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ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΞΑΝΑΚΥΒΕΡΝΟΥΝ Τ Η Ν  ΕΛΛΑΔΑ

Ό  σάλβς άρχισε στά 1933 μέ τή μανία  νά  δημιουργηθή άντιβενιζε- 
νικό κράτος καί τήν άττόπειρα τών κυβερνητικών νά  δολοφονήσουν τόν άρ- . 
χηγό τής άντ ιπολιτεύσεω ς ' πήρε τή μεγίστη δύναμή του κάτω  ά πό  τή φαι- 
ναιμενική ήρεμία τής φασιστικής δ ικτατορίας, ξέσπασε στήν έποχή τής κ α 
τοχής στήν Α ίγυπτο  καί έδώ καί έπειτα  άπό  τις δυό μεγάλες ταλαντεύσεις  
τοΟ Κ. Κ. Ε. καί τής βασιλικής X, κάνει ή χώρα μας μέ τή σημερινή Κυβέρ
νηση τό πρώτο βήμα πρός τήν πολιτική όμαλότητα  καί τή λύση τών μεγά- , 
λων μας ζητημάτων. Είναι κυβέρνηση δημοκρατική, έχει κΟρος καί π ρ ο π ά ν 
των φρόνηση, πού ή έλλειψή της τόσο μας στοίχισε στά 1920. Γιά νά μή 
πάθουμε τά ϊδ ια , έπρεπε πρώ τα-πρώ τα  νά ταχτοποιήσουμε τις σχέσεις μας 
μέ τούς συμμάχους. Αύτή τή θεμελιώδη σημασία έχει ή σημερινή Κυβέρνηση.
Ή  άποστολή της βρίσκεται στό νά  άποδειχθή δημοκρατική.

Οί έσμικοι καί οί λα ϊκο ί άπέχο υ ν  γ ιατ ί δέν έχουν τήν κοινή λογική 
καί φρόνηση' δέν τούς άρέσει ό μέσος δρόμος καί γ ι '  αύτό  ε ίνα ι έπικίνδυ- 
νοι. Ά ν  έκριναν τά π ρ ά γ μ α τα  ά πό  άντικειμενικούς δρους καί όχι άπό  π λ η 
ροφορίες τής προτιμήσεώς των, θά έβλεπαν δτι οί "Α γγλο ι ουτε τό έαμικό 
ουτε τό βασιλικό καθεστώς θά ύπεστήριζαν ' ουτε θά παρέσυραν  τό λαό  σέ 
ά ντ ια γγλ ικ ά  αΙσθήματα ' θά  έβλεπαν, δτι οί Ά γ γ λ ο ι  έχουν έδώ συμφέροντα 
ζωής κ ο ι ν ά  μέ μάς καί δτι έχουν άναλάβει ύποχρεώ σεις- βρίσκον
ται ά πό  τά π ρ ά γ μ α τα  καί δχι άπό  τις προτιμήσεις των στήν άνά γκη  νά κά-^ 
μουν έδώ ώρισμένη πολιτική. Οί Λ αϊκοί έβλαψαν, γ ιατ ί  παρασυρθήκαν άπό 
τούς άκρους τοΰ κόμματός των καί έκαμαν τό λαό νά  πιστέψη, δτι_ οί Ά γ 
γλοι θά άκολουθοΰσαν τήν άντίθετη πολιτική. Οί άκροι λαϊκοί έίτασχαν 
καί π ά σ χο υ ν  άπό  π ο λ ι τ ι κ ή  ά ν α ζ ι ό τ η τ α .  Η φράση ε ίνα ι βαρύ
τατη, ά λ λ ά  άληθινή. Δέν λείπει άπό  τούς λα ϊκούς  ό πατριωτισμός, οϋτε ή 
ευφυΐα. Ή  Ιδεολογία δμως, τής όποιας ε ίνα ι α ιχμάλω τοι,  κάνει άδύνατο  
γ ι ’ αύτούς νά  έχουν όρθή πολιτική κρίση.

‘Ο Ά ν τ ιβ α σ ιλ εύ ς  έπίσης ε ίνα ι καί πατριώτης καί εύφυής ά λ λ ά  θέ
λησε νά  δείξη 'εύφυΐα  έκεΐ, δπου έπρεπε νά δείξη μόνο φρόνηση' θέλησε νά 
κάμη δική του πολιτική’ κατόπιν  νά κάνη δική του Κυβέρνηση· κατόπιν  νά  
κάνη προσωπική του Κυβέρνηση. ΤΗταν φυσικό νά  άποτύχη . Η ά ποτυχία  
του δμως έλαττώ νει τό γόητρο τής χώ ρα ς  μας άπέναντι τών συμμάχων^ 
μας, πού μάς χρε ιάζετα ι άκέραιο γ ιά  τις διεκδικήσεις μας. Οί πολιτικοί μας* 
πρέπει δλοι νά  συμφωνήσουν στή διατήρηση αύτοΰ τοΰ γοήτρου Α π έ 
ν α ν τ ι  τ ώ ν  σ υ μ μ ά χ ω ν  μ α ς .  Βέβαια καί αύτό θά τό θυσιάσουμε 
στή μεγάλη  ά ν ά γ κ η - ό Βενιζέλος δέχθηκε νά  κακομεταχειρισθοΰν οί σύμμα- 
χοι αυτόν ή μιά μερίδα άπό  τούς "Ελληνας ή καί δλους μας μαζή. Τό δέ· 
χτηκε γ ιά  νά  μπορέση νά  όδηγήση τήν 'Ε λ λ ά δ α  σ’ ένα νικηφόρο πόλεμο, 
Αστε μετά τή νίκη νά παρουσιασθή στήν κ ρ ί σ ι μ η _ σ τ ι γ μ ή  μ έ  γ ό η -  
τ ρ ο. Τ ώ ρα  δμως έ χ ο υ μ ε  ήδη τή νίκη' ήρθε ή στι,γμή νά 'υψώσουμε 
αύτό τό γόητρο, όχι νά τό έλαττώσουμε. Αύτό πρέπει νά είναι ένα μέρος



τής πολιτικής μας. "Εργο τοΰ Άντιβασιλέως εΐναι δχι νά σχηματίζη ούτε 
νά βοηθή στό σχηματισμό Κυβερνήσεων, άλλά νά άναθέτη μόνο τήν έντολή 
καί—στίς ειδικές περιστάσεις πού τώρα περνοΟμε —νά γίνεται αύτό μέ δλον  
τό σεβασμό πού όφείλεται στήν 'Ελλάδα' δέν τό κατάφερε έως τώρα. Αύτό 
είναι έργο δυσκολώτατο' καί είναι άρκετό γιά τ ό ν ’Αντιβασιλέα. θ ά  μπο
ρούσε νά τό διεξάγη, μόνο <5 ν π α ρ α ι τ η θ ή  ά π ό  τ ά  ά λ λ α ,  άν 
βλέπει, άκούει καί σιωπά.

Είναι άνάγκη νά κατανοηθή δτι γιά νά μπούμε στήν οικογένεια τών 
δημοκρατικών έθνών, ώστε νά μπορέσουμε νά προστατεύσουμε τά συμφέ 
ροντά μας, έπρεπε ό π ω σ δ ή π ο τ ε  ν ά  ά π ο χ τ ή σ ο υ μ ε  δ η μ ο 
κ ρ α τ ι κ ή  Κ υ β έ ρ ν η σ η ,  έστω καί κάνοντας μερικές ύποχωρήσεις. 
Μένοντας άπέξω ήθικολογοΰντες καί διαμαρτυρόμενοι, δέν θά καταφέρναμε 
τίποτε. Αύτό δέν έλαττώνει τήν αύτοτέλειά μας τή στιγμή, πού ή ’Α γγλία  
έκχωρεΐ στήν έπικυριαρχία τών *Ηνωμ. Πολιτειών αύτοκρατορικά της έδάφη 
καί δανείζεται χωρίς νά μπορή νά πληρώση.

Στά 1920 βάλαμε τέρμα στήν πολιτική κηδεμονία τών «προστατίδων» 
Δυνάμεων’ λίγα χρόνια δμως άργότερα ζητήσαμε μόνοι μα; τήν οικονομική 
τους κηδεμονία, γιά νά σταθεροποιήσουμε τή δραχμή. Σήμερα οί δαπάνες  
γιά τό στρατό, τό ναυτικό καί τήν άεροπορία μας είναι τέτοιες, πού οδτε 
ώς άπλό ένδεχόμενο μπορούμε νά θεωρούμε, δτι μπορούν νά άναληφθοΰν 
άπό τόν προϋπολογισμό μας' έτσι βαρύνουν τήν ’Αγγλία..Κατά κανέναν  
τρόπο δέν μπορούμε κάν νά συντηρηθούμε μέ τά δικά μας μόνο μέσα' άκόμα 
λιγώτερο νά χτίσουμε βιώσιμη οικονομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν νά στηρι- 
χθοΰμε κάπου. Βέβαια τά είχαμε καί τά θυσιάσαμε δλα αύτά στό κοινό 
Ιερό τής'έλευθερίας. Τό ϊδιο άληθεύει καί γιά τήν ’Αγγλία , άλλά  ή ’Α με
ρική δέν χορηγεί στήν ’Αγγλία χωρίς εγγυήσεις' καί ή ’Αγγλία  δέν χορη
γεί σ ’ έμας χωρίς έγγυήσεις.

