόσον περισσότερον αναι
δείς παί υστερικοί δσον περισσότερον 
βλέπουν τήν άπογοήτευσιν νά έπεκτείνε- 
ται μεταξύ αυτού τού ίδίου κύκλου των. 
Πάντως, δσον μεγαλοφώνως καί εάν ήθε- 
λον νά φωνάξουν μερικοί άπ’αύτούς, δέν 
υπάρχει πλέον καμμιά αμφιβολία δτι ή 
έποχή τών πολιτικών καί κοινωνικών 
ακροτήτων έχει παρέλθει πλέον, τουλάχι
στον από τήν Μ. Βρεττανίαν. Τίποτε δέ 
δέν είναι πλέον χαρακτηριστικόν άπό τό' 
γεγονός δτι τόσον ολίγοι άπ’ εκείνους πού 
είναι κομμουνισταί στή καρδιά τολμούν 
νά ονομάσουν εαυτούς καί δημοσία 
ώς κομμουνιστάς. Ή  ήττοπαθής προπα
γάνδα τών κομμουνιστών δταν ή Μ. 
Βρεττανία ήγωνίζετο δι’ αυτήν τήν ιδίαν 
της ύπαρξιν καί ή απότομο; αλλαγή τής 
στάσεως των δταν ό Χίτλερ έξηνάγκασε 
τήν Ρωσσίαν είς τόν πόλεμον έχει δυσφη
μήσει τό κομμουνιστικόν κόμμα καί ίσως 
καί δικαίω?.

«Μία νίκη, λέγει ό Χάγεκ, τών σοσια
λιστικών κομμάτων δύναται νά άποβή 
καταστρεπτική, αφού αί προσδοκίαι πού 
έχουν δημιουργήσει δυνατόν νά τούς ώθή- 
σουν, παρά τήν καλλιτέραν κρίσιν τών 
σοφωτέρων ηγετών, εις βήματα τά δποϊα 
θά θέσουν άμετακλήτως τήν χώραν των 
επί τής ολοκληρωτικής δδού». Κατά τάς 
κρίσιμους στιγμάς τής ιστορίας κανείς 
δέν δύναται νά προβλέψει τίποτε τό ορ
θόν. Πάντως δέν υπάρχει καμμία αμφι
βολία δτι τά ολίγα έτη πού θά επακολου
θήσουν μετά τό τέλος τοΰ πολέμου θά 
είναι τόσον αποφασιστικά διά τό μέλλον 
τής Ευρώπης δπο>ς καί αύτή ή ιδία νίκη 
τοΰ πολέμου. ’Ίσως παρά τήν συντριπτι
κήν μας νίκην επί τής δεξιάς όλοκληρω
τικής παρατάξεως δ ευρωπαϊκός πολιτι
σμός νά μήν άναλάβη καί νά είναι πεπρω- 
μένον νά έξαφανισθή μέσα είς μίαν νέαν 
τυραννίαν, είς τήν τυραννίαν τής αριστε
ρές παρατάξεως.

«'Εάν ή Ευρώπη δέν θά ύποπέση εκ 
νέου είς τήν τυραννίαν καί τήν βαρβαρό
τητα, άλλά θά έπανεύρη τόν δρόμον της 
όπίσω εις μίαν νέαν άνάπτυξιν τής μεγά
λης φιλελευθέρου παραδόσεως, τότε ή 
έποχή άπό τό 1848 μέχρι τοΰ 1948 π ι 
θανώς νά γίνη γνωστή ώς ή έποχή τής 
σοσιαλιστικής άπατηλής έλπίδος (Elusion 
=άποπλάνησις), δηλαδή μιά έποχή κατά 
τήν διάρκειαν τής δποίας, ώς αποτέλεσμα 
ενός καθαρώς διανοητικού σφάλματος, 
τόσον πολύ καλή θέλησις διωχετεύθη εις 
προσπαθείας, αΐτινες σχεδόν έπέτυχον νά 
καταστρέψουν έκείνας ακριβώς τάς άξίας 
πού δ λαός προ παντός έπεθύμει νά δια- 
τηρήση. Δι’ ήμας πού εύρισκόμεθα είς 
τό τέλος αυτής τής έποχής, μία άπό τάς 
πλέον λυπηράς της κληρονομιάς είναι, 
δτι αυται αί άπατη)αί ελπίδες έχουν όδη- 
γήσει είς τήν έξαφάνησιν σχεδόν δλων 
τών αληθώς προοδευτικών κομμάτων καί 
δτι έχουν αφήσει εις τόν κοινόν άνθρω
πον τήν εκλογήν μόνον μεταξύ μιας πα· 
ρατάξεως μέ όλέθριον πρόγραμμα καί 
έτέρας τής δποίας ή πλειοψηφία φαίνεται 
νά είναι είλικρινώς άντιδραστική».

«Τό μέσον τών υπερβολών, έλεγεν δ 
Αριστοτέλης προ είκοσι τριών αΙώνων, 
έπαινούμεν καί χρήναι διώκειν... Δ ι’αύτό 
τό όρθότερον είναι νά συνδυάζεται ή 
αριθμητική Ισότης πρός τήν άναλογικήν 
Ισότητα.Έν πάση δμως περιπτώσει π?,έον
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Γ. ΣΤΡΑΝΙΩΤΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Σ ΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
V. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΕΝΑ A110 ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1) Η ό ρ θ ή  α ν τ ί λ η ψ η  π ά ν ω  σ τ ή ν  
ά τ ο μ ι  ή ι δ ι ο κ τ η σ ί α . — "Οσο ανεβαί
νει ό άνθρωπος μέσα στήν ιστορία πρός 
υψηλότερο πολιτισμό, τόσο ή κοινή κλη 
ρονομια σε αγαθά ηθικά, πνευματικά 
καί υλικά — είναι μεγαλύτερη καί ή σχε- 
τικΐ| σημασία τής ιδιωτικής περιουσίας 
μικραίνει. Χάρη στον κοινόν πνευματικό 
και υλικό πολιτισμο ο σωματικός κόπος 
αποδίδει σήμερα πολύ περισσότερο άπό 
άλλοτε, γιατί τό μηχάνημα κάνει δυνατή 
τήν καθυπόταξη πολύ μεγαλύτερων φυ
σικών δυνάμεων καί τή μεταβολή τής 
ύλης στή μορφή πού εμείς χρειαζόμαστε. 
Χάρη στόν πνευματικό καί τόν ηθικό 
πολιτισμό, γίνεται δυνατή ή διαφύλαξη 
τών κεκτημένων (μολονότι όχι πάντοτε 
δυστυχώς). Προσπαθώντας λοιπόν νά 
εξάρουμε τή σημασία τής ατομικής Ιδιο
κτησίας, ώς στοιχείου έγγί'ωμένου τις 
δημοκρατικές ελευθερίες, δέν πρέπει νά 
λησμονούμε, δτι ή όρθή αντίληψη γιαύ- 
τήν δέν είναι ή εγωιστική, γιατί αύτό 
δεν άνταποκρίνεται ούτε υλικά ούτε η θ ι
κά στή δυναμικότητά της, άλλά ή κοι
νωνική' εκείνη δηλαδή, πού σέ κάθε 
ιδιωτική περιουσία βλέπει αναπόσπαστο 
τό κοινό στοιχείο, τήν κοινή κληρονομιά,

ασφαλής είναι καί άπηλαγμένη Ιπαναστα- 
ηκών κλονισμών μάλλον ή δημοκρατία 
παρα η ολιγαρχία (δηλαδή ό φασισμός 
τής δεξιάς)... Πρός τούτοις ή έκ τής μέ
ση; τάξεως πολιτών απαρτιζόμενη πολι
τεία, η^οποια είναι ή πλέον σταθερά απ’ 
ολας αυτας πλησιάζει περισσότερον πρός 
τήν δημοκρατίαν παρά πρός τήν ολιγ
αρχία»».

Δυστυχώς η ευτυχώς δμως ή άνθρωπό- 
της απο τό 1914 παρά τάς παροδικάς 
αντιδρασεις καί αντεπαναστάσεις τής 
αχρας δεξιάς βαίνει προς τα αριστερά καί 
οί ευρισκόμενοι «άνά μέσον·) τών αριστε
ρών καί δεξιών άν καί όλονέν έτι περισ
σότερον συνθλίβονται πάλιν νομίζουν δτι

πού κάνει ακριβώς δυνατή τή μεγάλη 
απόδοση τής ιδιωτικής περιουσίας σέ 
υλικά ή άλλα αγαθά.

Σέ πολλές περιπτώσεις αύτή ή συν 
εξάρτηση είναι νοητή μόνο. Π.χ. δέκα 
ποτιστικά στρέμματα κοντά σέ μιά πόλη 
μπορούν νά δώσουν εισόδημα αρκετό γιά 
μιά οικογένεια χάρις στό δτι υπάρχουν 
τά τεχνητά λιπάσματα, τό υδραγωγείο, ή 
αγορά, οί εκλεκτές διασταυρώσεις προ
ϊόντων, πράγματα δηλαδή πού οφείλον
ται σέ κοινή προσπάθεια. Σέ άλλες περι
πτώσεις^ η συνεργασία είναι περισσότερο 
υλική, απτη. Ενα μεγάλο Πανεπιστήμιο 
π.χ., μια μεγάλη σιδηροδρομική επιχεί
ρηση ή ενα μεγάλο λιμάνι δύσκολα μπο
ρεί να είναι ιδιοκτησία ένος, νά γίνουν

τούς κόπους ή τά κεφάλαια ενός μόνο.
Ιό  δτι ή δυναμικότητα τής ιδιωτικής 

περιουσίας, δηλαδη ή αξία της, οφείλε
ται σέ τόσο μεγάλο βαθμό σέ άξίες πού 
είναι κοινό κτήμα δλων, σημαίνει δτι ή 
ιδιωτική περιουσία δεν μπορεί νά λογί
ζεται ω5 δικαιωματικά ιδιωτική, π α ρ ά  
αν δουλεύει στις άλλες κοινές άξιες 
π ο ύ  άξιοποιοΰν κοί τήν ΐόια, δηλαδή 
στην κοινωνία γενικά. Μόνο άν άναχω 
ρήσουμε άπό τήν ορθήν αυτήν αντίληψη

έχουν τό δικαίωμα νά θέσουν τά εξής 
ερωτήματα.

Είναι τό καθεστώς τής κοινοκτησίας 
τών παραγωγικών μεσοιν πραγματοποι- 
ήσιμον άνευ άναιρέσεως τής ατομικής 
ελευθερίας τοΰ προσώπου τού ανθρώπου;

Ή  κοινοκτησία τών παραγωγικών μέ
σων αποδίδει περισσότερον άπό τό καθε- 
στώ; τής ιδιοκτησίας ;

Ί Ι  2ποχή από τό 1848-1948 θά άποβή 
μια^ έποχη της σοσιαλιστικής απατηλής 
έλπίδος, τής άποπλανήσεως, ή μία σχετι- 
κώς υγιής άντίθεσις πβός τόν άκρατον 
καί εγωιστικόν κεφαλαιοκρατισμόν πρός 
δημιουργίαν ενός νέου φιλελευθερισμού 
άνωτέρας καί πρός παντός ήθικωτέοας 
συνθέσεως;
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τής ιδιωτικής περιουσίας, πού βλέπουμε 
συχνά νά εφαρμόζεται καί στήν πράξη 
(π.χ. στήν αρχαία Α θηνα ϊκή  Δημοκρα
τία, διοιρκούνιος τού πολέμου στή σημε
ρινή ’Αγγλική Δημοκρατία,...), θά  κατα
νοηθούν όρθά δσα έκθέτονται παρά κά
τω σχετικά μέ τήν αξία καί τά αποτε
λέσματα τής ατομικής ιδιοκτηρίας.

2) Ή  ά τ ο μ ικ ή  ιδ ιο κ τ η σ ία  ε ΐν α ι  
μ ιά  έ γ γ ι)η σ η  ψ υ χ ικ ή ς  κ α ί  π ν ε υ 
μ α τ ικ ή ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς .— «’Έχει κα 
νείς τόση ελευθερία, δση μπορεί νά 
άγοράση», σημαίνει πώς μονάχα ό οικο
νομικά ανεξάρτητος μπορεί νά είναι 
πραγματικά ελεύθερος. Ό  αγρότης πού 
έχει ένα κτήμα δικό του καί μπορεί απ’ 
αυτο νά ζήση τήν οίκογένειά του, είναι 
περισσότερο ελεύθερος άπό τόν εργάτη 
ενός εργοστασίου ή άπό έναν ιδιωτικόν 
υπάλληλο, γιατί οί τελευταίοι αυτοί έξ- 
αρτώνται σέ μεγαλύτερο βαθμό άπό τόν 
εχοντα τό εργοστάσιο ή άπό τή συνδικα
λιστική τους οργάνωση, παρ’ δ,τι εξαρ 
τάται 6 ιδιοκτήτης αγρότης άπό δ,τι δή
ποτε. Καί πάλι ό εργάτης καί ό ιδιω
τικό; υπάλληλος είναι περισσότερο ελεύ
θεροι από τόν δημόσιο υπάλληλο ή στρα- 
τια>τικό, ό όποιος είναι υποχρεωμένος 
νά συμμορφώνη τις ένέργειές του καί 
τις εκδηλώσεις του πρός καθαρισμένες  
ηθικές επιδιώξεις. Θεωρητικά σέ μιά δη
μοκρατία εΐναι βέβαια ελεύθερος στις 
ιδέες του καί ό δημόσιος υπάλληλος, άν 
δμως ή θεοορητική αύτή ελευθερία πραγ- 
ματοποιηθή, τό κράτος θά  διαλυθή καί 
η δημοκρατία μαζί του. Γιαυτό ή δημο
σιοϋπαλληλική πειθαρχία στό ενιαίο 
πνεύμα είναι αναγκαία, δπως π.χ. καί 
στις πολεμικές δυνάμεις. Ό  δημόσιος 
υπάλληλος καί ό στρατιώτης δουλεύουν  
« υ ρ ίω ;  σ ιή ν  ελευθερία  tc&v άλλων  
περισσότερο άπό δλοτις ό άστυνόμος καί 
ό ευσυνείδητος δάσκαλος. Εΐναι γνωστό 
στους ειδικούς, πώς στις πολεμικές δυνά
μεις ή ττιφλή πειθαρχία αντικαθίσταται 
άπό τό κοινό δόγμα. Οί πολεμικές σχο
λές δηλαδή διδάσκουν έναν ομοιόμορ
φον τρόπον τού σκέπτεσθαι, τό δόγμα, 
καί χάρις σ’αύτό καί ό'χι σέ λεπτομερείς 
διαταγές, είναι ό άνώτερος βέβαιος δτι 
ο κατώτερος θά ένεργήση ορθά. Πάνω 
στό όόγμα στηρίζεται ή επιτυχία τών 
μβγάλων δμοιογενών οργανισμών. "Αν ό

κάθε δάσκαλος στή Ρωσσία άναπνύσση 
στους μαθητές δικές του πολιτικές αντι
λήψεις, η Ρωσσία θά διαλυθή- καί τό 
ίδιο αποτέλεσμα θά έχει ή ϊόια ενέργεια 
στήν Ελλάδα .