Στίς σχέσεις τών δύο αύτών δυνάμεων καί τής Ρωσσίας μπορούμε νά  
βρούμε χρησιμότερα άκόμα διδάγματα. Μόνιμη άρχή τής ’Αγγλικής πολιτι
κής είναι νά μή έρχεται ποτέ άντιμέπωπος στά συμφέροντα τής ’Αμερικής' 
έχει άνεξαρτησία πραγματική μόνο σ τ ό  π λ α ί σ ι ο  α ύ τ ό .  Βάση 
δμως τής σημερινής, τακτικής της, είναι ή φιλία μέ τή Ρωσσία, γιατί καί ή 
πλέον άποφασιστική νίκη σέ νέο πόλεμο θά ήταν καταστροφή γιά τήν ’Α γ 
γλία. ’Ερχόμαστε τώρα στήν 'Ελλάδα. ’Ανάγκη ζωής γιά μας είναι ή συμ- 
μαχία μέ τούς Ά γγλοαμερικανούς. Βάση τής πολιτικής μας πρέπει νά εί
ναι ή φιλία μέ τή Ρωσσία. ’Έχουμε άνάγκη άπό ειρήνη. Μετά μιά νίκη, 
άπό τίς μεγαλύτερες τής ιστορίας μας, δέν χάσαμε μόνο δσα είχαμε υλικά 
άγαθά, άλλά  καί πολύ άπό τήν ισορροπία μας. Οί δάφνες δέν έξαργυρώ- 
νονται δσο νομίζαμε εύκολα. "Αλλη μιά τέτοια νίκη καί ίσως πέσουμε άπό  
έξάντληση αϊματος.

Ή  παρομοίωση τής έλλην. έξωτερ. πολιτικής μέ τήν Αγγλική είναι 
τόσο διαφωτιστική, ώστε δέν χρειάζεται νά καταφύγουμε σέ άλλη άνάλυση. 
Ή  συμμαχία μας μέ τούς Ά γ γ λ ο σ ά ξω ν ες  πρέπει νά εΐναι μόνιμη καί αύ· 
τονόητη. ’Εφόσον είμαστε μέλη τής οίκογενείας τών συμμάχων έθνών καί 
θέλουμε νά άντλήοουμε ώφέλεια άπό αύτή μας τήν ιδιότητα, πρέπει νά κα· 
νονήσουμε τά πράγματα τού σπιτιού μας,^ δχι μόνο δπως μάς άρέσει, 
ά λλά  δπως διευκολύνονται καί οί άλλοι, ώστε νά μή έρχόμαστε σέ σ ύ γ 
κρουση μέ τούς "Αγγλους, ουτε μέ τούς συντηρητικούς, ουιε μέ τούς έργα- 
τικούς' δέν έπιτρέπεται έμεΐς νά έχουμε προτίμηση πρός ώρισμένο άγγλικό  
κόμμα. Καί οί ’Ά γ γ λ ο ι  πάλι, έξω άπό τόν δρο δτι πρέπει νά έχουμε δημο
κρατική Κυβέρνηση, πράγμα άπαραίτητό στή συμμαχική πολιτική, δέν δι
καιούνται νά ύποστηρίζουν έδώ κόμματα ή πρόσωπα, ουτε καί τούς συμφέ
ρει. Έ ν α  άπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τής σύγχρονης Ε λλά δ ο ς  ε*ν°2 
αύτό : πώς θά είμαστε άδελφικοί σύμμαχοι τών Ά γγλοσ α ξώ νω ν, χωρίς νά
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χάσουμε τήν πραγματική  άνεξαρτησία  μας. Γιατί δέν ύπάρχει π αρ ά δε ιγμ α  
στήν ιστορία λαού, πού νά μπόρεσε νά ά ναπτύξη  πολιτισμό, χωρίς νά είναι 
άνεξάρτητος . Τό πρόβλημα βρίσκεται στό πώ ς θά μπορούμε νά ζητούμε τή 
συμβουλή τών συμμάχω ν μας ή καί νά  φέρνουμε έδώ συμβούλους, χωρίς 
νά πέφτουν στόν πειρασμό νά  μεταβάλλω ντα ι σέ διαιτητές ή καί σέ έκτελε- 
στικά ό ρ γ α ν α ' τήν πραγματοπο ίηση  αυτής τής συμμαχικής σχέσεως έχει 
νά έπιδείξη ή δημοκρατική Κυβέρνηση.

Τό δεύτερο μεγάλο  πρόβλημα γιαύτή ε ίνα ι ή ά πένα ντ ί  της στάση 
τού λαού. Σαύτό  έμεΐς οί δημοκρατικοί έχουμε ειδικότητα νά  ά π ο τυ γχά -  
νουμε. Χάσαμε τίς έκλογές έπειτα  άπό τή 'Μ εγά λ η  Ε λ λ ά δ α  του 1920. Χ ά
σαμε τή Δημοκρατία έπειτα  άπό  έπιτυχίες χωρίς προηγούμενο στήν έκτέλεση 
μεγάλω ν έργων γ ιά  τήν αύξηση τής π αρα γω γής .  Καί δμως ή άνοδος τού κόμ  
ματος τών Φιλελευθέρων οφείλεται στήν έ σ ω τ ε ρ ι κ ή  πολιτική τού 1911. 
Τά μέσα ήσαν τότε ή έπιβολή τής ίσοπολιτείας. ‘Ο λαός θά άποκτήση καί 
σήμερα έμπισιοσύνη στήν αναδημιουργία , άν , ή δημοκρατική Κυβέρνηση 
κλείση τήν πόρτα  στό σημείωμα τοΰ ήμετέρου, άν οί δ α π ά ν ε ς  τοΰ δ η μ ο 
σίου ταμείου δέν γ ίνουν μέσο προσελκύσεως οπαδών, ούτε οί ν ο μ ά ρ χ ε ς  
μέσο κομματικής έν ισχύσεω ς' ...άν ίσχύση ό Νόμος. Τό ρητό «ό Ν ό μ ο ς  ε ί 
ναι πραγματική  ελευθερία, ή ά π ό λ ιτ η  έλευθερία ε ίνα ι δουλεία* δείχνει μέ  
τήν ύπερβολή του, πού πρέπει νά άναζητήται ή ίσχύς τής Δημοκρατίας ' δ π λ ο  
τών κομμουνιστών καί τών μοναρχικών μπορεί νά ε ίνα ι  ή ύποβολή κα ί ή 
βία' δπλο δικό μας, μόνο ή αυστηρή ίσοπολιτεία, ό Νόμος. Οΐ π α λ α ι ο κ ο μ -  
ματικοί λένε καί πάλι,  δτι α ύτά  ε ίνα ι γ ιά  νά  λέγω ντα ι καί δτι τίς έ κ λ ο γ έ ς  
τίς παίρνει δποιος ξέρει νά  τίς έτοιμάση. Ε ίνα ι λάθος. Π α ί ρ ν ε ι  κ α ν ε ί ς  
τ ή ν  ά ρ χ ή  ά π ό  τ ά  σ φ ά λ μ α τ α  τ ώ ν  ά ν τ ι π ά λ ω ν  τ ο υ .  Οί 
λα ϊκο ί μάς έφεραν καί θά μάς ξαναφέρουν στήν άρχή. Τό πρόβλημα ε ίν α ι  
άλλο  : πώ ς θά μείνουμε στήν άρχή ά ρ κ ε τ ά  χ ρ ό ν ι α  γ ιά  ν ά  έ φ α ρ μ ό -  
σουμε ένα  πρόγραμμα . Τό κόμμα τών Φιλελευθέρων δέν έχει ά ν ά γ κ η  νά 
βρή τούς καλύτερους τεχνικούς τών έκλογών, ά λ λ ά  τό καλύτερο π ρ ό γ ρ α μ μ α  
καί μιά φορά πού ήλθε στήν άρχή νά έφαρμόση τόν Νόμο.

Τρίτο ζήτημα ε ίνα ι  ή άπειλή  τοΰ κομμουνισμού στίς δυό του μορφές : 
— τού σοσιαλισμού ώς προεισαγω γικού  σχολείου στόν κομμουνισμό κρτί— 
τοΰ άναρχικού  ΚΚΕ, δρώντος σύμφωνα μέ έπίσημη ομολογία  του, άνοικτά 
καί κρυφά καί άπειλοΰντος χρήση βίας. Δέν μποροΰμε μέ τό πρόσχημα ση
μερινών έλευθεριών, π αρ α νό μ ω ν  έλευθεριών, νά  βρεθούμε αύριο α ιχμ ά λ ω 
τοι τών έρυθρών καί άνίσχυροι θεατές τού ά νο ίγμ α το ς  τών συνόρων μας 
Ά λ λ ά  καί τίς σχέσεις μας μέ τή Ρωσσία  θά χειροτερεύση κάθε άβεβαιότητα 
σχετικά μέ τή στάση μας άπέναντί τού κομμουνισμού, θά φθάσουν δέ οί 
σχέσεις μας αύτές  στά χείριστα, ά ν  ύπάρξη έδώ π ιθανότητα  ύπερισχύσεώς 
του, γ ιατ ί  τότε θά ένταθοΰν περισσότερο τά μέσα γ ιά  τήν έπιτυχία  αύτοΰ  
τοΰ σκοπού. Τέταρτο ζήτημα ε ίνα ι τό οικονομικό. Σ ’ αύτό ά π έτυ χα ν  δλες 
σχεδόν οί προηγούμενες Κυβερνήσεις, γ ιατί  δχι μόνο έκαμαν  κακή έκτίμηση 
τών π ρ αγμ ά τω ν ,  ά λλά  καί γ ιατ ί άφησαν ή καί συνετέλεσαν νά δημιουργηθή 
στούς συμμάχους ή έντύπωση δτι οί δυσκολίες προέρχοντα ι άπό  δική μας 
άπροθυμία  νά  έργ«σθοΰμε. Τόσο ό κ. Μπέβιν, δσο καί παλ α ιότερα  ό κ. 
■’Ή ντεν Ιμειναν έντελώς άπληροφόρητοι ή γνώμη των ε ίναι λανθασμένη οί 
δέ οικονομικοί των έμπειρογνώμονες δέν φάνηκαν καλύτεροι ά πό  τούς δ ι
κούς μας. Δέν ε ίνα ι δμως μόνο ή σημερινή κατάσταση, ό πληθωρισμός, πού 
έχει νά άντιμετωπίση ή Δημοκρ. Κυβέρνηση. Τό πρόβλημα τής όριστικής 
άνασυγκροτήσεως τής οίκονομίας μας πρέπει τ ώ ρ α  νά θεμελιωθή, γ ιατ ί 
έως πού νά γίνουν έκλογές καί νά  βγή βουλή άπό  τό λαό καί νά τελειώση 
τήν ά περ α ντο λο γ ία  της π ά νω  στά γνώ ριμά  της θέματα  τής πολιτικής, οί εύ 
καίριες γ ιά  οίκ·νομική ένίσχυση θά έχουν περάσει. ’’Ή λθε ή ώρα τής δρά 
σεως στά οίκονομικά, Δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  τ ί π ο τ ε ,  π ο ύ  ν ά  μ ή  μ π ο -
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I. ΚΑΡΑΒΙΔΑ

Τ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

II. 01 ΙΙΑΒΜΟΙ “ ΙΡΟΠΗΙ,, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗί ΠΑΡΑΓΟΓΗΙ Mil
πριν ακόμα τελείωση δ πόλεμος. Επί 
πλέον ό Καναδάς πρόκειται νά άνοιξη 
νέες πιστώσεις 800 έκατομ. δολλαρίων, 
γιά  τις όποιες έπίσης δέν είμαστε έτοι
μοι νά διεκδικήσοτ’με τήν αναλογία μας. 
Είχαμε άπό τρεις μήνες τή δυνατότητα 
νά ζητήσουμε δάνειο είκοσιπέντε εκατ. 
δολλαρίων γιά τήν άγροτική πίστη και 
ουτε σ’ αυτό προχωρήσαμε. Από πρω
τοβουλία πάλι τών συμμάχων.—- καί 
δχι δική μας—ζητήθηκε ελληνική αντι
προσωπεία στήν επιτροπή διανομής^ ε
πανορθώσεων, πού έπρόκειτο νά άρχίση 
εργαζόμενη στό Παρίσι τήν 1η Νοεμ
βρίου. Ή  πρόσκληση ήλθε έγκαίρως, 
άλλά έδώ παράπεσε καί ή αντιπροσω
πεία μας δέν έπρόλαβε τήν έναρξη τών 
συνεδριάσεων μόλο πού είχε άναβληθή 
γιά τις 6 Νοεμβρίου. Τό άκατανόητο 
δμως είναι, δτι στήν επιτροπή αυτήν 
πήγαν οικονομικοί υπάλληλοι καί μόλις 
καί μετά βίας έγινε δεκτό νά πάη καί 
ένας τεχνικός. Άπογοητευτικη εντελώς 
είναι μιά είδηση πού είδε τό φώς στις 
έφημερίδες, δτι άπό τό δάνειο των 250 
έκατομ. δολλαρίων πρόκειται να αγο- 
ρασθοϋν 20 αεροπλάνα γιά την πολι
τική αεροπορία. Έ π ίση ς προηγούμενες 
πληροφορίες γιά ανάλογες προμήθειες. 
Τέτοιες ένέργειες, καθώς και άλλες α
ποφάσεις πού τείνουν μόνο σέ έργα έξα-

%—
ρ ο ύ σ α μ ε  ν ά  μ ά θ ο υ μ ε  π ρ ι ν  π ά ρ ο υ μ ε  τ ή ν  ά ρ χ ή .  Κάθε 
συνέντευξη, κάθε άνακοίνωση, μόνο ζημία φέρει.

’Αφήσαμε τελευταίο τό ζήτημα τών έθνικών μας διεκδικήσεων. Η 
φθορά του είναι μεγάλη άπό τήν μόνιμη άντεθνική πολιτική τοΟ κομμουν, 
κόμματος, τήν κακή διεξαγωγή τοΟ άνταρτικοΟ άγώνος, τήν άθλιότητα τής 
στάσεως τής Αίγύπτου, τήν- τραγωδία τοΟ Δεκεμβρίου, τήν άδράνεια π ο λ 
λών κυβερνήσεων στή διαφώτιση τής διεθνοΟς κοινής γνώμης. Ή  μεγαλύ
τερη δμως δυσκολία, πού έχουμε ϊσως νά  ύπερνικήσουμε, είναι ή άοθενής 
ήχώ πού βρίσκουν οί έθνικές διεκδικήσεις στούς "Αγγλους άριστερους και 
μιά παλαιά τάση νά λύνωνται τά ζητήματα τής Βαλκανικής, δχι μέ βάση 
νά ΙκανοποιηθοΟν τά δίκαια τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  πού είναι φίλος άσφαλής, άλλά  
νά έξευμενισθόΟν μέ έλληνικές θυσίες ύποπτοι φίλοι ή καί μόνιμοι εχ ρο . 
Στό ζήτημα τών έθνικών μας διεκδικήσεων θά χρειασθή άγών τραχύς καί 
έξαιρετικά Ικανή πολιτική σ υ μ β ιβ α σ μ ο ί )  τών συμφερόντων' ικανή πολιτική 
στηριζομένη στά πραγματικά δίκαια καί στά πραγματικά συμφέροντα οχι 
έπίτηδειότητα καί έλιγμοί.

Θά αναπτύξουμε παρακάτω τή θεω 
ρητική άποψη πάνω στήν άνάγκη ίδρύ- 
σεως μιας νέας οικονομίας στήν Ε λ λ ά 
δα βάσιζομένης πάντοτε στό φιλελεύθε
ρο σύστημα, άλλά μέ μεταβολή στό ισο
ζύγιο συναλλάγματος. Ή  θεωρητική 
αύτή άποψη διατυπώθηκε ήδη σύντομα 
στή σελ. 153 τεύχος Μαΐου φ τής «Δη
μοκρατικής Έπιθεωρήσεως». Ό  λόγος, 
πού μάς αναγκάζει νά τήν αναπτύξουμε 
έδώ εύρύτερα, είναι δτι μόλο πού μάς 
δίδεται τώρα δχι πλέον ή έλπίδα, άλλά 
ή βεβαιότητα σχεδόν νά δημιουργήσουμε 
τή νέα αύτή οικονομία, δέν έγινε καμ- 
μιά σχετική ενέργεια ή μάλλον έγιναν 
ενέργειες πού θά οδηγήσουν, αν συνε- 
χισθοΰν, στή ματαίωση κάθε σχετικής 
προσπάθειας. Ανεξάρτητα άπό τις ευ
καιρίες πού θά  μάς δώση τό άμεσο μέλ
λον μέ τό διεθνή οικονομικό οργανι
σμό έχουμε ήδη συγκεκριμένη υπόσχεση 
δανείου 250 έκατ. δολλαρίων άπό τήν 
Export—Import Bank τών Ή ν .  ΙΙολ. 
τής Ά μ ερ .  Μπορούσαμε νά πάρουμε 
ενα μέρος άπό τήν πίστωση τών 100 
έκατ, δολ. πού άνοιξε ό Καναδάς. Τή 
χάσαμε γιατί δέ βρήκαμε καιρό νά υ
ποβάλουμε σχετική αίτηση. Δέν βρήκα
με έπίσης καιρό νά στείλουμε καταλό
γους ύλικώ/V άνασυγκροτήσεως στους ά- 
μερικανούς σχετικά μέ τις οδηγίες τους
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σφαλίσεως ρεύματος γιά τις πόλεις τών 
’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, τείνουν νά 
κάμουν αδύνατη τήν έξόφληση παραγω
γικών δανείων, άρα νά ματαιώσουν τή 
σύναψή τους. ***