Οχι μόνο δμω; ώς καθήκον γεννάται 
σέ τέτοιους οργανισμούς τό δόγμα (δηλα
δή ή ανελευθερία σκέψεως καί έκδηλώ- 
σεως), άλλά καί ώς άποτέλεσμα1 γιατί 
δταν δλοι οί στρατιωτικοί ζοΰν μιά ομοι
όμορφη ζωή, δταν δλοι οί δασκάλοι δι
δάσκουν ευσυνείδητα τήν ίδια αγωγή, 
δταν ολοι οί εργάτες ενός εργοστασίου 
έχουν τούς ίδιους προϊσταμένοιις καί 
άκούνε τούς ίδιους συνδικαλιστικούς ρή
τορες, είναι, φυσικό δτι τό άποτέλεσμα 
θά εΐναι ή ομοιόμορφη σκέψη, ή ανελευ
θερία έπομένως στή σκέψη. Τουναντίον 
μέ τόν ιδιοκτήτη αγρότη, ανεξάρτητος 
άπο κάθε προϊστάμενον καί άπό κάθε 
δόγμα, εξασφαλίζει άνεξαρτησία σκέψε
ως καί ελευθερία σκέψεως καί έκδηλώ- 
σεως αυτής.

Ή  άτομική λοιπόν ιδιοκτησία, 
στό μέτβο πού  δίνει τήν οικονομική  
άνεξαρτησία, έξασφαλίζει τις λεγά
μενες ελευθερίες στή γένεση τους.

3) Ή  ά τ ο μ ικ ή  ιδ ιο κ τ η σ ία  βοη-  
θ ε ϊ  στό  σ χ η μ α τ ισ μ ό  τ ή ς  π ρ ό σ ω  
π ικ ό τ η τ ο ς .— Τό άντιμαζικό αίτημα 
τοΰ σχηματισμού τής πρυσωπικότητος 
εΐναι ένας άπό τούς προκαθοριστικούς 
δρους σχηματισμού δημοκρατικής συν- 
ειδήσεως γιά πολλούς λόγους.— Μή πιέ
ζοντας τόν καθένα νά μπή κάτω άπό 
ώρισμένο καλοΰπι κάνει δυνατή τήν ανά
πτυξη στό μέγιστο τών ανθρωπίνων ικα
νοτήτων.—Βοηθώντας έ'τσι τό διαφορι· 
σμό τών ισχυρών φυσιογνωμιών κάνει 
δυνατή τή διαλεκτική, δηλαδή τήν εξέλι
ξη τής κοινωνίας, τής επιστήμης κλπ. 
κάτω άπό τό φώς δλων τών δυνατών 
άπόψεων.

Ή  άνομοιομορφία τής σκέψεως έμπο 
δίζει τήν δικιατορική διακυβέρνηση, 
προσωπική καί κομματική κλπ. 'Ο  σχη
ματισμός τής προσωπικότητος διευκολύ 
νεται άπό τήν άτομική ιδιοκτησία γιατί 
αύτή δίνει τά μέσα στό άτομο νά έφαρ- 
μόση τις προτιμήσεις του στή διαμόρφω
ση τοΰ εαυτού του, στόν τρόπο πού θά 
φτιάση τήν περιουσία του καί θά  τή 
διαχειρίσθή καί στήν διακυβέρνηση τής
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οικογένειας του. Δεν πρόκειται φυσικά 
εδώ νά αναλύσουμε γιατί τό κλίμα τοΰ 
σπητιοΰ είναι άπαοαίτητο για το παιδί. 
Καί οί Ρώσσοι κομμουνιστές έπειτα άπό 
σημαντική πείρα στο ιδιο κατεληξαν 
συμπέρασμα. Ό  σοσιαλισμος ομως δια
λύει τήν οικογένεια—χωρίς νά τό θέλει— .
Ό  Έ γ κ ε λ ς  στό βιβλίο του « Ή  καταγω
γή τής οίκογενειας» άποδεικνυει ισα ισα 
πώς ή οικογένεια «τήν οποίαν αστική 
κοινωνία θεωρεί θεμέλιο τής ηθικής» 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό αποτέλε
σμα τής εισαγωγής εις τήν κοινωνίαν 
τοΰ θεσμοΰ τής ατομικής ιδιοκτησίας' 
μέ τήν εισαγωγή αυτή οί ’Αθηναίοι καί 
οί Ρωμαίοι πέρασαν άπο τό γένος ή 
τήν gens στήν οικογένεια, ενώ σέ σημε
ρινές απολίτιστες φυλές (πού ί\ ατομική 
ιδιοκτησία δέν έχει άκόμα εισαχθή)  ̂ η 
κοινωνία βασίζεται στό γένος καί δχι 
στήν οικογένεια. 'Η  ατομική ιδιοκτησία 
βοηθεΐ στό σχηματισμό τής οίκογενειας, 
γιατί κάνει δυνατό ιό σχηματισμό μιας 
μικρής κοινωνίας μέσα στό σπήτι, δίνει 
σέ κάθε παιδί σχεδόν ενα η δυό Ιδιαιτέ
ρους παιδαγωγούς—τόν πατέρα και την 
μητέρα— , συνδέει τά μέλη τής οϊκογε- 
νείας μέ αισθήματα υποχρεώσεων ή ευ
γνωμοσύνης καί τέλος με το σημαντικό 
δισμό τής κληρονομιάς τ ή ς  πατρικής 
περιουσίας. "Αν μελετήση κανείς τα πλε
ονεκτήματα τοΰ οικογενειακού θεσμού 
γιά τον άνθρωπο, άνεξαρτητα απο οποι
αδήποτε ήθική ή θρησκευτική προκατα^· 
ληψη, θά πεισθή ϊσως, ότι καί μονο η 
εξασφάλιση τής διατηρήσεως  ̂αυτού τού 
θεσμού μάς οδηγεί μακρυά από το σο
σιαλισμό.

4) Ό  α σ ύ δ ο τ ο ς  κ α π ι τ α λ ι σ μ ό ς  
δ π ω ς  κ α ί  ό  σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ς  ο δ η γ ο ύ ν  
σ τ ή ν  κ α τ ά ρ γ η σ η  τ η ς  ά τ ο μ ι κ ή ς  
Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς  ocpa κ α ί  τ ή ς  δ η μ ο 
κ ρ α τ ί α ς . — 'Η  Δημοκρατία επομένως, 
αν θέλει νά είναι συνεπής πρός τις αρ
χές της, πρέπει νά εξασφαλίζη ατομική 
ιδιοκτησία σέ όλους ή τουλάχιστο στή 
μεγάλη πλειονότητα. "Ενα κράτος, όπου 
υπερτερεί δ αριθμός τών προλεταρίων, 
μπορεί νά είναι άκόμα δημοκρατικό, αν 
οί παραδόσεις, πού πηγάζουν άπό πάλαι- 
ότερες εποχές άτομικής ιδιοκτησίας, εΐνε 
άκόμα ισχυρές- εΐνε όμως σχεδόν βέβαιο 
δτι θά  παύση κάποτε νά είναι δημοκρα

τικό έφ’ όσον διατηρείται ή αυξάνεται 
ή αναλογία τών προλεταρίων. Είναι 
όμως άρα γε δυνατή ή γενίκευση τού 
θεσμού τής άτομικής ιδιοκτησίας, όταν 
αυξάνει δ πληθυσμός ενώ ή καλλιεργή
σιμη γή μένει ή αύτή καί μέ τά σημερι
νά μέσα παραγωγής, τά όποια διευκο
λύνουν τή συγκέντρωση μεγάλων περι
ουσιών στά χέρια ολίγων, άρα τήν προ
λεταριοποίηση πολλών ; ’Ό χ ι άπαντούν 
οί θεωρητικοί σοσιαλιστές.

'Η  θεωρία καί ή πείρα μολοταύτα 
άπαντούν καταφατικά. Ή  μορφή βέβαια 
τής ιδιοκτησίας δέν θ ά  είναι πάντα, 
όπως άλλοτε δ άνεξάρτηιος κλήρος γής, 
Στή γεωργία θά είναι ένας μικρότερος 
κλήρος, πού θά συνδέεται μέ τους γει
τονικούς, μέ κοινές υποχρεώσεις άρδεύ- 
σεως, αποστραγγίσειος, προστασίας, ϊσως 
καί μέ κοινά μηχανήματα καλλιεργείας, 
συντηρήσεως, έκβιομηχανίιεω; καί εξ- 
ευγενισμοΰ τών προϊόντων. Στή βιομη
χανία ή σέ άλλες επιχειρήσεις ή μορφή 
τής ’ιδιοκτησίας θά είναι ένας αριθμός 
μετοχών, πού θ ά  δίνει δικαίωμα συμμε
τοχής στή διοίκηση καί στά κέρδη. Σέ 
οργανισμούς όχι κερδοφορους π.χ. κρα
τικών υπηρεσιών, νοσοκομείων κλπ. οί 
μετέχοντες θ ά  άποκτούν ιδιωτική περι
ουσία—ή μάλλον τά αντίστοιχα πρός 
τήν ιδιωτική περιουσία στοιχεία— μέ^τήν 
υψηλή ειδική μόρφωση, τό Ταμείο υπο
χρεωτικής άσφαλίσεως, τήν αυτοδιοίκη
ση τού κλάδου καί τόν καταστατικό 
χάρτη.

Ό  ασύδοτος καπιταλισμός,—τό νά 
διευκολύνη δηλαδή δ νόμος νά αυξάνε
ται στό άπειρο ή περιουσία ενός καί 
μάλιστα άσχετα άπό τις προσφερόμενες 
στήν κοινωνία οικονομικές υπηρεσίες— , 
κάνει αδυνάτους αυτούς τούς όρους, δη
μιουργεί άφθονα προλετάριους καί οδη
γεί στήν κατάργηση τής δημοκρατίας. 
Τά αποτελέσματα του μπορεί νά μη 
είναι πολύ φανερά, όταν ή οικονομική 
χωρητικότητα τής πολιτείας είναι μεγά
λη, όπως π.χ. συμβαίνει άκόμα σήμερα 
στήν ’Αμερικανική ’Ήπειρο καί τήν Αΰ 
στραλία- θ ά  προβάλουν όμως άμείλιχτα, 
μόλις ό πληθυσμός ύπερβή τήν οικονο
μική χωρητικότητα, όπως συμβαίνει άπό 
καιρό στήν Ευρώπη.

Ή  Δημοκρατία d a  διασωθή και 
τώρα, δπως διασώθηκε και σ ιό  πα·
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ρελθόν, μόνον άν κατορθώση νά 
συμβιβάση τήν έξέλιξη τών μέσων  
παραγωγής μέ τήν ατομική ίδιοκτη 
σία. Αύτό έγινε στήν αρχαία ’Αθήνα. 
Στό τρίτο άρθρο αύτής τής σειράς δεί
ξαμε πώς μπορεί νά γίνει— καί συχνά 
γίνεται—στήν περίπτωση τής βιομηχα
νίας, σήμερα, πού είναι καί ή δυσκο
λότερη περίπτωση. Στή περίπτωση τής 
άγροτικής οικονομίας, όλα τά σημερινά 
μέσα παραγωγής μπορούν νά εφαρμο* 
σθούν μέ τήν καλήν οργάνωση τής χω
ρικής Κοινότητος. Τό πλεονέκτημα τής 
κοινοτικής όργανώσεως μέ ατομική ιδιο
κτησία απέναντι τής κολεκτιβιστικής θά  
είναι, ότι δ Ιδιοκτήτης θά  εργάζεται 
—όπως καί τώρα—πρόθυμα όλη τήν 
ημέρα καί μέρος τής νύχτας στό δικό 
του κτήμα, ενώ θά  προσπαθή νά λιγο- 
στέψη τις ώρες εργασίας του στό κοινό 
κτήμα.

5) Β οη θούν  ο ΐ  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι  δροι  
ο ικ ο ν ο μ ία ς  στή δ ια τή ρ η σ η  τού  
θ εσ μ ο ύ  τ ή ς  ά ι ο μ ι κ ή ς  ιδ ιο κ τ η 
σ ί α ς .— 'Η  Δημοκρατία θ ά  ήταν άνί- 
σχυρη νά έπιζήση, άν— όποις ισχυρίζε
ται ό θεωρητικός σοσιαλισμός— , ή εξέ
λιξη τών μέσων παραγωγής οδηγούσαν 
στήν άπορρόφηση τής μεγάλης ϊδοκτη- 
σίας άπό τή μικρή, στή συγκέντρωση 
δηλαδή τής οικονομικής δυνάμεως σέ 
λίγα πρόσωπα.Ή  πείρα άποδεικνύει τό 
αντίθετο" τό σχετικό μέγεθος τών μεγά
λων περιουσιών δέν είναι σήμερα μεγα 
λύτερο άπό άλλοτε. Οί ιδιότητες τού 
χρήματος περισσότερο, λιγότερο δέ τά 
μηχανικά μέσα παραγωγής ήταν καί 
είναι ή αίχία τών μεγάλων περιουσιών. 
Πριν άκόμα άπό Τούς Ρωμαϊκούς χρό
νους υπήρχαν τεράστιες ιδιωτικές περι
ουσίες. Στούς Βυζαντινούς χρόνους 
άναφέρεται μιά πάμπλουτη χήρα στήν 
Πάτρα πού είχεν ιδιοκτησία τό ένα 
τρίτο τής Πελοποννήσου. Στήν Ά ν α  
γέννηση τραπεζίτες τής Βόρειας ’Ιτα 
λίας ήταν σέ θέση νά χρηματοδοτούν 
πολέμους. Τά μηχανικά μέσα παραγω
γής άλλοτε οδηγοίν στή συγκέντρωση 
καί άλλοτε στήν αποκέντρωση.'Η όμα- 
δική εργασία δεκάδων χιλιάδων ανθρώ 
πων γιά τό άνοιγμα καί τή συντήρηση 
τών καναλιών τής Αίγυπτου γίνεται 
σήμερα μέ λίγα σχετικώς μηχανήματα.

Ή  ομαδική εργασία εκατοντάδων άπό 
άγωγιάτες στήν υπηρεσία τών εμπόρων 
πού μετέφεραν άλλοτε τά εμπορεύματα 
στούς δρόμους τής Ευρώπης μπορούν 
τώρα νά άντικατασταθούν μέ αυτοκίνη
τα. Μιά επιχείρηση υψικαμίνου μέ κώκ 
παραγωγής χιλίων διακοσίων τόννων 
χυτοσιδήρου, μπορεί τώρα νά άντικατα- 
σταθεΐ — χάρη στις προόδους τοΰ ήλε* 
κτρισμού—μέ πολλές μικρότερες ηλε
κτρικές χαμηλές καμίνους. Τά τσελιγ
κάτα τών χιλίων προβάτων αντικαθί
στανται—χάρις στις προόδους τής βιο
μηχανίας καί τών μεταφορών—μέ πολύ 
μικρότερες επιχειρήσεις σταυλικής κτη
νοτροφίας. Οί μεγάλες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις αντικαθίστανται μέ πολλές 
μικρότερες επιχειρήσεις φορτηγών αυτο
κινήτων. Οί τεράστιες επιχειρήσεις τών 
Ε τα ιρ ιώ ν  τών 'Ανατολικών ’Ινδιών καί 
άλλων όμοιων άντικαθιστώνται επίσης 
μέ πολλές μικρότερες. Ή  ραπτομηχανή 
καί ή πλεκτομηχανή, ό ήλεκτροκινητήρ 
άντλήσεως ποτιστικού νερού,... βοηθούν 
σήμερα τήν εργασία στό σπήτι, τήν ατο
μικήν ιδιοκτησία. Τά εργοστάσια κατα
σκευής όλων αυτών τών μηχανημάτων 
τείνουν—είναι άλήθεια—στή συγκέν
τρωση τής ιδιοκτησίας, άπαξ όμως τά 
μηχανήματα κατασκευασθούν, βοηθούν 
—πολλά άπό αύτά— στήν άποκέντρωση. 
’Αποτέλεσμα, βεβαιο^μένο στατιστικά, 
είναι ή αύξηση τοΰ αριθμού τών μικρών 
έπιχειςήσεων.