Ή  πείρα δείχνει, δτι στό φιλελεύθε
ρο καπιταλιστικό σύστημα φθάνουμε 
διαδοχικά σέ δρια παραγωγής πού ή οι
κονομία, μόνο έπειτα άπό μεγάλες δυ
σκολίες προσπερνάει. Στις Ή .  Π. τής 
’Αμερ. γιά πολλά χρόνια συνέχεια ή 
παραγωγή χάλυβος—τό καλύτερο μέτρο 
βιομηχαν. δραστηριότητος—έμεινε συνε
χώς κάτω άπό τό μισό τής παραγωγικής 
δυναμικότητος τής χώρας τόν ίδιο και
ρό πού ή παραγωγή στήν έθνικοοοσια- 
λιστική Γερμανία έκανε ά'λματα. Στήν 
Ελλάδα έπίσης βρεθήκαμε στά άμέσως 
προπολεμικά χρόνια σ’ ένα σταμάτημα 
τής αύξήσεως τής παραγωγής (πού άλ
λωστε έφερε καί τήν κάμψη τής δραχ
μής) παρά τις ανακριβείς πληροφορίες 
πού είχαν δημοσιευθεϊ σχετικά μέ τήν 
άνοδο τοΰ εθνικού μας εισοδήματος καί 
τήν πραγματικήν πρόοδο σέ μερικές άπό 
τις νέες βιομηχανίες, ιδίως τις χημικές. 
’Ορθό μέτρο οικονομικής άναπτύξεως 
στά φτωχά κράτη είναι ή παραγωγή στά 
άπαραίτητα εϊδη καθημερινής ζωής. Γιά 
τά είδη αύτά έχουμε τήν έξης βιομηχα
νική παραγωγή βαμβακερών ύφασμά■ 
των σέ εκατομ. μέτρα στά έτη 1934, 35 
36, 37, 38, άντιστοίχως : 29, 27, 27, 
29, 28. Μάλλινα υφάσματα σέ έκατομ. 
πήχεις : 6, 7 , 7 , 7 ,  7. Πλησιάζουμε έπί
σης σέ σταμάτημα τής αύξήσεως τών 
καλλιεργούμενων εκτάσεων. Στις Κυ
κλάδες, τά Ίόνια  νησιά, στήν Κρήτη 
έχουμε σχεδόν σταματήσει. Καί στις 
τρεις αυτές περιφέρειες μαζή τά καλλιερ
γούμενα στρέμματα ήσαν στά 1914' χιλ. 
στρ. 1353' στά 19S8 χιλ. στ. 1751. Αύ
ξηση 25 ο]ο αντίστοιχη αύξηση πληθυ
σμού μεγαλύτερη άπό 25 ο]ο. Στή Μα
κεδονία αύξηση 1928 —1933 : 2 έκ. στρ. 
Στήν επόμενη πενταετία 1933—1938 
αύξηση 0,9 έκ. στρ. μόνο. 1936 —1938 
καμμιά αύξηση παρά τήν αύξηση τοΰ 
πληθυσμού. Πελοπόννησος, έκατ. στρ. 
1914 : 3,7, 1930 : 3,5, 1938 : 4,3. 
Ή πει§ος 1916 : 6,2, 1930: 7,1, 1936 : 
9,7, 1938 10,0.

Ά π ό  τις αιτίες πού ενεργούν ανασταλ

τικά στήν αύξηση τής παραγωγής δυό 
είναι οί κυριώτερες στή δική μας περί
πτωση καί στις όποιες άναφέρεται ή θε 
ωρητική αύτή έξέταση. Ή  μία είναι τό 
σταμάτημα στήν αύξηση τής γεωργικής 
παραγωγής' ή άλλη είναι ή ανεπάρκεια 
τοΰ διαθεσίμου συναλλάγματος γιά τήν 
προμήθεια πρώτων υλών.

Α. Είναι φανερό, δτι άν ή γεωργική 
παραγωγή είναι πολύ μικρή, αν τά δια
θέσιμα τρόφιμα δηλαδή είναι λίγα, τότε 
ό αγροτικός πληθυσμός δέν θά έχη χρή
ματα γιά νά άγοράση βιομηχανικά είδη, 
ή βιομηχανική παραγωγή θά λιγοστέψη, 
άρα καί τό εθνικό εισόδημα. "Οταν δ 
μως τό έθνικό εισόδημα, είναι μικρό' 
δταν δηλαδή τά έσοδα τού καθενός είναι 
λιγότερα άπό δτι χρειάζεται, θά τά διά
θεση δλα σχεδόν γιά τά τρόφιμα καί ή 
ή βιομηχανική παραγωγή, άρα τά έ'σβδα 
τών εργατών θά πέσουν άκόμα περισσό
τερο. Τότε καί οι τιμές τών γεωργικών 
προϊόντων θά  πέσουν, γιατί δέν θ ά  ύ
πάρχουν αγοραστές, επομένως θ ά  έλατ- 
τωθή άκόμα περισσότερο ή άγροτική 
παραγωγή. 'Υπάρχει μιά αμοιβαία δ ια
δοχή αντιδράσεων μεταξύ βιομηχανικής 
καί αγροτικής παραγωγής. “Οταν στις 
Ή ν  Πολ. τής Ά μερ . οί εισπράξεις τών 
εργατών βιομηχανίας έ'πεσαν άπό τά 11 
δικεκατομ. δολ. (1929) στά 5 (1932), οί 
εισπράξεις τών άγροτών έ'πεσαν έπί
σης άπό τά 11 στά 5 δισεκ. δολ. 'Ό ταν 
στά 1937 οί εισπράξεις τών έργατών 
βιομηχανίας ανεβήκαν στά 10 δισ. δολ. 
οί άντίστοιχες εισπράξεις τών άγροτών 
άνεβήκαν στά 9 δισ. δολ. Οί Ή ν .  Πβ- 
λιτεΐες στήριξαν τήν οικονομική τους ά- 
νάπτυξη στήν διαρκή αύξηση τής γεωρ
γικής παραγωγής προχωρώντας τήν 
καλλιέργεια πρός τά δυτικώτερα, ή δέ 
Α γγλ ία  στήν · αύξουσα άγροτική παρα
γωγή τών έθνών τής Συμπολιτείας. Π α
ραγωγή σιτηρών Καναδά σέ έκατομ. 
τόν. 1900: 1,3. 1911: 6,2. 1928: 15,
2. Ε ξαγω γή  80 ο]ο. Ή  Γερμανία στή
ριξε τή βιομηχανική της άνάπτυξη στήν 
αύξηση τής άγροτικής της παραγωγής.

Ή  παραγωγή στά έτη 1930 καί 1938 
είναι σέ έκατ. τόν. άντιστοίχως : σιτάρι 
4 —6, σίκαλη 8—9, κριθάρι 1—4. Ι τ α 
λία 1930 σιτάρι 5,7- έκατ. τόν. 1938 : 
8,1 έκατ. τόν. Ή  μεγάλη αύξηση άγρο
τικής παραγωγής στόν Καναδά, στή
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Νότια Αφρική, στήν Αυστραλία, α>δή- 
γησε στήν αλματική άνάπτυξη καί τής 
βιομηχανίας των.

Ή  περίπτωση τής μικροί; γεωργικής 
παραγωγής ως ανασταλτικής δυνάμεως 
στή βιομηχανική παραγωγή εφαρμόζεται 
στή χώρα μας. Τά δικα μας συνειδητά 
μέτρα γιά τήν ανάπτυξη τής βιομηχα
νίας ήσαν οι προστατευτικοί δασμοί' τά 
μέτρα αύτά τά εφαρμόσαμε σέ μεγαλύτε
ρη κλίμακα δταν μετά τήν μικρασιατι
κή καταστροφή βρεθήκαμε ξαφνικά μέ 
πολύ μεγάλο περίσσευμα εργατικών χ η 
ρών πού δέν μπορούσε φυσιολογικά νά 
«πορροφηθή αρκετά γρήγορα. Το μέτρο 
ήταν Εμπειρικό, ώς μέτρο δμως όρθό.Ή 
δασμολογική προστασία τής βιομηχανίας 
στά πρώτα της βήματα είναι αναγκαία, 
εφαρμόσθηκε δέ καί άπό αυτές τις Ή ν .  
Πολιτείες.Άλλά έμεΐς εφαρμόσαμε συγ
χρόνως καί τήν δασμολογική προστασία 
των σιτηρών. Μέτρα δμως δασμολογικής 
προστασίας εφαρμοζόμενα συγχρόνως 
καί στή βιομηχανία καί στή γεωργία άλ- 
ληλοεξουδετερώνονται, γιατί ή προστασία 
τοΰ ένός άπό τούς δυό αυτούς κλάδους 
σημαίνει φυσικά επιβάρυνση τοΰ άλλου 
(ύψωση τής τιμής τοΰ σιταριού σημαίνει 
ύψωση τοΰ ημερομισθίου, «ρα καί τών 
βιομηχανικών προϊόντων). Μιά τέτοια 
διπλή δασμολογική προστασία καταλή
γει μόνο σέ αύξηση τοΰ κόστους τών 
εξαγομένων προϊόντων. Ά λλά  καί μόνη 
ή μόν ιμ η  υψηλή γενική δασμολογική 
προστασία τής βιομηχανίας εΐνε επίσης 
καταστρεπτική γιατί, καθώς εΐνε άμεσα 
αντιληπτό, γενική δασμολογική βιομηχα
νική προστασία ίσοδυναμεΐ πρός γενική 
απαγόρευση εξαγωγής βιομηχανικών 
προϊόντων.