Αύτό πού γίνεται ακριβώς σήμερα 
—στήν πολιτική εξέλιξη τής ’Αγγλίας 
καί τής Γαλλίας π .χ .—επιβεβαιώνει αύ- 
τές τις διαπιστώσεις. Ό  σοσιαλισμός, 
φυσιολογικά εξελισσόμενος, διατηρεί τήν 
άτομική ιδιοκτησία' μόνο στή Ρωσσία 
πού έπεβλήθη μέ τά Λεττονικά συν
τάγματα τήν κατήργησε. Ή  κρατικοποί
ηση τών μεγάλων βιομηχανιών δέν είναι 
σοσιαλισμός, όπως δέν ήταν σοσιαλι
σμός ή κρατικοποίηση τών σιδηροδρο
μικών επιχειρήσεων, τών ΤΤΤ, τής £κ- 
παιδεύσεως, τών λιμενικών οργανισμών, 
τών κοινοτικών εκμεταλλεύσεων ηλεκτρι
σμού, γκαζιού, νερού, καί άλλων οργα
νισμών; λεγομένων δημοσίας ωφελείας, 
πού έγιναν μέ τό φιλελεύθερο καπιταλι
στικό καθεστα>ς. "Ολες αυτές οί με 
γάλες επιχειρήσεις καθιστούν με τά 
προϊόντα τους πιό  εΰκολη τήν άτο-
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μική Ιδιοκτησία. Ή  κοινοτική κτήση 
τοΰ λειβαδιού κάνει δυνατές περισσότε
ρες ατομικές ιδιοκτησίες ζώων παρά αν 
τό λειβάδι είχε μοιραστή στους κτηνο- 
τρόφους.

"Οταν λοιπόν λέμε δτι ή ατομική Ιδιο
κτησία πρέπει νά διατηρηθή, δέν εννο
ούμε, δτι πρέπει νά πάμε έναντίον τοΰ 
οίκονομικοΰ καθεστώτος, δπως αύτό δια 
μορφώνεται φυσικά μέ τήν εξέλιξη τών 
μέσων παραγωγής εννοούμε μόνον δτι ή 
νομοθεσία πρέπει νά εύνοή τή φυσική 
τάση, δπου υπάρχει, πρός τό σχηματισμό 
άτομικής ιδιοκτησίας. Στήν Ε λλάδα  
αύτό δυστυχώς δέν γίνεται, γιατί ούτε 
στήν αγροτική οικονομία οργανώθηκε ή 
Κοινότης, ώστε νά άνταποκριθή στά 
οικονομικά της καθήκοντα, ούτε τό Κρά
τος κατώρθωσε νά γίνουν άπό άλλους ή 
άπό τό ίδ ιο  οί απαραίτητες μεγάλες βα
σικές επιχειρήσεις παραγωγής—έθνικό 
δίκτυο ηλεκτρικής ένεργείας, βιομηχανία 
σιδήρου κ.ά.—ώστε ή οικονομία μας νά 
άκολουθήση εδώ μιά φυσιολογική εξέλιξη 
βασιζόμετη στό συναγωνισμό τοΰ έργάτη 
μας μέ τόν έργάτη τοΰ έξωτερικοΰ. Ή  
κακή αύτή πολιτική, οδηγεί στό δτι και 
γιά πράγματα πού παράγονται έδώ χω
ρίς καμμιά είσαγοογή καμμιάς  ̂πρώτης 
ύλης απ’ έξω καί πού καταναλίσκονται 
εδώ σέ άφθονη ποσότητα, ή αμοιβή τοΰ 
εργάτου μας είναι χαμηλή, ώστε νά μη 
μπορεί νά κάνη καμμιά αποταμίευση, νά 
άποχτήση δηλαδή ιδιωτική περιουσία- 
Τήν οικονομία μας διευθύνουν σήμερα 
διάφορες αμόρφωτες ομάδες πολιτικών, 
υπαλλήλων και ιδιωτών, βιομηχάνων κυ
ρίως, τών οποίων ή μυωπία καταστρέφει 
στή γένεση της κάθε ελπίδα νά βαδί
σουμε μαζί μέ τά άλλα πολιτισμένα 
κράτη.

6) ΟΙ δ ρ ο ι  γ ι ά  τ ό  σ χ η μ α τ ισ μ ό  
ά τ ο μ ικ ή ς  Ιδ ιο κ τ η σ ία ς  σ ή μ ε ρ α .—
'Η  μορφή τής ιδιοκτησίας στά απλά της 
στοιχεία είναι στή νεώτερη οικονομία 
δπως άναφέρεται παραπάνω, καθώς καί 
στό τρίτο μας άρθρο. Δέν είναι μόλα 
ταϋτα τόσο απλή. Ά ν  σέ παληούς χρό
νους, δίνοντας ή Πολιτεία ένα κομμάτι 
γης στό δοΰλο μποροΰσε νά τόν κάνη 
ιδιοκτήτη καί ελεύθερο πολίτη τής Δη
μοκρατίας, δηλαδί) ικανόν νά ζήση τήν 
οικογένεια του, σήμερα αύτό μπορεί νά

πραγματοποιηθή, μόνο άν ή Πολιτεία 
μόρφωση πρώτα τόν πολίτη τεχνικά τόσο 
γιά τήν άγροτική, δσο και γιά τήν αστι
κή ζωή. Στις πολιτισμένες χώρες ό αγρο
τικός πληθυσμός περιορίζεται διαρκώς, 
ώστε δταν συζητούμε τό ζήτημα τής Ιδιο
κτησίας πρέπει τώρα νά έχουμε κυρίως 
υπόψη μας τή βιομηχανική περίπτωση. 
Στό χωριό ή άγροτική ζωή δίνει άπα- 
σχόληση σέ δλα τά μέλη τής οίκογενειας" 
οίγυναΐκες έργάζονται έπίσης στήν οϊκο 
νομική εξυπηρέτηση τής οίκογενειας 
οσάκις τά μητρικά καθήκοντα τό έπι 
τρέπουν στήν πόλη, ή ζωή πρέπει νά 
προσαρμοσθή έπίσης στήν αξιοποίηση 
τών ικανοτήτων δλων τών μελών τής 
οίκογενειας, ώστε τό εισόδημα νά είναι 
ικανό γιά τήν άπόκτηυη καί τή συν
τήρηση άτομικής ιδιοκτησίας. Ή  προσ
αρμογή αύτή προχώρησε σέ άλλες χώ
ρες, ένώ στή δική μας τώρα μόλις άρχί- 
ζει μέ πάρα πολλές έναντιότητες. Ά ν  
πραγματικά έννοοΰμε νά εύνοήσουμε τήν 
απόχτηση άτομικής περιουσίας, πρέπει 
αύτό νά γίνεται κατορθωτό έως τήν ηλι
κία τών 30 ή 35 χρόνων, οπότε τό αρ
γότερο πρέπει νά άρχίζη δ σχηματισμός 
οίκογενειας. Τις τακτικές δαπάνες τής 
αστικής οίκογενειας Θά τις αντιμετώπιση 
βεβαίως τό εργατικό εισόδημα' τις έκτα
κτες δμως δαπάνες μόνο ή ατομική π ε 
ριουσία μπορεί νά αντιμετώπιση.

Τό όλιγώτερο πού πρέπει νά έχη έξ- 
ασφαλισθεϊ έως τή στιγμή τοΰ σχηματι
σμού τής οίκογενειας είναι ή «εστία», 
τό σπήτι, έ'στω καί αν δέν είναι έντελφς 
αποπληρωμένο. ’Άλλο απαραίτητο στοι
χείο είναι δτι ό σχηματισμός τής άτομι
κής περιουσίας, τοΰ άτομικοΰ κεφαλαίου 
δηλαδή, δέν πρέπει νά έρχεται σέ άντί- 
θεση μέ τό σχηματισμό τοΰ γενικοΰ κε 
φαλαίου τής χιορας, δπως τά σημερινά 
μέσα παραγωγής τό απαιτούν. Τό κεφά
λαιο λοιπόν πού σχηματίζει ως ιδιοκτη
σία του δ τεχνίτης πρέπει νά είναι έκεϊ 
πού εργάζεται, μέσα στήν έπιχείρηση 
δηλαδή. "Αν ό νόμος κανονίση, ώστε  
τό νέο κεφάλαιο πού  σχηματίζεται  
στήν κά θε έπιχείρηση, νά  άνήκη  
όλο σέ ένα ν ,  τότε είνα ι φανερό, ότι 
οί άλλοι θά  μείνουν χωρίς π ε ρ ι 
ουσία. "Αν τουναντίον δ νόμος δώση 
ένα μέρος τοΰ νέου κεφαλαίου στόν κε 
φαλαιοϋχο καί ένα μέρος στόν έργάτη,
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Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΘΕΣΜ ΟΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΙΝ

Γράφων είς εφημερίδα τής Αλεξάν
δρειάς έφέτος έπί τή 25η Μαρτίου "Ελ- 
λην, αρχαιότατης οίκογενειας τής Αίγύ- 
πτου, έτόνιζεν δτι τά νώτα τού Έλληνι- 
σμοΰ τής Αΐγύπτου εΐνε πλέον κολλημένα 
στόν τοίχο καί δέν χωρεί πλέον ύποχώ- 
ρησίς του δσον άφορΰ τήν είς τήν είσο
δον αύτήν τής Αφρικής θέσιν του.

Άναμφισβητήτως καί οί "Ελληνες τής 
εδώ γωνίας μας έν Εύροόπη θά έπρεπε 
νά έχωμεν ώς πολιτικόν μας δόγμα τό 
αύτό σύνθημα συναγερμού. Τά νώτα μας 
πλέον είναι κολλημένα στόν τοίχο στή 
Βαλκανική καί δέν έχομεν πλέον διέξοδον 
παρά κτυπώντας μπροστά μας. Τό ζήτημα

έτσι, καί μόνο έτσι, μπορεί νά απόκτηση 
καί αύτός περιουσία. Γιά νά είναι δμως 
αύτά οπωσδήποτε δυνατά, πρέπει οί επι
χειρήσεις νά είναι υγιείς, νά μή στηρί- 
ζωνται δηλαδή σέ προχείρους συνδυα
σμούς έκμεταλλεύσεως περιστάσεων προ
σωρινών, μέ ανεπαρκή κεφάλαια, κα
κούς τεχνικούς κλπ. Ά γό μ εθ α  έτσι πάλι 
στό δτι ή οικονομία πρέπει στό σύνολό 
της νά εΐνε ικανοποιητική. Οί δροι λοιπόν 
πού άντιττοιχοΰν στήν ατομική ιδιοκτη
σία είναι στήν άγροτική μέν οικονομία 
οργάνωση τής Κοινότητος καί μόρφωση 
τών νέων, στή δέ βιομηχανία υγιείς βιο
μηχανικές έπιχειρήσεις, μόρφα'ση τοΰ 
τεχνίτη, συμμετοχή τοΰ έργάτη στό σχη
ματισμό τοΰ νέου κεφαλαίου, έξασφάλιση 
κατοικίας καί προσαρμογή τής επαγγελ
ματικής εργασίας τής γυναίκας στις οικο  ̂
γενειακές της υποχρεώσεις' εφαρμογή 
δηλαδή τών αρχών τής Κοινότητας καί 
στή βιομηχανία. Ά π ό  τά παραπανω γ ί 
νεται φανερό, δτι ή Δημοκρατία, δέν 
είναι ζήτημα διατυπώσεως τοΰ σχετικού 
άρθρου γιά τόν τύπο τοΰ πολιτεύματος 
άπό τό Σύνταγμα."Ενα τόσο βασικό ζη 
τημα, δπ(ος τό πολίτευμα, εξαρτάται απο 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον εξασφαλίζεται 
τό καθημερινό μας ψωμί.

δμως αύτό τής θέσεως τοΰ Ελληνισμού 
σ τ ή ν  Εύρώπη δέν είνε θέμα τού παρόν
τος Σημναόματος.Έξ άλλου μόνον έν άπό 
τά ζωτικά κοινωνικά ζητήματα τού 'Ε λ 
ληνισμού τής Αίγυπτου θά θίξωμεν έδώ 
έν συντομίςι Μολονότι χρέος έχομεν νά 
έξετάσωμεν λεπτομερέστεροι' μαζί μέ τά 
κοινωνικά του ζητήματα καί τά οικονομι- 
κοπολιτικά.Όφείλομεν να κατανοήσοομεν 
μέσα είς ποιον περιβ 'λλον κινείται ό 
Ελληνισμός τή; Αίγυπτου διά την ύπαρ- 
■;ίν του, διά τόν άγώνα περί ύπάρξεως 
;ών μελών του, θά καταστή τότε νοητόν 
διατί δ Αίγυπτιώτης "Ελλην διετύπωσε 
rov άφορισμόν πού άνέφερα έν άρχή, έν 
δόγμα πολιτικόν καί κοινωνικόν πού 
όφείλομεν νά άγκαλιάσωμεν.Άντί έορτα- 
σπκών λόγων έπί τή Ε θν ική  Ε ορτή  
έκήρυξεν έν σύνθημα θάρρους, έπιμονής 
καί άποφασιστικότητος έσκειψένης. Καί 
όρθώς τό έπραξε, διότι κακώς προσσνα 
τολισθείς δ Ελληνισμός τής Αίγυπτου 
έχει πάχτοτε έν αίσθημα ύποχωρήσεως 
πρός τήν Ελλάδα, άντι νά γίνη πρωτο
πόρος είσχωρήσεω; στην Αφρική. Καί 
καλά έκαμε, διότι πολλοί Αίγυπτιώται 
έφαίνοντο προτιθέμενοι νά έγκαταλεί- 
ψουν τάς έν Αίγύπτω θέσεις καί παρο
πλιστούν έρχόμενοι στήν Ελλάδα διά νά 
μποΰν είς τάς τάξεις τών λεξιπαλαιστών.

Είς τήν Αίγυπτον ύφίσταται ή μόνη 
συμπαγής Ελληνική παροικία πού άπέ 
μείνε στό τρίτο αύτό (μετά τήν Τουρκίαν 
καί τήν Συρίαν) Μουσουλμανικόν Κράτος 
τής Μεσογείου, μετά τήν βιαίαν έξωσιν 
έκ τής Θράκης καί τής Μικρας Ά σίας 
τοΰ Ελληνισμού, τοΰ μόνου γηγενοΰς καί 
άρχαιοτάτου πληθυσμού τών πρώην Βυ- 
ζαντινοελληνικών αύτών χωρών. Ή  έξω- 
σις ήρχισε κατά σύστημα άπό τοΰ 1909 
μέ τήν έγκαθίδρυσιν τών Νεοτούρκων έν 
Τουρκία, έπέφερε τήν Βαλκανικήν Συμ- 
μαχίαν καί τούς Βαλκανικούς Πολέμους, 
συνεχίσθη έντατικιοτέρα τό 1914, έπέφε- 
ρε τήν είσοδόν μας είς τόν πρώτον Μέγαν
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Πόλεμον μέ to μέρος τής Άντάντ, καί 
συνεπληρώθη to 1923 μέ τήν ανταλλαγήν 
πληθυσμών, άτυχεστάτην πολιτικήν έφεύ- 
ρεσιν συστολής εθνικής εις μικρά δρια 
έπινοηθείσαν υπό παλαιού πολιτευομένου, 
τρομοκρατηθέντος άφότου οί Βούλγαροι 
προ εξηκονταετίας καί πλέον ήρχισαν καί 
εκείνοι τάς διώξεις τών Ελληνικών πλη
θυσμών τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας δια 
νά τάς συνεχίσουν καί μέσα στήν Τουρ
κική τότε Μακεδονία.

Τό ζωτικόν διά τόν Ελληνισμόν τής 
Αίγυπτου κοινωνικόν του ζήτημα εις τήν 
μεταπολεμικήν περίοδον πού αρχίζει, είνε 
τό τής διατηρήσεως τοΰ κΰρους τοΰ Έ λ  
ληνορθοδόξου Πατριαρχείου ’Αλεξάν
δρειάς καί Αφρικής, κΰρους συνυφασμέ- 
νου μετά τών δικαστικών, αΰτοϋ δικαιο
δοσιών επί τών μεταξύ ορθοδόξων υπο
θέσεων οικογενειακής κυρίως φύσεως καί 
τών συναφών πρός τόν θεσμόν τοΰ γά 
μου καί τάς οικογενειακός σχέσεις, άπό 
τής γεννήσεως καί γάμου μέχρις άφανείας, 
διαζυγίου ή θανάτου, ως καί τών κληρο
νομικών, υποθέσεων, ήτοι επί υποθέσεων 
«προσωπικής εν γένει καταστάσεως» μέ 
τό εύρύτερον περιεχόμενον τοΰ νομίκοΰ 
δρου τούτου.

'Ο Ελληνισμός εν Αίγύπτφ υπολογί
ζεται είς 150.000 καί πλέον πρόσωπα. 
Περιλαμβάνει δλας τάς κοινωνικός τάξεις 
ανεξαιρέτως, από τών τάξεων τών δρα- 
στηριωτάτων καί πλουσίων βιομηχάνων 
καίέμπόρων, πάσαν έτέραν διαβάθμησιν 
εμπόρων, έπαγγελματιών καί τεχνιτών, 
επιστήμονας δλων τών κλάδων, μηχανι
κούς, δικηγόρους, ιατρούς, χημικούς καί 
διαφόρους τεχνικούς, υπαλλήλους πάσης 
είδικότητος, μέχρι καί τών πτωχότερων ερ
γατών καί εργατριών καί μέ τούς επαίτας 
του ακόμη. Είναι δηλαδή μία πλήρης κοι
νωνία σχεδόν αυτοτελής. Ά π ό  ΐΟΟετίας 
διά τής Ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί μόνης 
και χάρις εις τήν άμιλλαν καί τό έμφυτον 
προτέρημα νά συνεισφέρουν δλαι αί τά
ξεις διά τά κοινά, οί πάμπλουτοι δσον 
καί οί πτωχοί, εχει αποκτήσει καί ανα
πτύξει λαμπρότατα κοινά ιδρύματα τιμών- 
τα τήν Ελληνικήν αυτήν κοινωνίαν.

Πολιτικώς δ 'Ελληνισμός ούτος διαι
ρείται είς δύο 'Ομάδας.

‘Η μία Ό μάς είνε ή τών Ελλήνων 
υπηκόων, απογόνων, μεταναστών κατά 
τό πλεΐστον εξ Ελλάδος καί τών Νήσων

έλκυσθέντων είς τήν Αίγυπτον κατά τήν 
εκατονταετίαν άφ’ ής ύπό τόν Μωχάμετ 
’Άλη, θαυμαστήν τών Γάλλων τεχνικών 
πού παρεμειναν εις τήν χώραν είς μεγά
λους αριθμούς μετά τήν πτώσιν τοΰ Να- 
πολέοντος έκ τοΰ Έκστρατευιικοΰ του 
Στρατεύματος, έπεζητεϊτο ή συμβολή Ευ
ρωπαίων διά τήν γεωργικήν καί τεχνικήν 
αυτής άνάπτυξιν. Ή  εισρροή Ελλήνων 
μεταναστών επαυσε κατ’ ουσίαν περί τό 
1923 δταν ήρχισεν ή Αίγυπτος ν" άπο- 
κλείη τούς Ευρωπαίους διά περιορισμών 
οί όποιοι κατ’δλίγον έφθασαν εις σημεϊ- 
ον πού νά έγερθή Σινικόν τείχος αποκλει
σμού τών μή ’Αράβων έκ τής ΑΙγύπτου 
καί εμμέσως έκ τής ’Αφρικής.

Ή  ετέρα Ό μάς άποτελείται έξ απογό
νων τμήματος τοΰ παλαιού 'Ελληνισμού 
τοΰ κυριαρχήσαντος εις τήν χώραν επί 
τών Μακεδονικών καί Βυζαντινών χρό
νων, τοΰ περισωθέντος άπό τήν ορμήν 
τής Μωαμεθανικής κατακτήσεως καί τό 
κΰμα καταστροφής, υπό τών ’Αράβων 
έν αρχή περί τό 640 μ.χ. καί τών Τούρ
κων κατόπιν δταν υπέταξαν οΰτοι τούς 
"Αραβας. Είναι οί απόγονοι τών παλαι
ών ραγιάδων, οί γηγενείς Έλληνες, αρ
χαιότεροι καί τών "Αράβων εν τή χώρα 
αναζωογονημένοι δέ τώρα άπό τήν ε π ι 
μιξίαν των μέ τούς νέους 'Έλληνας έποί- 
κους. Διά τούς γηγενείς αυτούς'Έλληνας, 
οί ϊδρυταί τών όμονύμων των Σχολών 
Άρρένων Καΐρου αδελφοί Άμπέτ (Άνα- 
νίας, Ραφαήλ καί Γεώργιος) διετύπω- 
ναν εις τό 'Ιδρυτικόν’Έγγραφον τόν πό
νον των δτι ενεκα τών ατυχιών τοΰ ’Έ 
θνους μας είχε παραμεληθή ύπό τούτου 
ή παιδεία. Φυσικόν δέ ήτο τό παράπονον 
των αυτό νά τούς παρακίνηση ν’άφιερώ· 
σουν ολοκλήρους σχεδόν τάς περιουσίας 
των πρός αναζωογόνησην τής Ελληνικής 
Παιδείας μεταξύ 1840 καί 1850, είς περί
οδον πού τό άπελευθερωθέν μόλις προ 
μιας ή δύο δεκαετηρίδων μικρόν Ε λ λ η 
νικόν Κράτος ήρχιζεν ήδη ν’ άκτινοβο- 
λή μέ φωτεινόν γόητρον καί νέας ελπίδας 
είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον χάρις είς 
τήν ζωηράν προσπάθειάν του άναγεννή- 
σεως. ”Ας σημειωθή δτι ή περιουσία τήν 
οποίαν οί ’Αμπέτ αφιέρωσαν υπέρ τής 
άναβιώσεως τής Ελληνικής παιδείας με
ταξύ τών Ελλήνων τής Αίγύπτου τοπο- 
θετηθεΐσα έκτοτε είς ακίνητα αγροτικά 
καί αστικά αναπαλλοτρίωτα, υπολογίζεται
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τώρα ώς ύπερβαίνουσα τό εν καί ήμισυ 
εκατομμύριον λιρών εις αξίαν, καί ή ογ
κώδης αύτή αξία πολλάς παροικιακάς έρι
δας πείσμονας έξήγειρε κατά περιόδους 
ως καί έντατικόν φθόνον τών έξωθεν. 
Ευτυχώς έως τώρα συνεκρατήθη τό "Ιδρυ 
μα, καίτοι μή χρησιμοποιούν πλήρως τό 
έμπιστευθέν αύτφ τάλαντον.

Οί "Ελληνες έν Αίγύπτφ υπήκοοι άπ· 
ελάμβανον ετεροδικίας δυνάμει τών Διο
μολογήσεων, τών παλαιών Γαλλικών Συν
θηκών τοΰ Βασιλέως Φραγκίσκου Γ ' μετά 
τών Σουλτάνων τής Τουρκίας τών προ- 
νοουσών υπέρ τών έγκαθιστωμένων είς 
τούς λιμένας τής ’Εγγύς ’Ανατολής Γάλ
λων εμπόρων καί τής Γαλλικής ναυτιλίας, 
Συνθηκών ίδρυσασών ετεροδικίαν υπέρ 
τών Γάλλων καί τών «προστατευομένων» 
(δηλ. τάξεών τινων γηγενών καθολι
κών κατ’ ουσίαν) άσκουμένην διά τούτους 
υπό Δικαστηρίων έδρευόντων είς τά Προ
ξενεία. Αί Γαλλικαί έκεΐναι Συνθήκαι τοΰ 
Μεσαίωνος, επεξετάθησαν, δυνάμει τών 
εμπορικών καί περί έγκαταστάσεως Συν
θηκών των, καί διά τούς υπηκόους τών 
λοιπών Ευρωπαϊκών ή Χριστιανικών έν 
γένει Κρατών, καί διά τήν Ελλάδα, κ α θ ’ 
δλην τήν έκτασιν τή ς ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας.

Οί δ’ Αιγύπτιοι τήν υπηκοότητα Έ λ 
ληνες καί αί λοιπαί ομόδοξοι φυλαί, ών 
πολυπληθεστέρα έν Αίγύπτφ μετά τούς 
Ελληνας είναι ή Συριακή (ή μικτή αύτή 

αξιόλογος φυλή τών Μακεδόνων Ιποίκων 
μέ τάς συγγενείς φυλάς τοΰ Κράτους τής 
’Αντιόχειας) είχαν όμοίιος τό πλεονέκτη
μα νά δικάζωνται καί ούτοι μέ τούς ίδι
ους των Νόμους είς τάς υποθέσεις προ
σωπικής καταστάσεως καί είς τήν Ε λ λ η 
νικήν γλώσσαν, ύπό Δικαστηρίων ’Εκ
κλησιαστικών έδρευόντων εις τό Πατρι- 
αρχείον καί τάς ύπ’ αύτό Μητροπόλεις. 
"Οταν Σύριοι τινές ζητούν νά γίνη δια
δικασία είς τήν ’Αραβικήν ή Γαλλικήν 
γλώσσαν γίνεται καί τούτο.

Ή  κοινωνική ζωή τών αρχαίων εκεί
νων Ελληνικών παροικιών, κέντρον της 
φωτεινόν, νεύρον καί καρδίαν, είχε τήν 
’Ορθόδοξον Εκκλησίαν άπό τής κατα- 
κιήσεως. Είναι ολίγο ή πολύ γνωστόν δτι 
ό Μωάαεθ Β' ό Κατακτητής μετά την 
«λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (ήν ήκο- 
λούθησε καί ή διάλυσις τών παροδικών 
Σλαυϊκών Κρατιδίων πού εσχηματίζοντο

Νοτίως τοΰ Δουνάβεως κατά τάς δυσχε
ρείς περιόδους τής Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας (δταν ή Ελληνική νεολαία ήμασ- 
σεν είς τούς αγώνας πρός άμυναν κοινήν 
τής Αυτοκρατορίας) έκάλεσεν ώς Πατρι
άρχην Γεννάδιον τόν Σχολάριον καί πα- 
ρεχώρησεν εις τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν ωρισμένα δικαιώματα έν οΐς καί τό 
δικαίωμα νά άσκή δικαστικήν δικαιοδο
σίαν ή Εκκλησία διά τών κατά τόπους 
Επισκόπων επί τών σχέσεων οικογενει
ακής πρωτίστως φύσεως, περιλαμβανόμε
νων καί τών κληρονομικών, άλλά καί επί 
τών λοιπών περιουσιακών τοιούτων πλήν 
τών άφορουσώ,ν τά δίκαια επί ακινήτων 
δι’ ά ΐσχυεν ό Μουσουλμανικός Νόμος.

Ό  Μωάμεθ Β' δέν είχε κάμη άλλο ή 
νά άκολουθήση μακράν παράδοσιν έφαρ- 
μοσθεΐσαν άπό τών χρόνων τών διαδό
χων τοΰ Μωάμεθ καί τής κατακτήσεως 
τής Συρίας τό 632. 'Ας ύπομνησθή έδώ 
δτι ή κατάκτησις τής Συρίας άπετέλεσε 
τό καιριώτερον πλήγμα κατά τής συνο
χής τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας διότι 
ή Συρία ήτο τό προπύργιον πού έκράτει 
τούς ’Ανατολικούς εχθρούς πέραν τής Ε 
ρήμου εως τότε. Τήν πτώσιν τής Συρίας 
καίτοι διά νά στερεωθούν έκεΐ οί κατακτη- 
ταί έπολέμησαν μέ τούς Βυζαντινούς Αύ- 
τοκράτορας κατά περιόδους δύο καί πλέον 
αιώνας, είχαν άκολουθήση συντόμως ή 
πτώσις τής Αίγύπτου, τής Κυρηναϊκής 
καί τών λοιπών έν Βορείου ’Αφρική Έ λ- 
ληνοβυζαντινών Κτήσεων καί ή απώλεια 
βάσεων πολυαρίθμου τοΰ Βυζαντινού 
Ναυτικοΰ είς τά εκτεταμένα παράλια άπό 
Κιλικίας μέχρι Τύνιδος δπου αί Ελληνι
κοί παροικίαι ήδύναντο εως τότε νά έφο- 
διάζουν έν ασφαλεία τό Αύτοκρατορικόν 
Ναυτικόν.