Β· Ή  δεύτερη άπό τίς κυριώτερες 
«ίτίες τίς ανασταλτικές τής αύξήσεως 
τής παραγωγής εΐνε σέ μας ή περιορι
σμένη ποσότητα συναλλάγματος. Μέ ώρι 
σμένο συνάλλαγμα, ώ ριομένη  μόνο ποσό
τητα πρώτων ίλών μπορούμε νά εισαγά
γουμε. (Πρόκειται φυσικά γιά πρώτες 
Γιλες, πού δέν υπάρχουν έδώ ή υπάρχουν 
σέ κατώτερη ποιότητα, ώστε νά αυξάνουν 
υπερβολικά τό κόστος ή νά χαμηλώνουν 
τήν ποιότητα τοΰ προϊόντας). Τά καύσι
μα μπαίνουν σέ αναλογία δ - 25 ο]ο στό 
κόστος διαφόρων είδών, έστω μέσος δ- 
ρος 8 ο]ο. Αύτό σημαίνει δτι, αν δέν

έχεις συνάλλαγμα νά άγοράβης καύσιμα 
αξίας 8 δραχμών, δέν μπορείς νά παρα- 
γάγης προϊόντα αξίας 100 δρχ. Εδώ  
έ'χουμε μιά  πρω ταρχική  άλή& εια, πού  
π ρ έπ ε ι νά έντυπω & ή άνεΙζάλειπτα στό 
μυαλό δλω ν έκείνω ν, π ο ύ  άνακατεύ- 
ονται με τήν πα ρα γω γική  οικονομία  
τής Ε λλά δ ο ς . Ά π ό  τό λιγοστό συνάλ- ^ 
λαγμα πού εισάγουμε, είμαστε άναγκα- 
σμένοι νά διαθέτουμε ένα ώρισμένο μέ
ρος όχι σέ πρώτες ύλες, δπω ς  Φά άπρε
πε , άλλά σέ προϊόντα έτοιμα άπολύτώς 
απαραίτητα, δπως τά σιτηρά, είδη άπο 
σίδηρο, εϊδη υγιεινής, φάρμακα κ.ά. Αν 
λοιπόν γιά όποιοδήποτε λόγο - περιορι- 
σθή ή παραγωγή συναλλάγματος κάτω 
άπό δ,τι άντιστοιχεΐ σ αύτά, π ιθα 
νόν νά εΰρεθοΰμε σέ αδυναμία νά αγο- 
γάσουμε πρώτες ύλες καί τότε ή οπισθο
χώρηση τής παραγωγής θά εΐνε μεγάλη, 
καθώς είδαμε παραπάνω καί καθώς ά- 
ποδείχθηκε καί στήν πράξη στόν τελευ- 
λαΐον πόλεμο, μόλις σταμάτησε ή εισα
γωγή πρώτων υλών.

Ά ν  θά  θέλαμε νά διαιρέσουμε σέ πε
ριόδους τήν άνάπτυξη τής Ελληνικής 
οίκονομίας, θά  έπρεπε νά σημειώσουμε 
ώς σταθμούς «τροπών», σημαντικών δη
λαδή μεταβολών, α) τήν εποχή τοΰ Τρι- 
κούπη—δυνατότητα παραγωγικών δα
νείων άπό τή συνα λλαγμ ατική  μας βελ
τίωση χάρις στήν καταστροφή τών αμ- 
πελιών στή Γαλλία κάί τήν άντίστοιχη 
ύψωση τής τιμής τής σταφίδος μας' δα
νειακή εισαγωγή συναλλάγματος 20 έκ. 
λιρών περίπου.—β) Νέα συναλλαγματι
κή βελτίωση χάρις στούς μετανάστες 
-1 9 1 4 -1 9 2 0  μεταναστευτικό συνάλλαγ
μα 70 έκατ. λίρες' δανειακή εισαγωγή 
συναλλάγματος 20 έκ. λίρες (Βαλκανικός 
πόλεμος, έναρξη βιομηχανικής άναπτύ 
ξεως)—καί γ) νέα σημαντική^συναλλαγ- 
ματική βελτίιοση καί μαζή αΰξηοη τής 
γεωργικής παραγωγής μέ τό δάνειο^ απο- 
καταστάσεως προσφύγων, εισαγωγή^ συν
αλλάγματος άπό τούς ίδιους, άπό τά 
παραγωγικά δάνεια καί τό δάνειο στα- 
θεροποιήσεως— 1924 1931 δανειακή t\- 
σαγωγή συναλλάγματος^ 35 εκ. λιρών, 
μεγάλα εγγειοβελτιωτικά εργά Βορείου 
Ελλάδος. (Καλλιεργούμενη έκταση Μα
κεδονίας 1924 έκ. στρ. 3,3, 1934 Μ ) .  
Στό τελευταίο αύτό στάδιο (1924 1934) 
ή αύξηση τής γεωργικής παραγωγής s-
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ή  διαμόρφωση τής εσωτερικής πολι

τικής κατάστασης στή Γαλλία έχει κεφα
λαιώδη σημασία γιά τίς διεθνείς ζυμώ
σεις, γιατί ή Γαλλία συνδέεται άμεσα μέ 
τήν ασφάλεια τής Αγγλίας, προφυλακής 
τής Αμερικής στήν Ευρώπη. Ά π ό  τόν 
καιρό πού οί ’Άγγλοι έφυγαν οριστικά 
άπό τή βόρεια ακτή τής Γαλλίας πράπη 
φορά άλλαξε βασικά γ ι’ αυτούς ή κατά
σταση στήν Ευρώπη. Λίγα γεγονότα είχαν 
στήν ίστ.)ρ(α τής Αγγλίας τόση σημασία 
δση ή απώλεια τοΰ Καλαί. Χάνοντας τή 
δική τους βάση πάνω στήν Ηπειρωτική 
Ευρώπη οί ’Άγγλοι μπόρεσαν πρώτα 
πρώτα νά άποχτήσουν ένα φίλο, τούς 
Γάλλους, πού ήσαν μόνιμοι εχθροί δσον 
καιρό είχαν έδαφικές βλέψεις πέρα άπό

καμε δυνατή τή σύμμετρη αύξηση τής 
βιομηχανικής παραγωγής (υφάσματα 
βαμβακερά σέ έκατ. πήχεις : 1922:18 ' 
1930:35. Υ φάσματα  μάλλινα άντιστοΓ 
χως 1,4 καί 3,8).

Στά επόμενα τά αμέσως προπολεμικά 
* χρόνια δμως πλησιάζαμε καθώς είδαμε 

σ’ένα σταθμό «τροπής» στήν οικονομία 
μας, μέ σταμάτημα στήν αύξηση τής 
παραγωγής, όφειλόμενο σέ διαδοχική 
ελάττωση τοΰ ρυθμού ανόδου τής γεωρ 
γικής παραγωγή; καί σέ σταθεροποίηση 
ή έλλάττωση τοΰ εϊσαγομένου συναλλάγ
ματος. Ή  εισροή συναλλάγματος ήταν 
τόσο μικρή ώστε μόλις άρχισε ό Ίταλο- 
ελληνικός πόλεμος βρεθήκαμε χωρίς αρ
κετές προμήθειες σιταριού καί στό τέλος 
του είχαμε εξαντλήσει κάθε απόθεμα. 
Αύξηση τοΰ συναλλάγματος άπό τή στα
φίδα καί τόν καπνό δέν ήταν πιθανή 
καί τό μεταναστευτικό συνάλλαγμα άρ
χισε νά ελαττώνεται.

Αντιμετωπίζουμε λοιπόν χωρίς αμφι- 
βολία ένα σταθμό τροπής τής οικονομί
ας, μικρότερη αύξηση τής παραγωγής 
σχετικά μέ τήν αύξηση τού πληθυσμού. 
Έκτος άπό τήν άπόκτηση νέων εθν ι
κών εδαφών, πού εΐναι έξω άπό τό αν
τικείμενο τοΰ άρθρου αύτοΰ, μάς μένει 
μιά μόνο λύση : ή ανασύνθεση τής οι
κονομίας μας πάνω σέ τρεις βάσεις, α) 
τήν αύξηση τής γεωργικής παραγοιγής

τή Μάγχη' έπειτα δέν είχαν πιά άνάγκη 
νά διατηρούν μεγάλο καί μόνιμο στρατό 
καί αύτό τούς έδωσε τήν οικονομική δυ - 
νατότητα νά αναπτύξουν τό στόλο καί μέ 
αυτόν νά χτίσουν τήν αυτοκρατορία. Στήν 
Εύρώπη υπήρχε υπερπληθυσμός καί δύ
ναμη άντιστάσεως στήν επέκτασή τους. 
Έ ξ ω  άπό τήν Εύρώπη υπήρχαν έδάφη 
παρθένα, αγορές καί αντίσταση σχεδόν 
μηδενική γιά οποίον είχε τήν κυριαρ
χία τής θαλάσσης. Ή τα ν  λοιπόν φανερό 
δτι πρός τά έκεϊ έπρεπε νά στραφούν. 
Ά ν  ή δύναμη άντιστάσεως, πού υπήρχε 
στήν Εύρώπη, υπήρχε'καί έξω άπό αύτή, 
ή κυριαρχία τής θαλάσσης θά έχανε με
γάλο μέρος τής άξίας της. Αύτή εΐναι ή 
εσώτερη σημασία τής διαφοράς ανάμεσα

μέ βελτίωση τής τεχνικής, β) εξοικονό
μηση περισσοτέρου συναλλάγματος για 
εισαγωγή πρώτων υλών καί γ) υποβιβα
σμό τού κόστους παραγωγής στό διεθνές 
επίπεδο, ώστε νά μπορούμε νά κάνουμε 
έξαγιογή' τό πρώτο εΐναι δυνατό μέ τήν 
άφθονη παραγωγή αζώτου (γιά λίπανση) 
καί κατασκευή μικρών καί μεγάλων εγ
γειοβελτιωτικών έργων.Τό δεύτερο μέ εγ
κατάσταση εθνικού δικτύου υδροηλε
κτρικής ένεργείας, βιομηχανιών σιδήρου 
σόδας καί άλλων βασικών βιομηχανιών 
άπό τίς όποιες μπορούμε νά κάνουμε 
οικονομία εξαγωγής συναλλάγματος 5 8 
δισεκ. δρχ. Γιά τό τρίτο θά γράψουυε σέ 
άλλο άρθρο. Τό καθένα, άπό τά δυό αύτά 
βήματα αύξήσεως τής γεωργικής καί 
βιομηχαν. παραγωγής θ ά  άρχίση νά έ- 
πιδρά στό άλλο καί έτσι θ ά  έχουμε διαρ
κείς αυξήσεις τών οποίων ο ρυθμός θ ά  
άρχίση σέ μερικά χρόνια νά γί,νεται α
σθενέστερος μέχρις δτου θά έχουμε νέο 
σταμάτημα στήν αύξηση, αν δέν λη- 
φθοΰν άλλα μέτρα.