Οΐ πρώτοι κατακτηταί είς πολλάς πό
λεις τής Συρίας είχαν εισχώρηση διά συμ
φωνιών, καί άνεγνώριζαν δι’ αυτών ώρι- 
σμένα δικαιώματα είς τούς ύποτασσομέ- 
νους Χριστιανούς. Είσήρχοντο άλλωστε 
εις Κοινωνίαν πολύ περισσότερον προηγ- 
μένην καί ώργανωμένην βάσει έξειλιγμέ- 
νου συστήματος νόμο>ν τού Ρωμαιο- 
βυζαντινοΰ. ’Ανεξαρτήτως δμως τούτου 
ό Μουσουλμανικός Νόμος ώς βασιζόμενος 
επί τού Κορανίου δέν εΐχεν έφαρμογήν 
«πιετών χριστιανών.Έξ ανάγκης δθεν οΐ 
πρώτοι Έ μ ίρα ι (πρίγκηπες) τής γενεάς 
τού Προφήτου Μωάμεθ άφηναν είς τούς
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Χριστιανούς τό δικαίωμα νά δικάζωνται
έπί τών οικογενειακών των ϊδίο>ς σχέσε
ων καί τών χρηματικών, πλήν επί «κινη
τών, μέ τούς Ιδιους αυτών ώς προειπομεν 
νόμους, άναγνωρίζοντες είς τούς τοπικούς 
Εκκλησιαστικούς Αρχηγούς τήν σχετι
κήν έπί τών Χριστιανών διχαστικήν δι
καιοδοσίαν ής Αντίστοιχον είχαν οί Μω
αμεθανοί δικασταί έπί τών πιστών Μου- 
σουλμάνιον. °ύτω  ή Εκκλησιαστική Δι
καστική Δικαιοδοσία άνεπιύχθη αυτομά
τως είς πλήρη Θεσμόν διά τήν έξοικονό- 
μησιν τής διοικήσεως αλλοθρήσκων πλη
θυσμών παραπλεύρως πρός τούς όποιους 
οί Μουσουλμανικοί πληθυσμοί διήγον 
δλως χωριστήν κοινωνικήν ζωήν βάσει 
τών Ιερών διατάξεων τοΰ Κορανίου. Τά 
Εκκλησιαστικά Δικαστήρια ήσαν Θεσμός 
Κρατικός καί οί ’Εκκλησιαστικοί ’Αρχηγοί 
ήσαν άρχαί έγχώριοι.

Οί ’Ορθόδοξοι Τεράρχαι έφήρμοζαν 
μεταξύ τών μελών τών ποιιινίων τ(ον τό 
Ρωμαϊκοβυζαντινόν Δίκαιον, τό όποιον 
ήτο τό κοινόν Δίκαιον δλιον τών πληθυ
σμών τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Μάλιστα νομοδιδάσκαλοι τής Νομικής 
Σχολής τής Βηρυττοΰ, ήδη ένα αιώνα 
πριν είχαν συνεργασθή εις τήν σύνταξιν 
τοΰ ’Ιουστινιάνειου Κωδικός καί είχαν 
συνεχώς έν χρήσει διά τάς επαγγελματι- 
κάς των άνάγκας έν Συρίςι καί συνιομω- 
τέρας Συλλογάς Νομικάς είς τήν Ελληνι
κήν, τήν κοινήν γλώσσαν τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου, δπως είχε τοίαύτας συλλογάς 
καί ή Κωνσταντινούπολή είτε άνεπισή 
μους εϊτε μερίμνη τών Βασιλέων συντασ- 
σομένας. Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία μετά 
τήν κατάκτησιν είχεν είς κοινήν χρήσιν 
τήν Συλλογήν τοΰ ’Αρμενοπούλου, έπαρ- 
κή διά τάς άπλδς πλέον σχέσεις τών ποι
μνίων των, τήν Συλλογήν δέ ταύτην (μα
ζί μέ «τούς Νόμους τών Χριστιανών 
ήμών Αύτοκρατόρων») ένεκολπώθη κα
τά φυσικήν συνέπειαν ω; Νόμον του τό 
Ελληνικόν Κράτος διε ίδρύθη καί ήρ 
χισεν άπό τό 1836 νά νομοθετή καί νά 
δικάζη.

Ό  Μωάμεθ Β' ό κατακτητής είχε δώσει 
είς τόν Πατριάρχην Γεννάδιον τόν Σχο- 
λάριον τό 1453 τόν Καταστατικόν Χάρ
την ενός θεσμού πού ΐσχυεν ήδη μεταξύ 
τών ’Ορθοδόξων είς τάς υπό τών Μου
σουλμάνοι κατακτηθείσας χώρας έπί οκτώ 
αιώνας. Δέν έπρόκειτο περί προνομίου

ως κοινώς χαρακτηρίζεται τό περιεχόμε- 
νον τής Δικαστικής Δικαιοδοσίας που 
ούιω ανήκει εις τήν Εκκλησίαν, άλλά 
περί Θεσμοΰ πλήρους άναπτυχθέντος κα
τά δλως φυσικόν καί άβίαστον τρόπον 
ώς έκ τής άνάγκη; τής αυναντήσεως δύο 
κοινωνιών μή δυναμένων νά έρχωνται εις 
κοινωνικήν επαφήν καί έπιμ-ιξίαν μεταξύ 
τω ν .Έ πί τών οικογενειακών έν γένει σχέ
σεων μεταξύ τών μελών τών ποιμνίων 
των αί Έκκλησιαστικαί Άρχαί ένήργουν 
ώς Κρατικαι Άρχαί καί συνεπώς αί άπο 
φάσεις των ήσαν δεσμευτικά! καί έκτελε- 
σταί. Παραλλήλους δικαιοδοσίας άπέκτη- 
σαν κατ’ ολίγον καί αί λοιπαΐ Έκκλησίαι 
καθώς καί οί Ίσραηλίτιιι Θρησκευτικοί 
Αρχηγοί.

Τοιαύτη κατάστασις άνεπτύχθη καί εις 
τήν Αίγυπτον κατά φυσικόν καί άβίαιτον 
τρόπον άφ’ ής έποχής μετά τήν πρώτην 
κατάργησίν του έπανιδρύθη τό Πατριαρ 
χεΐον ’Αλεξανδρείας, (διότι ή καταδίωξις 
τών Χριστιανών υπό τών Α ράβων εν 
Αίγύπτφ είχε γίνη σκληροτάτη καί είχε 
καταργηθή καί τό ΓΙατριαρχεϊον έπί μα- 
κρόν διάστημα).

Χαρακτηριστικόν φαινόμενον τής πα 
λαιοτέρας κοινωνικής ζωής τών Ορθο^- 
δόξων ποιμνίων τής Αίγυπτου ήτο η 
συγκέντρωση καί τών κατοικιών άκόμη 
τών μελών πέριξ τοΰ οικήματος τών ’Εκ
κλησιαστικών Αρχηγών. Είς το Κάίρον 
ή δαιδαλώδης στενωπός ή οποία Ε λ ίσ 
σεται παλαιόθεν πέριξ τής άρχαιοτέρας 
διαμονής τοΰ Πατριάρχου καί τοΰ πρώ
του Πατριαρχικού Ναού, διά μέσου πολ
λών εκατοντάδων οικιών, φερει ακόμη 
τό όνομα Χαρέτ ελ Ρούμ (στενωπός τών 
Ελλήνων).

Αί έκκρήξεις φανατισμού διαφόρων 
Μουσουλμάνων Ηγεμόνων είς τό Αρα
βικόν άρχικώς Κράτος, Τουρκικόν δέ κα
τόπιν, έξεδηλοΰντο διά καταδιώξεων τών 
’Εκκλησιαστικών Αρχηγών καί αναστο
λής τών δικαστικών δικαιωμάτων των. 
Άντιστοίχως συνεχώς πάλιν διεξηγετο 
πρός συντήρησιν τοΰ Θεσμού, εις την 
οποίαν εκατοντάδες Ιεραρχών^ καί χιλι
άδες ιερέων έθυσίασαν τήν ζωήν των μα
ζί μέ εκατοντάδας χιλιάδων πιστών.

Ή  περίοδος τής τοιαύτης μορφής τού 
Θεσμοΰ ώς θεσμοΰ έσωτερικοΰ έξαρτω- 
μένου άπό τήν βούλησιν καί τάς ιδιοτρο
πίας τών Μουσουλμάνων 'Ηγεμόνων έτερ-
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ματίσθη δταν ήοχισε τάς υπέρ τών ’Ορ
θοδόξων επεμβάσεις της ή Ρο σσία άπό 
τοΰ 1750 διά ν ’ άπαιιή τήν συντήρησιν 
τοΰ Θεσμοΰ ως βασικήν έγγύησιν τοΰ σε 
βασμού τής έλενθερίας τής λατρείας καί 
αυτής τής ύπάρξεως τών έν ταϊς Τουρκι- 
καΤς χώραις γηγενών Χριστιανών. Αί 
Ρωσσικαί κατά τών Τούρκων νίκαι έτερ· 
ματίζοντο με έπικύρωσιν τοΰ Θεσμοΰ. 
Οφείλομεν δέ νά καθαρίσωμεν καλά 

αυτήν την διακρισιν, δτι δηλαδή έπρόκει- 
το περι αυτοφυούς Θεσμοΰ καί συμφυούς 
μέ τό πρόβλημα ιής παραλλήλου συμβι- 
ώσεως Μουσουλμάνων άφ’ ενός καί Χρι- 
στ'ανων αφ ετέρου. Κακώς χαρακτηρίζε- 
ται ο Θεσμός ώς προνόμιον ’Εκκλησι
αστικόν. Προνομιον επί παραδείγματι ήτο 
η υποχρεωσις τ>)ς Ιουρκίας διά τής Συν- 
ιίηκης του Κιουτσουκ Καίναριζή περί τό 
1789 ν αναγνωρίζει ώ; Ρώσσους προ- 
στ^/.τευομενους του; Τούρκους υπηκόους 
Ελληνας δέ τό γένος ναυτικούς καί πλοιο- 

κτητας που αν ε πέτα σπαν έ.η ί τών ίστιο 
φόρων των τήν Ρωοσικήν σημαίαν. Δέν 
ητο προνόμιον δμως ή αυτοφυής οργά- 
νιοσις^ χής δι«»βκοσε(Λς τών Χριστιανών 
με τους ίδιους αυτών Νόμους έφαομοζο 
μένους επι χών Χριστιανών υπό τών 
Εκκλησιαστικών Αρχηγών.

Η μονομερής Ρτοσσική προστασία ήρ 
χισε να λαμβάνη χαρακτήρα διεθνούς προ
στασίας κατόπιν τής Συνθήκης τών- Πα- 
ρισίων δι η; ετερματιπθη ό Κριμαϊκός 
πόλεμος (1856) καί τελικώ; διά τής Συν
θήκης τοΰ Βερολίνου (1878) πού έρρύθ- 
μισε μίαν διανομήν τής Βαλκανικής ήν 
επέβαλλαν αί νίκαι τής Ρωσσία: καί ή 
κάθοδος τών στρατευμάττον της είς τάς 
πΐ’λας τής Κοίνσταντινουπόλως.

Ο Θεσμός, άν καί δέν έμνημονεύετο 
ρητως εις τάς Συνθήκας ύπεννοειτο ώς 
μια προϋπόθεσις τών εγγυήσεων τής 
ανεξιάρησκείας καί τής άσκήσεως τής 
ελευθερας λατρείας |ν  Τουρκία καί τών 
υπέρ των πληθυσμών τής "Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ύποσχομένων έν ταϊς Συν 
θηκαις μεταρρυθμίσεων.

Η Αίγυπτος ώς παράρτημα τής’Ο θω 
μανικής^ Αυτοκρατορίας είχε τάς αύτάς 
υποχρεώσεις, δταν δέ κατά τό 1914 άπε- 
σπασθη από τής Αυτοκρατορίας ταύτης 
και εγένετο προτεκτοράτον, ή Μεγάλη 
Βρεττανια ώς επικυρίαρχος Δύναμις καί 
ή Ιδία ήγγυηθη τήν συντήρησιν τοΰ Θε

σμοΰ τούτου (ώς καί τών Διομολογήσεων 
πού ένδιέφεραν τούς μή Αιγυπτίους υπη
κόους). καί έπεμελήθη δπους ή Αίγυπτος 
τόν αναγνώριση ρητώς δ ι’ εσωτερικού 
Νόμου τού 19 ΐ5 ,ώ ς  καί ή Τουρκία άνε- 
γνώριζε τόν Δεσμόν δι ’εσωτερικού νόμου 
είς συμμόρφωσιν πρός τάς διεθνείς συν
θήκας ας συνήψε τό 1856 καί τό 1878 
ώς προείρηται.

Τό 1922 κατηργήθη τό Βρεττανικόν 
Προτεκτοράτον καί μετ’ ολίγον ή Αίγυ
πτος άνεκηρύχθη ώς Βασίλειον. Καί τότε 
έλαβε πάλιν πρόνοιαν ή Μεγ. Βρεττανία 
περί τής διευκρινήσεως τής θέσεως τοΰ 
Θεσμού δι’ άναγνωρίσεώς του υπό Σουλ 
τ«νικού Φιρμανίου καί δ ι’ αυτής ταύτης 
τής Δηλώσεώς της περί καταργήσεως τοΰ 
Προτεκτοράτου.

"Οταν δέ τέλος έτακτοποιήθη ή πλή- 
ρης χειραφέτησις τής Αίγυπτου διά τής 
Συνθήκης Φιλία; καί Συμμαχίας τής χώ
ρας ταύτης μετά τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
δέν άφέθησαν απροστάτευτα καί έκθετα 
είς τάς πολιτικός αυθαιρεσίας τοΰ εγχω
ρίου Κοινοβουλίου τά δικαιώματα τής 
Εξαιρετικής ’Εκκλησιαστικής Δικαιοδο
σίας, άλλά μετεβιβάσθη διά σειράς διπλω
ματικών Πράξεων ή προστασία αυτών 
ώς δικαιωμάτων Μειονοτήτων είς τήν 
Κοινωνίαν τών Ε θ νώ ν ,  είς τήν οποίαν 
Ιλήφθη πρόνοια νά γίνη δεκτή ή Αίγυ
πτο; τό 1937. Ούτω ή Αίγυπτος έχει δι
εθνή ύποχρέωσιν σεβασμού τών Ε κκλη
σιαστικών Δικαιοδοσιών χάρις είς τήν 
διαχείρησιν τοΰ ζητήματος τούτου υπό 
τής Μεγάλης Βρεττανίας κατά σαφή καί 
εύθύν τρόπον.

’Απομένει δπως ή Αίγυπτος άναγνω- 
ρίση καί έν τφ Κοινοβουλίφ καί έν τφ 
λαφ δτι πρέπει νά άφίση άθικτα τά δ ι
καιότατα ταντα τών αρχαίων έν τή χώ- 
0’!· μειονοτήτων. Τούτο δέν θά εΐνε μό
νον πράξις εύθύτητος άλλα καί σοβαρά 
πολιτική κατεύθυνσις έπιβαλλομένη διά 
μίαν Χώραν τεθειμένην είς τάς ΓΙύλας 
τής Α φ ρ ι κ ή ς  καί είς όδόν διαβάσεως 
ολων τών Ευρωπαίων πρός Άνατολάς. 
Οιαδηποτε παρέκκλισις άπό τής πολιτικής 
τής απολύτου άνεξιθρησκείας ήν ήκολού- 
θησαν οί εχοντες αληθή αΰτοκρατορικήν 
συνείδησιν Χεδίβαι τη; έπί όλόκληρον 
αιώνα θά έφερεν άργά ή γρήγορα τήν 
ευτυχή αυτήν χωράν είς σύγκρουσιν πρός 
τήν Ευρώπην όλόκληρον. Διατηρούντες
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οι Χεδίβαι ανοικτήν τήν χώραν είς δλου: 
τούς Ευρωπαίους και σεβόμενοι τα δικαι
ώματα χών Χριστιανών εδημιούργησαν 
μίαν παραδοσιν πολιτικήν φιλίας προς 
τήν Ευρώπην, ακριβώς αντίθετα προς 
τούς πρώτους Χαλιφας τής Μέσης Ανα
τολής οί οποίοι διά τοΰ αποκλεισμού τών 
Ευρωπαίων άπό τάς διαβασεις προς^την 
"Απω 'Α ν α τ ο λ ή ν  καί τάς Γδίας είχαν 
προκαλέση τάς Σταυροφορίας. Διότι κατ’ 
ουσίαν τάς Σταυροφορίας είχαν οργάνω
ση οί Ενετοί καί αί αλλαι εμπορικαι πό
λεις τής Μεσογείου δταν μετά τήν άπο) 
λείαν τή; Συρίας, τής Παλαιστίνης καί 
τής Λίγύπτου δπου εμπορεύοντο καί εγ
καθίσταντο ελευθέρως επί Βυζαντινών, 
άπεκλείσθησαν εξ δλων τών εμπορικών 
οδών πρός Άνατολάς. Ούτε θά έσώζετο 
ό ’Αραβικός Κόσμος προ τών κρούσεων 
τής πείσμονος Ευρώπης εάν δέν είχαν 
άρχίσχι τυχαίως ν ’ άνοίγωνται μετ ολίγον 
αί πρός τάς ’Ινδίας οδοί διά τού γύρου 
τής ’Αφρικής καί δέν άνεκαλύπτετο καί 
ή 'Αμερική αργότερα.

Τώρα ή Ευρώπη εχει άποκλεισθή τής 
’Αμερικής καί εχει στρέψη τήν προσοχήν 
της είς τ ή ν  "Αφρικήν. Λίαν άκαταλλήλως 
ή Αίγυπτος σπεύδει πρός τελείαν κατάρ- 
γησιν τών δικαστικών έγγυήσε(υν πού 
παρείχαν τά Μικτά Δικαστήρια είς τούς 
Ευρωπαίους καί τό πλεονέκτημα τού νά 
δικάζωνται είς γλώσσαν γνωστήν είς αυ
τούς. Τά Προξενικά Δικαστήρια πρόκει
ται νά καταργηθοϋν τό 1949 μαζί μέ τόν 
θαυμαστόν Θεσμόν τών Μικτών Δικα
στηρίων πού ΐδρύθη προ 7δ σχεδόν ετών 
διά νά τακτοποίηση τάς συγκρούσεις τών 
Προξενικών Δικαστηρίων μεταξύ των καί 
επέτυχε περισσότερον άπό οίονδήποτε 
Διεθνή Θεσμόν. Είνε εκπληκτικόν on  ή 
Ευρωπαϊκή Διπλωματία έσπευσε μέ κλει
στούς οφθαλμούς εις τό M ontreux διά 
νά ύπογράψη τήν Ιξάλειψιν ενός επιτυχούς 
Διεθνούς Θεσμού, ενώ τάς κακάς Διεθνείς 
Πράξεις εσεβάσθη κατά σύστημα. Έ π ί  
κεφαλής δέ ήτο δ'Έλλην νομοδιδάσκαλος 
Νικ. Πολίτης λησμονών αυτός πρώτος 
τά βασικά διδάγματα τής Νομικής Ε π ι
στήμης χωρίς διά τούτο νά δειχθη κα
λός διπλωμάτης, τουναντίον έπλήγωνε θα-

νασίμως τάς Εύρωπαϊκάς παροικίας τής 
Αίγύπτου, ών πολυπληθεστέρα ητο και 
είναι ή Ελληνική. Δείγμα καί αύτό τής 
μειά τόν πρώτον Μέγαν πόλεμόν επιπο- 
λαιότητος τής Διπλωματίας.

Διά τόν'Ελληνισμόν τής Αίγύπτου μό
νη ελπίς διά νά δικάζεται με τους ίδιους 
του αρχαίους Νόμους είς τήν ιδίκην^του 
γλώσσαν, εύθηνά καί ταχέως, είς τάς υπο
θέσεις προσωπικής καταστάσεως, διά τάς 
κατ’ εξοχήν κοινωνικής φυσεως υποθέσεις 
του δηλαδή, είνε ή διαιήρησις τών ’Ε κ
κλησιαστικών Δικαιοδοσιών τοΰ Πατρι
αρχείου ’Αλεξανδρείας. Είς τά Πατριαρ
χικά Δικαστήρια θά καταφεύγουν από 
τού 1949 καί οί "Ελληνες υπήκοοι έάν 
τελικώς καταργηθούν τά Μικτά Δικαστή 
ρια και τά Προξενικά Δικαστήρια δπως 
συνεφωνήθη είς το Montreux.

01 Αιγύπτιοι πολιτικοί στρέφουν εμ
μέσως τά βέλη των κατά τών Έκκλησι 
αστικών Δικαιοδοσιών. Προφασίζονται 
δτι θέλουν νά ρυθμίσουν τάς συγκρούσεις 
δικαιοδοσιών έπί μικτών γάμων διά νά 
προβούν είς νομοθεσίαν άνάλογον ^πρός 
τήν τών Μικτών Δικαστηρίων, τά όποια 
είχαν ίδρυθή πρός ρύθμισιν τών συγκρού
σεων δικαιοδοσιών μεταξύ τών Προξενι
κών Δικαστηρίων. Τό πράγμα δμως τού
το είνε προηίστως ζήτημα ρυθμίσεως υπό 
τών ενδιαφερομένων Εκκλησιαστικών 
’Αρχηγών, ανεξαρτήτως τού δτι υπάρχει 
καί μιά όπισθοβουλία εις τήν διάταξιν 
πού εισέρχεται είς δλα τά σχέδια σχετι^ 
κών Νόμων τοΰ νά τίθεται κατά μέρος ό 
Χριστιανικός Νόμος έάν εν τών έριζόν- 
των έπί διαζυγίφ μερών άλλαξοπιστήση 
καί δεχθή τόν Μωαμεθανισμόν. Δημιουρ- 
γεΐται εν προηγούμενον τό όποιον δύνα- 
ται νά Ιπεκταθή κατ’ ολίγον έπ’ άπειρον 
μέ ανυπολόγιστα άποτελέσματα.

Ό ρ θώ ς τό 'Ελληνορθόδοξον Πατρι- 
αρχεΐον ’Αλεξάνδρειάς, σοφώτερον καί εκ 
τών παθημάτων τού Έλληνίσμοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει, εινε αντίθετον κατά πάσης 
παρεισφρύσεως τής Κοσμικής Νομοθετι
κής ’Αρχής ενός Μουσουλμανικού Κρά
τους είς τά θέματα τού αρχαίου του 
Θεσμού.

Δημοκρατική ’Επιθεώρηση ____   - .________ 3ί5

JOHN FISCHER

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
Οί εκατοντάδες τών ικανών δημόσιό 

γράφων πού παρακολούθησαν τό έπί 
πονο έ'ργο τής Συνδιάσκεψης στόν Ά -  

» γιο Φραγκίσκο φαίνονται νά συμφω
νούν, τουλάχιστο σ’ ένα σημείο."Οτι ή 
συνδιάσκεψη δέν οικοδόμησε παγκό
σμια ειρήνη. Δέν διευθέτησε τις πολ 
λαπλές τάσεις καί συγκρούσεις πού φα 
νερώθηκαν αμέσως ανάμεσα σιίς νική 
τριες Μεγάλες Δυνάμεις Ούτε καν δο
κίμασε κάτι τέτοιο.'Π μόνη της πρόθε 
πη ήταν νά χτίση ένα είδος παλαίστρας 
δπου νά είναι δυνατό, μέ τήν πάροδο 
τοΰ χρόνου, νά συζητούνται καί νά συμ- 
βιβάζουνται μερικές διεθνείς διαφορές, 
πριν φθάσουν στό πεδίο τής ανταλλα
γής βλημάτων.

Είναι φανερό πώς υπάρχουν τώρα 
μόνο δύο έθνη — ή ’Αμερική καί ή Ρ ω 
σία—μκ πραγματικά υπερτερούσα δύνα
μη. Μόνο αυτά διαθέτουν τά μέσα νά 
επιχειρήσουν πόλεμο παγκόσμας διά
στασης. ’Ά ν  θά ύπάρξη ένας όίλλος 
παγκόσμιος πόλεμος, μεταξύ τους άναγ 
κασιικά θά γίνη. Ά ν  οί διενέξεις πού 
θά έγερθυύν ανάμεσα σ’ αυτά τά δύο 
έθνη μπορέσουν νά διευθετηθούν ειρηνι
κά δεν μπορεί να υπάρξη ένας πραγμα 
τικά μεγάλος πόλεμος.

Καθένα τους αισθάνεται βαΟειά υπο
ψία γιά τό άλλο καί κανένα τους δέν 
εχει μεγάλη εμπιστοσύνη στόν αναπτυσ
σόμενο Οργανισμό Παγκόσμιας Α σ φ α 
λείας. Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς καί 
τά δυό τους εύχονται έι θερμά νά εύδο- 
κιμήση, άλλά μέ,ρις εκείνη τήν ημέρα, 
τόν κοιτάζουν, τουλάχιστο σά μιά δεύ 
τερη γραμμή άμυνάς τους. Γιά τούτο 
καί οί δυό μας, εμείς καί οί Ρώσοι, 
βιαστικά χτίζουμε τά περιφερειακά μας 
συστήματα ασφαλείας. Άποτέλεσμα αύ- 
τοΰ είναι πως πολλά από τά μικρότερα 
έθνη έλκονται τώρα, άπό ένα είδος «Νό
μου Πολιτικής Βαρύτητας» μέσα στις 
τροχιές τής μιας ή τής άλλης άπ’ αυτές 
τις Ύπερδυναμεις. Ως τά τώρα ούτε ή 
Ρωσία, ούτε οι Η. 11. δέν έχουν συμ
πληρώσει άκόμα τις ζώνες τους δορυφό

ρων. Μερικές περιοχές έλκονται κι* άπό 
τις δυό διευθύνσεις, σαν μικροί πλανή
τες αρπαγμένοι ανάμεσα σέ δυό μεγάλα 
άστρα.

Οί λίγες περιοχές πού είναι υποκεί
μενες σέ τέτοιου είδους διαμάχες, ικανές 
νά γεννήσουν συγκρούσεις, είναι τά επι
κίνδυνα σημεία. Θά παραμείνουν έτσι 
ώσπου τελικά τραβηχτούν στή στρατη 
γική ζ ώ ιη ,ε ΐ τ ε  τής Αμερικής, είτε τής 
Ε.Σ.Σ.Λ., ή μέχρις δτου καί τά δύο με
γάλα έθνη δεχτούν νά έγκαταλείψουν τό 
τράβηγμα καί νά συνδράμουν έντιμα 
αύτη τη συμφωνία. (Γιά τήν ώρα αυτή 
ή τελευταία λύση <ι αίνεται μάλλον α π ί
θανη).

Έ ν ψ  τό τράβηγμα καί τό σύρσημο 
θά συνε/ίζονται, στό μεταξύ οί σχέσεις 
μας με τά Σοβιέτ θά παραμένουν τετα
μένες καί άπό καιρό σέ καιρό, σχεδόν 
πιθανότατα, θά γίνονται αρκετά πιο 
χειρότερες άπό δτι είναι τώρα.

Ή  πρώτη δουλειά τών Ύπερδυνάμεων 
καί τών μικρότερων συνεταίρων τους, 
στή νέα Παγκόσμια Όργάνωση Α σ φ α 
λείας, εί ναι νά επεξεργαστούν τρόπους 
διευθέτησης τών διαφορών, γιά ν’άπο- 
φευχθή μιά μεγαλύτερη έκρηξη. Δέν θά 
είναι εύκολη εργασία. Καί ή Ρωσ'α καί 
οί Η.Π. πρέπει νά κάμουν μερικές δύσ
κολες παραχωρήσεις. Διάφορα μικρά 
έθνη, πού δέν επιθυμούν νά υπαχθούν 
στ·'| σφαίρα επιρροής όποιουδήποτε, θά 
πρέπει νά θυσιάσουν ένα μέρος άπό 
τήν ανεξαρτησία τους. Συχνά κάποιος 
θά ύπόκειται στή δοκιμασία— δπως οί 
1 άλλοι στη Συρία νά δεχθή μιά λύση 
πού^ θά επιβάλλεται μέ άρματα μάλλον 
παοά με συμβιβασμούς. Τώρα οί πιθα- 
νοιητές μας νά περάσουμε τ ή ν  επικίν
δυνη περίοδο ειρηνικά είναι εύλογα κα 
λες, αν οχι γιά άλλη α’τία, απλώς γιατί 
και οι ·υο, ή Αμρρική. καί τά Σοβιέτ, 
θα είναι πολύ εξαντλημένοι γιά νά δια
κινδυνέψουν τόσο νωρίς, έναν άλλο πό
λεμο μεγάλης κλίμακας.

'11 μορφή τ«>ύ περιφερειακού συστή
ματος πού κάθε μιά άπό τις 'Υπερδυνά-
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μεις επιχειρή νά οικοδόμηση κα'ι τά 
επικίνδυνα σημεία δπου οί δυό περιοχές 
έγγίζουν ή μιά τήν άλλη—σαφώς δ ια
γράφονται αμέσως.

Τό ’Αμερικανικό σύστημα θά  άποτε- 
λεστή άπό ολόκληρο τό Δυτικό Η μ ι 
σφαίριο, επί πλέον δέ άπό μιά αλυσίδα 
νησιών πού διατρέχουν τό μήκος τών 
ωκεανών καί στις δυό τους πλευρές. Γιατί 
είμαστε πρωταρχικά ναυτική δύναμη και 
αυτές οΐ βάσεις, έξω άπό τις γραμμές μας, 
είναι ζωτικές σέ ολόκληρο τό διάγραμμά 
μας άμύνης.Ό σο αύτά παραμένουν μέ
σα στό στρατηγικό μας έλεγχο, καμμιά 
εχθρική δύναμη δέν μπορεί νά φτάση 
μέσα στή βαλόμενη περιοχή τών κυ
ρίων μας κέντρων βιομηχανικής δύνα
μης. (Στρατηγικός έλεγχος δέν σημαίνει 
αναγκαστικά πολιτικός έ'λεγχος. Μερικά 
νησιά, δπως ή ’Ισλανδία καί ή Νέα Ζη
λανδία, θά παραμένουν βέβαια τέλεια 
ανεξάρτητα, αλλά στενά δεμένα μέ τήν 
’Αμερική, μέ ρητές ή σιωπηρές συμφω
νίες' άλλα—δπως ή Κούβα καί οί Βερ
μούδες—θά  παραμένουν ανεξάρτητε;, 
έκτος από μικρές περιοχές πού θά νοι
κιαστούν στις II .Π . γιά αεροπορικές καί 
ναυτικές εγκαταστάσεις. Ούτε εΐνε άνάγ
κη ό στρατηγικός ελεγχος νά έ'χη γιά 
αποτέλεσμα «ιμπεριαλισμό», ή ανάμιξη 
στις υποθέσεις τών μικροτέρων μας γει
τόνων Ό  Καναδάς βρίσκεται μέσα στήν 
’Αμερικανική στρατηγική ζώνη πενήντα 
ολόκληρα χρόνια χωρίς σημαντικά νά 
ΰποφέρη άπό ’Αμερικανική ανάμιξη).