Αύτοί εΐναι οί λόγοι γιά τούς οποίους 
υποστηρίζουμε μέ τόση επιμονή, δτι δέν 
πρέπει νά χάσουμε τη σημερινή εύκαι- 
ρία νά θεμελιώσουμε μιά^νέα οικονομία, 
δπως σέ γενικές γραμμές φαίνεται πα
ραπάνω καί δπως λεπτομερειακά έχει 
ήδη έκτεθή·στύ τεύχος τής «Δημ. Έ π .»  
πού άναφέραμε στήν άρχή.
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στήν ευρωπαϊκή και στήν αΰτοκρατορική 
πολιτική τής ’Αγγλίας. Ή  αΰτοκρατορική 
πολιτική υπερέχει σέ βαρύτητα, δταν ή 
'Αγγλία δέν κινδυνεύει· στή μητρόπολη. 

/Έ τσ ι και συνέβαΐνε πά·*τα, δταν ό στό
λος άρκοΰσε νά τήν κάνη απρόσβλητη, 
"Οταν δμως κινδυνειίει ή μητρόπολη, ή 
αΰτοκρατορική πολιτική χάνει τή δεσπό
ζουσα θέση της και ή αυτοκρατορία δέν 
υπολογίζεται πλέρν ως σκοπός, αλλά ως 
μέσο βοήθειας.

Παρ’ δλο πού "Αγγλία μέ τή θαλάσ
σια υπεροχή της μπορούσε νά απογύμνω
ση δλα τά παράκτια τού ανατολικού ’Α
τλαντικού κράτη άπό τις αποικίες τους, 
‘δέν τά έπείραξε και μάλιστα έγινε έ'ως 
έ'να βαθμό καί δ αστυνόμος των,—δπως 
ά'λλως τε και τώρα στην ’Ιάβα.—’Έτσι 
ή Γαλλία, τό Βέλγιο, ή "Ολλανδία, τών 
οποίων τά ηπειρωτικά συμφέροντα βρι
σκόντανε σέ αντίθεση μέ τούς γερμανούς 
γείτονες των έγιναν μόνιμοι σύμμαχοι 
τω ν’Αγγλων, τόσο μάλλον πούο! "Αγγλοι 
άφίνοντάς τους τις αποικίες τους είχαν 
τό μέσο νά ασκούν πίεση, γιατί μπορού
σαν νά πάρουν αυτές τής αποικίες σέ 
περίπτωση συγκρούσεως.

Τό ίδιο πράγμα συνέβαινε σχετικά 
με τήν ’Ιταλία. Οί ’Άγγλοι είχαν 
συμφέρον νά δώσουν καί σ’ αυτήν αποι
κίες και τής έδωσαν' τά αγγλικά συμ
φέροντα συνδέονται ανέκαθεν μέ τά ’Ιτα
λικά και δ φιλοαγγλισμός είχε γίνει πα
ράδοση στήν ’Ιταλία. Είχε λοιπόν ή Α γ 
γλία τό μεγάλο πλεονέκτημα νά μπορεί 
νά δώση στούς φίλους της, καί νά μπο- 
ρή νά τούς προστατεύση, ώστε νά συν
δέεται μαζή τους μέ πραγματικά καί κοι
νά συμφέροντα. Οί απόψεις αυτές μετα
βλήθηκαν σέ μόνιμο σύστημα πολιτικής 
δταν ή Γαλλία έπειτα άπό τόΤραφαλγκάρ 
έπαυσε. νά έχη φιλοδοξίες κυριαρχίας τής 
θαλάσσης, ενώ σύγχρονα ή Γερμανία έ
βαλε πρόγραμμά της τήν κυριαρχία στήν 
Κεντρική Ευρώπη αρχικά, σ’ δλον τόν 
κοσμον έπειτα, πρόγραμμά δηλαδή έχ&ρι · 
κό γιά τούς γείτονες της.

Αυτα ολα έγιναν έτσι άπό τή δυναμι
κότητα τής κυριαρχίας τής θαλάσσης, τής 
θαλασσίας δυνάμεως δηλαδή σχετικά μέ 
τή δυναμικότητα τής δυνάμεως κατά ξη- 
ράν. Οταν δμοος ή δυναμικότητα τής 
χερσαίας δυνάμεως αύξησε, ή Γερμανία

εγινε πολύ επικίνδυνος αντίπαλος καί ή 
ταν άνάγκη νά βγή άπό τή μέση, αν έ- 
πρόκειτο νά εξακολούθηση ό κόσμος νά 
ζή ελεύθερος. Δέν πρόλαβε δμως καλά 
καλά νά έπωφεληθή ή χερσαία δύναμη 
άπό τήν άνατέλουσα υπεροχή της, δταν 
ήλθε κυρίαρχη ή δύναμη τού άέρος. Γ ι ’ 
αυτήν δμως ή Μάγχη παύει νά ύπάρχη.

’Έπειτα άπό τήν καταστροφή τής Γ ερ 
μανίας ή θέση τής Αγγλίας μένει έκθετη, 
έως πού νά σχηματισθή κάποια νέα ισορ
ροπία, γιατί ή Ρωσσία, μόνιμη σχεδόν 
σύμμαχη τής Αγγλίας έναντίον τής Γαλ
λίας ή τής Γερμανίας, δταν επιζητούσαν 
παγκόσμια κυριαρχία, μεταβάλλεται (έ
πειτα άπό τήν έκθλιψη της Γερμα
νίας) σέ κύριο άνταγωνιστή της. ’Εδώ 
ακριβώς επανεμφανίζεται δλη ή σημασία 
τής Γαλλίας γιά τήν Αγγλία. Ά ν  έδώ 
καί λίγα χρόνια ϊσχυε τό αξίωμα δτι τά 
σύνορα τής Αγγλίας ήσαν στό Ρήνο, 
τώρα ισχύει περισσότερο παρά ποτε καί 
μάλιστα τά σύνορα αύτά βρίσκονται σή
μερα άνατολικώτερα- θά εξακολούθηση 
δμως νά είναι ή Γαλλία σύμμαχος τής 
’Αγγλίας ; Μπορεί νά ύπάρξη σήμερα ή 
Αγγλία, άν ή Γαλλία είναι εχθρική ε
ναντίον της ; Καί πρέπει νά σημειωθή, 
δτι ή Γαλλία θά πρέπει νά λογίζεται 
έχθρική χώρα άν στραφή πρός τόν κομ
μουνισμό. Αύτή τή μεγάλη σημασία 
είχαν οί τελευταίες γαλλικές εκλογές καί 
ή μετεκλογική κρίση μέ τήν παραίτηση 
καί τήν επανεκλογή τού Ντέ Γκώλ. Τό 
γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα είχε εκδη
λώσει τήν έλλειψη εμπιστοσύνης πρός 
τόν κομμουνισμό, ως πολιτικό κόμμα στή 
Γαλλία' είναι δμως δεσμευμένο δχι μόνο 
μέ γραπτές προηγούμενες συμφωνίες, άλ
λά καί μέ τήν κοινή γνώμη ή οποία, συν- 
δεθεΐσα στενώτερα μέ τό Κ. Κ. στή Γαλ
λία στόν καιρό τού πολέμου δέν μπορεί 
νά άποσυνδεθή αμέσως. Ή  κυβερνητική 
συνεργασία σοσιαλιστών καί κομμουνι
στών στή Γαλλία, συνεργασία επάνω οχι 
στις ιδέες, αλλά στά πράγματα, υπάρχει '  
φόβος νά παρασύρη τό Σοσ. Κόμμα άρι. 
στερώτερα άπό τις αρχικές του προθέσεις_ 
Ό  Γαλλικός λαός είχε πάντοτε μιά τάση 
πρός τούς νεωτερισμούς. Στήν τελευταία 
περίοδο τής ιστορίας της ή Γαλλία είδε 
τό λαό της νά συγκινήται περισσότερο άπό 
αληθινό ή παθολογικό ιδεαλισμό παρά άπό
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τις βιολογικές του άνάγκες. ’Έτσι μέ τή 
Γαλλική Έπανάσεαση καί τήν ένοπλη 
μεταφορά τών ιδεών της στήν Ευρώπη 
ε π ι τ ά χ υ ν ε  μεν σημαντικά τήν έξοδο 
άπό τή φεουδαρχία,^ έχασε δμως τήν αυ
τοκρατορία της, γιατί ή ήττα της στή θ ά 
λασσα—άπό τήν δποία προήλθε ή άπό- 
λεια τών άποικιών—οφείλεται κυρίως σέ 
λόγους εσωτερικής πολιτικής. Τό δτι δέν 
φάνηκε ούτε τότε ούτε τώρα ικανή νά 
κυριάρχηση επάνω στις ιδέες, άλλά έγινε 
θΰμα τους αποτελεί κίνδυνο καί γιαύτή 
καί γιά τούς άλλους.Ό Ντέ Γκώλλ μολα
ταύτα φαίνεται νά έχη πλήρη συναίσθη
ση τ#κ δύσκολης θέσης στήν δποία βρί
σκεται ή χώρα του καί πού προείπε e 
στρατάρχης Σμάτς μιλώντας άλλοτε γιά 
τή μεταπολεμική διαγραφή της άπό τόν 
δμιλο τών Μεγάλοίν Δυνάμεων. Άλλά 
χαί γιά τό γαλλικό λαό υπάρχει κάθε 
λόγος νά πιστεύουμε, δτι θά εξακολούθη
ση νά απομακρύνεται άπό τήν κομμουνι
στική ιδεολογία' ή βραδύτητα δμως στήν 
απομάκρυνση αύτή έχει αρχίσει ήδη νά 
έχει τις συνέπειές της, δχι γιατί ή βοή
θεια πού θά είχε παρασχεθεί έως τώρα 
άπό τήν Αμερική θά ήταν σημαντικά με
γαλύτερη άλλά γιατί ή εξασφάλιση αυτής · 
τής μελλοντικής βοήθειας θά είχε δημι
ουργήσει άπό σήμερα τήν «πίστη», πού 
είνε άπαραίτητη γιά τή λειτουργία νέων 
κεφαλαίων, δηλβδή νέων πηγών παρα
γωγής.