Στόν Ειρηνικό ή αλυσίδα τών στρα
τηγικών μας νησιών θά κράτηση άπό 
τήν Νέα Ζηλανδία ώς έ'να σημείο βόρεια 
άπό τά Άλεούτια Οί κύριοι κρίκοι θά  
είναι οΐ Φιλιππίνες, τά νησιά Χαβάϊ καί 
τά συγκροτήματα τών Καρολινών καί 
τών Μαριάνων, πού μέ τόσο αίματηρό 
τίμημα τά πήραμε άπό τούς ’Ιάπωνες 
καί μέχρις δτου κάθε κίνδυνος άπό τήν 
’Ιαπωνία καθαρά περάσει, ίσως καί ή 
Όκινάβα έπίσης. Γιά διάμεσους κρίκους 
θά ζητήσουμε πιθανώς δικαιώματα βά
σεων σέ μερικά άπό τά νησιά τών συγ
κροτημάτων Ζίλμπερτ, Σολωμόντα, Φί
τζι καί Νέων Έβρίδων, πού άνήκουν 
στούς Βρεττανούς η έλεγχονται μαζί άπό 
τούς Βρεττανούς καί Γάλλους, καθώς 
καί στή Φορμόζα, πού πιθανά θ ά  έπι 
στραφή στήν Κίνα. Γιά νά τά πάρουμε

θά πρέπει νά κάνουμε μερικές λεπτές 
συνεννοήσεις. Ά κόμα θά είναι ίσως 
αναγκαίο γιά μάς νά ασκήσουμε κάποια 
μικρή πίεση—απρόθυμα καί μέ μάτια 
γυρισμένα άλλου—πάνω στούς καλούς 
μας φίλους τούς Βρεττανούς, τούς Γάλ- 
λους και τούς Κινέζους. Θά έχουμε με
ρικές δυσαρέσκειες, δχι δμως πόλεμο. 
Κανένα άπ’ αύτά τά έθνη, ούτε καί τά 
τρία μαζί, μπορούν νά ονειρευτούν νά 
διεκδικήσουν τήν Αμερικανική δύναμη 
στόν Ειρηνικό.

Τά μελλοντικά γεγονότα μπορούν νά 
μάς οδηγήσουν στό νά αποφασίσουμε 
πώς χρειαζόμαστε έπίσης έ'να διαρκές 
πάτημα στά νησιά Κουρίλες, δπου ή Ί α  
πωνία έχει μιά ουσιώδη ναυτική βάση. 
"Αν γίνη έτσι, αύτό μπορεί νά μεταβλη- 
θή σέ ένα πραγματικά επικίνδυνο ση
μείο, γιατί, δπως θά δούμε, ή Ρωσία 
προσβλέπει τά νησιά Κουρίλες σάν ένα 
μέρος άπό τήν δική της στρατηγική ζώνη.

Στόν Ατλαντικό μιά παρόμοια άλυ- 
σίδα νησιών κυρτώνεται άπό τήν Α ν ά 
ληψη, δια τών Καριβαϊκών, τών Βερ 
μούδων,τής Νέας Γης, τής Γροιλανδίας 
καί τής ’Ισλανδίας, στή Μ. Βρεττανία. 
Ά π ’ δλα αύτά τά νησιά, τά Βρεττανικά 
είναι γιά μάς στρατηγικώς τά πολύ πιό 
σημαντικά. 'Όσο είναι χρήσιμα γιά βά
σεις, μπορούμε νά άποκλείσουμε κάθε 
μεγάλον υδάτινο δρόμο πρός τήν Ευρώ
πη .” 4ν  χαθοΰν, δέν θά  χάσουμε μόνον 
αύτό τό υπέρτερα σημαντικό προτέρημα, 
άλλά  ολόκληρη ή κυριαρχία μας στό 
βόρειο  Α τ λ α ν ι ικ ό  θ ά  άπβιληθή  
β .ιίσης καί ολόκληρη ή βορειοανατολική 
ακτή μας θά είναι υποκείμενη σέ επίθε
ση. Αυό φορές μπήκαμε σέ πόλεμο γιά 
νά προλάβουμε νά πέσουν αύτά τά νησιά 
στά χέρια τής κυριαρχούσας τήν Εύρο)- 
πη δύναμης" ή προστασία τους έγινε ένα 
ρητό μέρος τής διπλωματικής μας πολι
τικής.

Ή  στρατηγική μας θέση στόν Α τ λ α ν 
τικό περιπλέκεται άπό τό γεγονός δτι τά 
Βρεττανικά Νησιά (πού είναι ζωτικά γιά 
τήν άσφάλειά μας) σύρουν πίσω τους 
ένα μακρύ καί μερικές φορές ενοχλητικό 
προσκόλημ^, τήν Βρεττανική Αυτοκρα
τορία (μεγάλο μέρος τής οποίας δέν εΐνε 
καθόλου ζωτικό γιά μάς).Άκόμα ή Α γ 
γλία—γιά αιώνες Ύπερδύναμη κι' αύτή 
καί τώρα άκόμα, ή τρίτη δύναμη στόν
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κόσμο, εχει ένα είδος δικού της υποκει
μενικού περιφερειακού συστήματο:. Παίο 
νει αυτήν τή σφαίρα^ επιρροής της πραγ
ματικά πολύ σοβαρά καί στήν πραγμα
τικότητα επιχειρεί απελπισμένα νά τήν 
εύρύνη.

Κατα την Βρεττανικην αντίληψη πρέ
πει  ̂να περιλαμβανη ολες τις περιοχές 
που κυριαρχούν τις γραμμές συγκοινω
νιών τών απομακρυσμένων τμημάτων 
τής Αυτοκρατορίας, Ιδιαίτερα τις ’Ινδίες. 
Αύτό σημαίνει πώς ή Α γγλ ία  θά κάνει 
δτι μπορή γιά νά κράτηση τόν στρατη
γικό έλεγχο τών κλειδιών κατά μήκος 
τού Μεσογειακού δρόμου — Ελλάδα, 
Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, Σικελία, άν 
είναι δυνατό ’Ιταλία καί ’Ισπανία.‘Οσά
κις μιά κυριαρχούσα ηπειρωτική δύναμη 
άρχ ζει νά ξαπλώνη τή στρατιωτική της 
επίδραση πρός τήν Μεσόγειο οί Βρεττα-
νοί άντιδρούν αμέσως καί μέ τά δπλα_
δπως ή Γαλλία διδάχτηκε τόν περασμέ
νο αιώνα, δπως ό Κάϊζερ τό άνακάλυψε 
δταν επαιζε μέ _τήν ιδέα μιας σίδηρο 
δρομικης γραμμής Βερολίνου Βαγδάτης, 
δπως τό κομμουνιστικό ΕΑΜ στήν Ε λ 
λάδα καί οί παρτιζάνοι τού Τίτο στό 
Τριεστι μπορούν να βεβαιώσουν, σήμε
ρα. Ομοια πρέπει νά περιμένεται πώς οί 
Βρετανοί θά προστατέψουν τό ανατολι
κό τέρμα τής αύτοκρατορικής ζωικής άρ 
τηρίας φροντίζοντας ο,τι είναι άξιο στόν 
Περσικό Κόλπο καί στις πρώην ’Ιταλι
κές κτήσεις „ ή ν  Ανατολική Αφρική 
και στην Αιθιοπία.

Ή  Μεγάλη Βρεττανία τέλος εργάζεται 
σκληρά να οικοδομίση ένα στρατηγικό 
άθροισμα μικρότερων συντρόφων στή 
Δυτική Ευρώπη. α«ο τά Σκανδιναβ,κά 
Κράτη ως την ΙΙορτογαλλίσ. Πέντε αιώ
νες ό κύριος ακρογωνιαίος λίθος τής 
εξωτερικής της πολιτικής υπήρξε νά άπο- 
φύγη τά λιμάνια τοΰ στενού τής Μάγ
χ η ς  νά πέσουν σέ δυνατά εχθρικά χέρια 
Γιά τό λογο τούτο, ιδιαίτερα ή Γαλλία 
καί οί Κάτω Χώρες, δένονται πρός τήν 
Αγγλία με τους δεσμούς τής στρατηγι

κής γεωγραφίας- ακριβώς δπως τά Βρετ- 
τανικα νη<ηά, μέ τή σειρά τους, εΐνε δε
μένα στις Η Π. Στήν πράξη ή Βρεττα- 
νικη και η Αμεριχανιχή ζώνες ασφάλειας 
είναι τοσο στενά συνοδεμένες ώστε σχη
ματίζουν μια μόνη-ΰν xa't «κόμη κακά 
καθορισμένη- Αγγλοαμερικανική τροχιά.

Αύτή ή σειρά γεγονότων πιθανώς θά 
γίνη πηγή στά πιό δύσκολα προβλήματα 
εξωτερικής πολιτικής πού πρόκειται νά 
αντιμετωπίσουμε τήν προσεχή δεκαετία. 
Δέν υπάρχει φανερή στρατηγική αίτια, 
π.χ., γιά τήν οποία πρέπει νά πολεμή
σουμε γιά νά εμποδίσουμε τήν Ρωσία 
άπό το νά έπιτύ,η τό άπό πολύ καιρό 
ποθυύμενο φτάσιμό της σέ έ'να λιμάνι 
στον Περσικό Κολπο. Ακόμα τό αύτοκρα- 
τορικό ένστικτο τών Βρεττανών θά τούς 
κινήση νά άντκττοΰν ρωμαλέα σέ κάθε 
τέτοια Σοβιετική κίνηση. Καί άν ή Α γ 
γλία περιπλοκή σέ μιά έριδα γιά τήν 
Περσία (η τήν Μακεδονία, ή τό Τριεστι, 
ή γιά κάποια άπό τή μισή δωδεκάδα 
παρόμοιες περιοχές) μπορεί πιθανά νά 
δημιουργηση σπινθήρα γιά μιά σύγ
κρουση σέ δλα τά άλλα σημεία, διακιν
δυνεύοντας καί αύτά τά Βρεττανικά νη
σιά. Σ αυτο το σημείο θά είμαστε άναγ- " 
κασμένοι νά έπέμβουμε, κάπως απρόθυ
μα, ο , ι  γ α νά σώ σουαε  τή ν  Αύτο- 
κρ ιτορ ια , o u te  άχόικχ ά τ ό  κά/τοια 
σ ϋνα ισθηικχτική  άγάιτη ττρός τούς 
Β ρεττανού ς ,  άλλά  ά τ λ ώ ς  γ ιά  χάρη 
τής δ ικής  μας ασφάλεια,-.

Επακόλουθο εΐνε πώς οί Η .Π . θά 
αναγκαστούν στό μέλλον — όσοδήποτε 
άθελα — νά συμμεριστούν τήν διαμόρ- 
φωση τής Βρεττανικής εξοοτερικής πολι
τικής. 'Όσο ή έσχατη ευθύνη γιά τήν 
άμυνα τών Βρεττανικών νησιών παρα- 
μενει, κατά μεγάλο μέρος σέ μάς, πρέπει 
άνιπόφευκτα νά διατηρήσουμε ενα μέ
ρος από τό κύρος πού συμβαδίζει μαζί 
μέ τέτοια ευθύνη.’Ά ν  παραλείψουμε νά 
τό κάνουμε πιθανό νά βρούμε μιά μέρα 
τους έαυτούς μας παρασυρμένους μέσα 
σε ένα πολεμο, πού δέν τόν θέλουμε, 
προερχομενον άπό κάποιαν αφορμή πού - 
δέν εχει πραγματική σημασία γιά τις 
Ην. Πολιτείες.

Γοΰτο σημαίνει πώς πρέπει νά απο
φασίσουμε άπ’ άρχής άκριβώς πόσο θέ 
λουμε να κάνουμε τήν Αγγλία νά υπο

χώρηση χ«ί τότε νά κάνοτ’με αυτήν τήν 
απόφαση καθαρή στή Βρε ττανική Κυ· 

ερληση. Θα θελήσουμε, γιά δικό μας 
ατομικο σ\»μφέρον, νά διακινδυνέψουμε 
ενα μεγαλύτερο πόλεμο γιά νά διατηρή
σουμε τη Βρεττανική έπιρροή στό Όμάν; 
Στο Αμπανταν τοΰ ’Ιράν ; Στά Δωδε 
κανησα ; Στήν Ελλάδα ; Στή Γαλλία ;
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Σέ μερικές περιπτώσεις ή απάντηση 
σταθερά είνε δχι. Σέ άλλες δεν έχουμε 
ακόμα πάρει μιά σταθερή απόφαση. Ο 
κ. W. L ippm anu  π.χ. έγραψε, πώς μιά 
έπέκταση τής ριοσικής τροχιάς  ̂ στις 
ακτές τοΰ Ατλαντικού «θά είναι ανυπό
φορη γιά τόν Δυτικό Κόσμο». Ο λαος 
τών Η.ΓΙ. είναι έτοιμος νά δεχτή αυτή 
τήν άποψη και νά Ιπιμεινη (με δύναμη 
αν ύπαρξη άνάγκη) πώς δλες οί χώρες τής 
Ευρώπης στήν ακτή τοΰ ’Ατλαντικού πρε- 
πει νά παραμείνουν μέσα στην Ά γγλο- 
αμερικανική τροχιά ; Είναι σημαντικό νά 
ξεκαθαρίσουμε τ'ις σκέψεις μας’ γιατί αν 
δέν θάχουμε μιά πολιτική, δταν αυτή, 
η κάποια παρόμοια περίπτωση, θα  ανα 
φανή, είμαστε σχεδόν βέβαιοι πως θά  
σι ονομάστε, θέλοντας καί μή, πίσοι άπό 
τούς· Βρεττανούς.

•
Γιατί οί Βρεττανοί, σχεδόν πάντα, 

έχουν μιά πολιτική. Συνήθως είναι μια 
εΰκαιιπτη, ανάλογη μέ τήν πραγματική 
τους δύναμη καί μ5 αύτή τών συμμάχων 
τους. Και αν οί Βρεττανοί ξέρουν άπό 
πριν πώς δέν μπορούν νά έξαρτώνται 
άπό τή δική μας υποστήριξη σέ μια έρι
δα, άς πούμε, γιά τόν Περσικό Κόλπο, 
ή γιά τήν Ελλάδα, δέν θά επιτρέψουν 
πιθανόν αύτή ή έριδα νά φτάση σέ ένο
πλη ρήξη."Ενα άπό τά ζητήματα^ πού 
φαίνεται πραγματικά νά στενοχο^ρή τό 
Βρεττανικό Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερι
κών εΐνε ή δυσκολία τού νά άνακαλύψη 
ή νά συμπεράνη τήν έκταση τών μελ
λοντικών επιτελέσεων τής ’Αμερικής.

Δ Ε / \

Ή  Ν ί  η  ν®“  Κυβέρνηση, ά-
„  ' παξ άναλάβη τήν άρχή,
Κ υ β έ ρ ν η σ η  πρέπει νΛ βοηθήται εως
που ν ά  φ α ν ο ύ ν  ο ί  κατευθύνσεις και το 
έργο τη ς .Ό  τρόπος δμως με τον οποίον 
ό ρυθμιστής τού πολιτεύματος ασκεί τη 
διακριτική του εξουσία δέν μπορεί νά μεί· 
νη σέ τόσο σοβαρές περιστάσεις ασχολία
στος.Ό τρόπος αυτός δείχνει καθαρά τήν 
πρόθεση νά άφήσουμε νά σέρνωνται τά 
πολιτικά μας πράγματα δπως δπως έως 
πού νά ωριμάσουν κάποτε οί εκλογές' 
δείχνει επίσης περίσσεια «ευφυΐας» στην 
παρασκηνιακή πολιτική καί στό πώς

"Οταν αποφασίσουμε άκριβώς πόσο πο
λύ είμαστε παρασκευασμένοι νά βεβαι
ώσουμε μέ τήν υπογραφή μας τήν Βρεΐ- 
τανική εξωτερική πολιτική, δταν εΰστο 
χα καδωρίσουμε τά δρια τής Άγγλοαμε- 
ρικανικής τροχιάς, πού θά είμαστε έτοι
μοι νά τήν υπερασπίσουμε, τότε αύτό θά 
είναι μιά μεγάλη βοή\)εια στους Βρεττα- 
νούς καί σ’ εμάς τούς ίδιους. Και θά 
είναι γιά τό καλό μιας σταθερής εΙρήνης.

Υ πάρχει άκόμα μιά μικρότερη περι 
πλοκή πού βρίσκεται επίσης μέσα στήν 
Άγγλοαμερικανική τροχιά καί πού τής 
είναι δύσκολο νά συνηθίση στήν ιδέα 
πώς δέν είναι μιά μεγάλη δύναμη. Αύτή 
εΐναι ή Γαλλία.

’Έ τσ ι τή στιγμή αύτή ή Γαλλία επι
χειρεί άκόμα νά δράση σά μιά δύναμη 
πρώτης σειράς, αν καί φανερα δεν εχη 
τή βιομηχανική καί στρατιωτική δύναμη 
γιά νά υποστήριξή μιά τέτοια πολίτικη. 
Αύτή είναι ή αιτία τοΰ άτυχου φερσίμα
τός της στή Συρία καί το Λίβανο και 
τής συνεχιζόμενης οξύτητας τού στρατη
γού de Gaulle. Μέχρις δτου ή Γαλλία 
προσαρμόσει τήν διανοητική της κατά
σταση στήν περιωρισμένη δυναμική της 
θέση πρέπει νά περιμένουμε πώς θά εξ 
ακολουθή νά πολιτεύεται έτσι- καί ούτε 
εμείς, ούτε οί Βρεττανοί πρέπει νά τα 
ραζόμαστε άπό τέτοια φερσίματα· Ανα 
γνωρίζοντας τήν κατάστασή της θά τής 
φερθούμε μέ κατανόηση, χωρίς νά τήν 
πληγώσουμε, άλλά καί μέ αποφασιστι
κότητα. (Συνεχίζεται)

Τ I Ο
μπορεί νά καταρτισθή μιά Κυβέρνηση 
άπό υπουργούς δημοκρατικούς καλής θε- 
λήσεως καί πολλής ίκανότητος, πού δμως 
νά κάνη στό λαό τήν ίδια  εντύπωση μέ 
τήν προηγούμενη. Δείχνει δμως έξ ίσου 
καθαρά δτι δ ρυθμιστής τού πολιτεύμα
τος δέν έκτιμά άρκετά τό γεγονός, δτι 
άλλα εινε τά μεγάλα ζητήματα τή ς 'Ε λ 
λάδος καί δχι ή όμαλή διεκπεραίωση τής 
πολιτικής καταστάσεως. Ή  άναηιαλία 
στήν εσωτερική μας πολιτική εΐναι μόνι
μη κατάσταση καί γιαυτό δέν πρέπει πο 
τέ νά άναβάλλεται ή φροντίδα γιά τά 
εθνικά ζητήματα μέχρις δτου φθάσουμε
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στήν όμαλότητα. ΙΙοιά είναι τά ζητήματα 
α5τά τό έχουμε ήδη τονίσει Ιπανειλημ· 
μένως. Ή  άδράνεια δμως άπέναντί των 
Ιξακολουθεί.

Ή  ’Ο κ τω β ρ ια νή  ' °  Ρωσικός λαός
Έ π α ν ά σ  αση  μ ^ * ε1 στην Ιοτορια με τήν
’Οκτωβριανή Επανάσταση καί τό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Είναι έντελώς ξένος 
πρός τή γένεση τής πρώτης, πλήρωσε δ 
μως πολύ άκριβά τήν στερέωσή της. Γιά 
τά δυό αύτά γεγονότα, χρειάσθηκε τόση 
άνθρωποθυσία, ώστε δύσκολα θά διάλεγε 
ή ιστορία καταλληλότερη σκηνή άπο τή 
Ρωσσική στέππα, τής όποιας παλαιό χα 
ρακτηριστικό είναι ή άφθονη παραγωγή 
άνθρώπινου δλικοΰ.'Η άφθονία της παρα 
γωγης έφερε δυστυχώς στούς κυβ ρνήτες 
τήν ίντύπωση της Ιλαττωμένης άξίας καί 
στήριξαν τό μεγαλείο τοΰ νέου κράτους 
στή σπατάλη τής ανθρωποθυσίας. 'Η συμ· 
πάθειά μας πρός το Ρωσσικό λαό, πού πο
τέ δέν Ιλειψε, αυξάνει τώρα’ ή ψυχή τοΰ 
λαοΰ αύτοΰ είνε μεγάλη καί ή γενναιότη 
τά του δέν έχει δρια. Τό νέο του καθε 
στώς, πού συνδέεται μέ τήν εθνική του 
έορτή, εΐνε αναμφισβήτητα καλύτερο άιχό 
τό καθεστώς τής εκφυλισμένης τσαρ κης 
δεσποτείας’ άρχισε ήδη νά έ.ξελίσσεται 
καί δέν άμφιβάλλουμε δτι 6ά έξελιχθή ά
κόμα περισσότερο πρός τή δημοκρατία. 
ΟΕ ευχές μας πρός τόν άδελφό Ρωσσικό 
λαό, τόν τόσο μαρτυρικό αύτό λαό, εΐναι 
τόσο ειλικρινείς γιά τήν ευτυχία του, δσο 
καί ή ευγνωμοσυνη μας γιά τήν είσφορά 
του στόν άγώνα άπελευθερώσεως τών λα
ών πού δποδούλωσε ή Γερμανική άλα- 
ζονεία.

28 ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  «’Αβχαΐο-πνηιμα ά-
θανατο» δπως θέλη

σε δ ποιητής τού ’Ολυμπιακού "Υμνου 
«άστραψε έδώ πέρα στή δόξα τής δικής 
του γης καί τ ’ ουρανού». Καί τή δόξα 
αυτή τή μετέφεραν στήν ’Ανατολική 
Μεσόγειο ή 'Ελληνική ’Αεροπορία καί 
ό στρατός, σ’ δλους τούς ωκεανούς τό 
ναυτικό μας, 100.000 νεκροί καί πληγω
μένοι στό πεδίο τής μάχης.

600-000 νεκροί άπο τις στερήσεις.
1.500.000 απο τους 2,000.000 τόννους 
τής εμπορικής μας ναυτιλίας στό βυθό 
τής θαλάσσης.

Ή  θυσία ήταν πολύ μεγάλη καί άρ 
χίζει νά γίνεται οέ πολλούς ενοχλητική. 
”Α ; γίνη ένα αντάξιο μνημείο στήν 
Πίνδο και ας πηγαίνουν έκεϊ άπό δλην 
τήν Ε λλάδα  νά ανάβουν τό καντήλι 
στους νεκρούς μας- καί ας γίνη καί ενα 
άλλο μνημείο στήν ’Αθήνα μέ τα λόγια 
τών συμμάχων μας χαραγμένα στό βά
θρο του, ώστε δταν έρχωνται έδώ οί 
’ίδιοι καί οί επίγονοί των νά μπορούν 
νά διαβάζουν στή γλώσσα τους, δτι τό 
αρχαίο πνεύμα, είναι άκόμα εδώ καί 
δτι, ή μικρή Ε λλά δα  εΐναι χρήσιμη 
άκόμα μέσα στήν ιστορία τού πολιτι
σμού.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ :

ΡΕΝ Ο Υ  H P . Α ΙΙΟ Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η  :
«Τρεις οταΟμυΙ μ ιάς 0fc, ei«c Ά Ο ή -  

1945». Ό  ν(αρός φιλόλογος κ. Ρέ- 
νος Ό ρ .  Άποστολίδης μάς /στείλε τό 
μικρό αύτό τεύχος του συνοδενμένο μέ 
έ'κφρααη εμπιστοσύνης πρός έμάς, «σαν 
φίλους τού πατέρα του καί δικούς τον». 
Ευχαρίστως άποδεχόμεθα αύτή τήν τι- 
μιτική διάκριοΓ σημειώνομε έπϊ πλέον, 
δτι πρόκειται γιά τις ιδέες καί αντιλή
ψεις τού αγαπητού μας πατέρα του 
—ιδέες γενικά μέν έπί τού ηθικού καί 
κοι νωνικού έπιπέδου ζηλοτ.υπότατα προ- 
σωποκρατικές καί κοινοτικές, ειδικότερα 
δέ, άπό άποψη κομμουνιστική, άντιμα 
ζικές, σκληρά αντιδραστικές καί έν μιά 
λέξει ελληνοπρεπέστατες. Λύιές τις 
ιδέες τώρα 6 γιος τις παρουσιάζει συσ
τηματικά καί επίμονα διατυπαιμένες σέ 
εύπλαστότατη δημοτική καί ακόμη μέ 
ζήλο νεανικό καί μέ τάλαντο, πού υπό
σχεται ένα λίαν εύπρόσδεκιον συγγρα
φέα. Τέλος, είς δ,τι αφορά τό Ιδιαίτερα 
δικό του χαρακτηριστικό, δ συγγραφέας 
προβάλλει κάποιο ζήτημα γενναιότητας 
στόν άγώνα, ώς πρός τό όποιον έν τού- 
τοις θ ά  μάς έπιτραπή νάχουμε ρητή έπι 
φύλαξη, τουλάχιστον έως δτου βεβαι
ωθούμε, δτι καί ό νέο; αυτός έχει ακρι
βή δντίληψη τον πού, πέραν βέβαια τού 
ίδιου τοϋ^έαυτοϋ του, εύρίσκεται τό πε- 
διον τού αγώνα καί δ συγκεκριμένος αντί
παλος του εις ενα τόσο δύσκολον, ιδίως 
οικονομικά κατ εξοχήν δυσχρίριστον τό
πο- τοπον, οπου τίποτα δέν προσφέρε·
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ται εύκολα άπό τή φύση πρός αρπαγήν 
ή καί δεοντολογικήν διανομή, δπου έκα
στος εχει μόνον δ,τι ό ϊδιος μέ πολύν 
μόχθο μπόρεσε να δημιουργήση γιά τόν 
εαυτό του καί δπου, πράγματι, όέν μας 
μένει νά διαλέξουμε παρά ένα άπό τά 
δυο άκρα, νά είμαστε δηλαδή είτε δλοι 
εναντίον δλων ίχθρικώτατοι καί θηρι
ωδέστατοι, εϊτε δλοι πρός δλους φιλι- 
κώτατοι, άνθρίοπινώτατοι καί αληθινά 
χαριτωμένοι- άφοΰ δμως πρώτα, σάν συν
ειδητοί μικροαστοί, καλά κατανοήσουμε 
τόσο τούς προσδιορισμούς τοΰ χωρικού 
πλαισίου δπου ζοϋμε δσο καί τό, πολύ 
πέραν τοΰ διαλεχτικοΰ ΰλισμοΰ καί τοΰ 
μαζισμοΰ, ατομικά στόν καθένα μας, 
ωσάν ά'νθρωπον, απευθυνόμενο δίδαγμα 
τής πολυπειρότατης πολιτιστικής παρά
δοσης τών Ελλήνων.

Κ.Δ.Κ.

ΔΙΟΓ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΓ, Γυμνασιάρχου: 
Ο ί "Ε λληνες  κα ί οί Βούλγαροι είς  
τήν Μ ακεδονίαν  καί Θ ρ ά κη ν .  (Τόμ. 
Α'). Ό  συγγραφεύς έργάζεται άπό τήν 
άρχή τοΟ πολέμου άποκλειστικά στό θέμα 
τών έθνικών διεκδικήσεων, πάνω σέ ζη
τήματα που κατέχει πολύ καλά καθώς 
φαίνεται καί άπό τά περιεχόμενα τών δια
δοχικών του έκδόσεων καί άπό μακρές 
βυζαντινές σπουδές στή Γερμανία Τά βι
βλία του, παρά τά διεκδικητικό τους σκο
πό. είναι καθαρώς έπιστημονικά καί μά
λιστα τό μεγαλύτερο τους μέρος είναι έρ- 
γασία Επιστημονικής έριύνης, δηλαδή 
προσθέτει νέα στοιχεία στή σύγχρονη βυ
ζαντινολογία.’Έτσι στό τελευταίο του αύ
τό βιβλίο ]) καθορίζει τά δρια τοΟ Έ λ  
ληνικου κράτους (Κων]πόλεω;) πρός τήν 
Βουλγαρία στις διάφορες εποχές μέ βάση 
τις πηγές καί Εδίως τις συνθήκες. 2) Ά -  
ποδεικνύει δτι ό 'Ελληνικός πληθυσμός 
στή Βαλκανική αύξησε μετά τόν 13ον 
αιώνα άπό τούς "Ελληνες πρόσφυγες άπό 
τή Μ. Άσία, τούς φεύγοντας μπρος στήν 
προέλαση τφν Τούρκων κ^ί 3) έξαντλεϊ 
τή μελέτη τών πηγών τών θαυμάτων τού

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ! : Σ. Λ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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Αγίου Δημητρίου καί τοΰ βίου τού Κλή- 
μεντος, μέ τούς έπιτηδείους συνδυασμούς 
καί παραμορφώσεις τών όποιων προσπα 
θοϋν κυρίως οί Βούλγαροι νά αποδείξουν 
τούς ίσχύρισμούς των γιά μακροχρόνια 
βουλγαρική κατοχή τής Μακεδονίας. Ό  
συγγραφεύς συνεχίζει τήν έργασία του 
καί εκδίδει ήδη νέο βιβλίο άφιερωμένο 
ειδικά στή μελέτη τών συνόρων πρός τή 
Βουλγαρία μέ πολλούς χάρτες συνταγμέ
νους άπό τόν ϊδιο μέ βάση τήν αυστηρή 
μελέτη τών πηγών.

θ .  Μ.
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