Ή  Γαλλία είναι ή κυριώτερη δύναμη 
τού λεγομένου «Συνασπισμού», δ δποΐος 
πιθανώτατα ουδέποτε θά πάρη επίσημη 
μορφή, υπάρχει δμως μολαταύτα άπό τή 
στιγμή, πού Ρωσία άρχισε νά κάνη επεκτα
τική πολιτική. 'Ο Δυτικός Συνασπισμός 
είναι τό αντίρροπο τοΰ Σοβιετικού ύ π ε ρ- 
κ ρ ά τ ο υ ς ,  πού μέ τό 200 περίπου εκα
τομμύρια κατοίκων καί σημαντικό αριθμό 
δορυφόρων, αποτελεί ήδη κάτι παραπάνω 
άπό Ανατολικό Συνσπισμό. Ή  Ρωσία 
θά μπορούσε ίσως νά άποδοκιμάζη τή 
στενότητα τής Άγγλοαμερικανικής συνερ
γασίας, άλλά διαμαρτυρία γιά τό Δυτικό 
Συνασπισμό δέν έχει έννοια, άφού, αύτή 
η ίδια, δχι μόνον αύξάνη τήν έκταση τοΰ 
ύπερκράτους της, άλλά καί πολλές φορές 
δήλωσε, δτι ή Πολωνία, καί γενικά τά 
ομορά κράτη, πρέπει νά έχουν φιλικές 
κυβερνήσεις, πράγμα πού σημαίνει ύπο* 
τελείς πολιτικά, άφοΰ τά κράτη αύτά δέν

πρόκειται βέβαια νά έρωτηθοΰν ποτέ, 
δταν θά κανονίζη τή πολίτικη της ή Σο
βιετική Ρωσία. Γιατί λοιπόν τότε παρου
σιάζεται ώς έλλειψη νομιμοφροσύνης άπό 
τό μέρος τής Αγγλίας ή ένδεχομένη 
προσπάθειά της νά δημιουργήση άνάλο- 
γες σχέσεις μέ τούς άμεσους γείνονές της ; 
προσπάθεια άλλωστε πού περισσεύει 
γιατί τά πρόβατα μαζεύονται αυτόματα 
δλα μαζύ δταν έμφανίζεται ό λύκος.
'Η  επικίνδυνη αύτή θέση τής Αγγλίας 
τήν μεταβάλλει άναγκαστικά σέ ύπέρμαχο 
τής ειρήνης. Ή  Αγγλία  ήταν καί έως 
τώρα πραγματικά ειρηνόφιλη στούς τελευ
ταίους καιρούς. Πρώτα πρώτα γιατί 
στηριζόταν στό εμπόριο, πού μόνον μέ 
τήν ειρήνη μπορούσε νά άναπτυχθή, 
έπειτα γιατί είχε άρκετά, ίσως πολλά, 
ώστε νά μή ζητή περισσότερα, καί τρίτο 
γιατί άνοδος στόν πολιτισμό τής καθημε
ρινής ζωής καί τις άνέσεις έκαμε τούς κα
τοίκους της λιγώτερο φιλοπόλεμους.Τώρα 
δμως είναι ειρηνόφιλη άπό ά ν ά γ κ η  κ ι’ 
αύτό έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. 'Η 
πολιτική της πλέον μπορεί νά θεωρείται 
έγγύηση ειρηνικών προσπαθειών. Θά 
φροντίση λοιπόν ή Α γγλία  νά άρη κάθε 
δυσπιστία πού θά μπορούσε νά τροφοδο- 
τήση φιλοπόλεμη άτμόσφαιρα’ στις άφορ- 
μές αύτής τής τάξεως συγκαταλέγεται 
ίσως καί ή βόμβα άτόμου. Αντίθετα ή 
Αμερική, μέ τό νά βρίσκεται σέ πολύ 
άσφαλέστερη θέση—στρατηγική καί οικο
νομική— προτιμά νά διατηρή τήν είρήνη 
μέ τήν υπεροχή δυνάμεως καί δχι μέ τή 
διάλυση τών υποψιών. Γιαυτό ή Α γγλία  
προτιμά την κοινοποίηση τοΰ μυστικού 
ενώ ή ’Αμερική διαφωνεί.

Τήν υπεροχή τής δυνάμεως μπορεί νά 
τήν κάνη αισθητή καί νά τήν αύξηση ή 
Αμερική στόν καιρό τής ειρήνης,ευεργετι
κά καί γιά τούς άλλους καί γιά τόν εαυτόν 
της, μόνο μέ τήν οικονομικήν έξάπλωσι, 
μέ τήν οικονομική σύμπραξή της δηλαδή 
σέ κώθε κράτος, ανεξάρτητα αν θά τής 
έπιστραφοΰν η δχι σώα τά κεφάλαια, τά 
όποια θά διαθέση γιά τήν σύμπραξη αύ
τή. Στή πολιτική δμως αύτή δέν θέλει 
λοιπόν ή Αμερική οικονομική πολιτική 
ελευθέρων θυρών παντού και έδώ συγ
κρούεται μέ τά «γγλικά συμφέροντα. 
Στήν πολιτική τών άνοικτών θυρών, 
έπεκτεινομένη καί .μέσα στήν αύτοκρατο- 
κρατορία, δέν μπορεί νά προχωρήση ή
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’Αγγλία, γιατί ενώ ή ’Αμερική εΐναι 
μαξυ γεωργική και βιομηχανική χώρα 
και άποτελεΐ έτσι μέρα στά κρατικά δρια 
ενα σ ύ ν ο λ ο  οικονομίας, τουναντίον ή 
’Αγγλία είναι χώρα βιομηχανική καί, γιά 
νά άποτελέση σύνολο οικονομίας, εχει 
απόλυτη άνάγκη νά ένωθή, μέσο κάποιου 
συστήματος προτιμήσεως, μέ τούς άλλους 
λαούς τής Συμπολιτείας της. πού έχουν γε
ωργικά προϊόντα, έπί πλέον οι ’Αμερικα
νοί φοβούνται δτι υπάρχουν ενδεχόμενες 
δυσάρεστες εξελίξεις στήν ’Αγγλική σοσια- 
λίζουσα οικονομία, έπειτα απ τά πρώτα της 
αθώα βήματα'εΐνε λογικό δέ δτι ή’Αμερι- 
κή, οπαδός καθώς είναι τοΰ φιλελευθέρου 
συστήματος δέν θά θέληση νά χρηματο
δότηση τήν άνοδο τοΰ σοσιαλιστικού κι
νήματος στήν ’Αγγλία, τοΰ οποίου ή στα- * 
σταθεροποίηση θά παρασύρη και τούς 
δικούς της εργάτες στή σοσιαλιστική 
μυστικοπάθεια. Λ^όλο δμως πού ή ’Αμε
ρικανική συνεργασία αποτελεί γιά τήν 
’Αγγλία^ τή βάση τής πολιτικής της, δέν 
μπορεί ή τελευταία αύτή νά υπαναχώρηση 
στό οικονομικό της σύστημα, γιατί άντί- 
θ*τα πρός τά παραδεγμένα εως τώρα, δτι 
τά οικονομικά υποχωρούν στις ανάγκες 
τής πολιτικής μέ τό σοσιαλιστικό σύστη
μα συμβαίνει τό αντίθετο. Εΐναι γιαύτό 
αναπότρεπτες γιά τήν Ιργατική Κυβέρ
νηση ιής ’Αγγλίας πολιτικές καί οικονο
μικές ανακολουθίες, πού δέν μπορούν 
από τώρα νά προβλεφθούν, ούτε καί τά 
άποτελεσματά των. Τό εργατικόν κόμμα 
είναι τώρα υποχρεωμένο νά κάνη τήν 
πολιτική τού συντηρητικού σέ πολλά 
σημεία, π.χ. στήν εξωτερική πολιτική,ανά
λογα δέ, τό συντηριτικό κόμμα αν ξανα- 
γυρίση στήν άρχή, θά άναγκασθή νά 
συμμορφωθή σέ πολλά μέ τις σοσιαλιστι
κές μεταβολες τών εργατικών. Ή  κυμαι
νόμενη^ αύτή πολιτική θά σημαίνη σπα- 
ταλη κυρους και οικονομικών δυνάμεων.

Τά αποτελέσματα τής σοσιαλιστικής 
πολιτικής στο εσωτερικό τής ’Αγγλίας δέν 
φανήκαν ακόμα γιατί τά έφαρμοσθέντα 
έως τώρα μέτρα εΐναι δευτερεύοντα καί 
γιατί συνεχίζεται άκόμα τό οικονομικό 
σύστημα τής πολεμικής περιόδου. Οί 
απεργίες ομως που έγιναν εναντίον τής 
θελήσεως τών ηγετών τών εργατικών 
οργανώσεων απέδειξαν δτι ή κομμουνι- 
βτική αριστερά εΐνε ισχυρότερη άπό δ,τι 
οϊ Εργατικοί έπίστευαν χαί δτι οί άντι-

κομμουνιστικές προφυλάξεις πρέπει νά 
ένταθούν. Μόλο πού δέν προβλέπεται δτι 
θά γίνη γρήγορα σημαντική έλλάττωση 
τών σοσιαλιστικών ψήφων, ή ρήξη μόλα 
ταϋτα μεταξύ εργατικών τού κέντρου καί 
εργατικών τών άκρων (πού εΐναι καμου- 
φλαρισμένοι κομμουνιστές) θά τούς 
άδυνατίση άρκετά, ώστε νά μή αποκλείε
ται νά γυρίσουν στήν άρχή οί συντηρη
τικοί. Στήν περίπτωση αύτή οί άγγλοαμε- 
ρικανικές δυσπιστίες, μόλο πού δέν θά 
διαλυθούν εντελώς, θά συνταχθούν μόλα 
ταύτα εύκολα σέ ένεργώτερη κοινή πολι
τική, αν ή Ρωσία εξακολουθήση τήν 
έξαπλωτική της πολιτική.

Ενώ οί ’Αγγλοαμερικανοί συνομιλούν, 
γύρω άπό νέες ιδέες, οί Ρώσοι δρουν. 
Στην ΙΙολωνια ξεκαθαρίζουν τήν κατά" 
στάση με τα λαίκά δικαστήρια, στήν ανα
τολική Γερμανία μέ συμπλήρωση τής 
Γερμανικής καταστροφής,ώστε νά έξασφα- 
λισθή ή μόνιμη υπεροχή τοΰ Σλαβικού 
στοιχείου στή Γιουγκοσλαυΐα καί τή Βουλ
γαρία μέ έκλογές, στήν Τουρκία μέ χωρι
στικό κίνημα ,τών Κούρδων, στήν Περσία 
με επιστροφή τών στρατευμάτων κατοχής 
στην Βόρειο Περσία, στή Βόρειο Κίνα 
μέ'επίθεση τών κομμουνιστών, στή Μαν
τζουρία μέ σοβιετοποίηση, στά υπόλοιπη 
κράτη μέ τή διείσδυση τών κομμουνιστι
κών κομμάτων στήν Κυβερνητική μηχα
νή. Ή  διείσδυση αύτή εΐναι ή τελευταία 
μέθοδος, γιατί αύτή συγχρόνως δίνει δύ
ναμη, ή οποία αντλείται άπό τήν κρατική 
εξουσία, καί γιατί ή συμμετοχή στήν 
Κυβέρνηση κάνη νά άτονήση αυτοδίκαια 
τό .φοβερώτερο επιχείρημα εναντίον τού 
Κ.Κ., δτι εΐναι κόμμα αντεθνικό. Σ ’ δλη 
σχεδόν τήν έξωτερική γραμμή τών σοβιε
τικών συνόρων ήχεΐ μονότονα ή «κατεργα
σία» τών λαών σέ κομμουνιστικές μάζες* 
ϊσχυροτατο σύνεργο στήν κατεργασία 

αυτη είναι ή διανομή τών γαιών, πού 
στίς περισσότερες άπό τίς συνοριακές 
αυτές χώρες δέν έχει γίνει άκόμα άπό τά 
προηγούμενα καθεστώτα, καί ή δυστυχία 
πού υπήρχε καί πριν καί πού αύξησε τόσο 
πολύ στόν πόλεμο.

Στήν επίθεση αύτή οΐ Άγγλοσάξονες 
απαντούν δίνοντας οικονομική βοήθεια 
καί εξασφαλίζοντας τίς άτομικές έλευθε- 
eiS5. . .. .. '  .......................
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"Ετσι στό Βέλγιο, τήν 'Ολλανδία, τήν 
’Ιταλία καί τήν 'Ελλάδα, ή κατάσταση εΐνε 
πολύ καλίτερη άπό τις χώρες, δπου γκρεμί
ζουν καί κτίζουν οί κομμουνιστές'ό θόρυ
βος πού συνοδεύει τήν πολιτική αντιδικία 
στά δημοκρατικά καθεστώτα αύτών τών 
χωρών δίνει τήν εντύπωση τής άσταθείας 
*αί δημιουργεί απαισιοδοξία. 'Η  οικο
νομική δμως δύναμη τής ’Αμερικής ε ΐ̂ναι 
τόση, ώστε δταν θά ξαναμπή ή ’Αμερι
κανική οικονομική μηχανή ολόκληρη στήν 
ειρηνική παραγωγή, ή πολιτική της δύ
ναμη, αν  έ φ α ρ μ ο σ θ ή  ή οικονομική 
ανασυγκρότηση, θά ξεπεράση κάθε ευνοϊ
κή πρόβλεψη. Ή  μέθοδος τών δυτικών 
Δημοκρατιών εΐναι αργή, άλλά θά εΐναι 
αποτελεσματική. Καί στήν περίπτωση 
αύτή ή απαισιοδοξία εΐναι τόσο λίγο 
δικαιολογημένη καί γιά δμοιους λόγους 
ανεπαρκούς προπαρασκευής, δπως' καί 
στήν άρχή τών δυό παγκοσμίων πολέμων.

Φαίνεται—χωρίς νά εΐναι άκόμα εντε
λώς βέβαιο.—δτι ή οικονομική ενίσχυση 
πού θά δοθή άπό τήν ’Αμερική δέν θά 
άκολουθήση τίς ίδιες μεθόδους μέ τίς 
άγγλικές. Οί τελευταίες αυτές ήσαν κυ
ρίως ενίσχυση τής οίκονομίας μέσον τής 
χρηματοδοτήσεως τού εμπορίου, πράγμα 
πού προϋποθέτη μιά βραδύτατη εξέλιξη 
καί συγκέντρωση τής οικονομικής δυνά
μεως στήν τάξη τών άσκούντων τό δι
εθνές Ιμπόριον. Στήν οικονομική πολι
τική τουναντίον γιά τήν οποίαν οί ’Α
μερικανοί διατείνονται, δτι συγκεντρώνει 
τήν εύνοιάν των καί πού ασφαλώς έχουν 
τή δύναμη νά εφαρμόσουν, βάση εΐναι ή 
δημιουργία μεγάλων έργων βιομηχανίας 
καί γεωργίας, τά οποία πρόκειται νά 
προχωρήσουν άμεσα καί μέ μεγάλα βή
ματα τόν εθνικό πλούτο—καί δχι έμμεσα, 
δπως μέ τήν ενίσχυση τού εμπορίου— ,Ό  
τρόπος αυτός τής οικονομικής ενισχύσεως 
μέ τή σύγχρονη άνάπτυξη τής βιομηχα
νίας καί τής γεωργίας κάνει δυνατή τή 
συνεχή άλληλοϋποστήριξη τών δυό αύτών 
κλάδων μέ άποτέλεσμα τήν απεριόριστη 
άνάπτυξη καί τών δυό χωρίς συνεχή άπό- 
λυτη εξάρτηση άπό τό εξωτερικό' αντίθε
τα τό σύστημα τής στηρίξε«)ς τής οικο
νομικής άναπτύξεο)ς στό εμπόριο βοηθή 
στήν ειδίκευση μιάς χώρας στή βιομηχα
νία η στή γεωργία, πράγμα πού άδικε! 
μόνιμα τίς αγροτικές χώρες καί εχει πολ

λούς κινδύνους γιά τίς χώρες πού περι
ορίζονται μόνο στή βιομηχανία. Όσοδή- 
ποτε δμως ευεργετικά καί αν εΐνε τά άπο- 
τελέσματα αύτής τής οικονομικής βοήθει
ας, θά περάση καιρός έως πού νά πραγ- 
ματοποιηθή καί γιαυτό θά χρειασθή στό 
άναμεταξύ παραμονή στρατιωτικών άγ· 
γλοαμερικανικών δυνάμεων καί βοήθειας 
σέ είδη συντηρήρεως, εως πού νά άποκα- 
τασταθή κάποια δημοκρατική ευστάθεια. 
Μέ τόν τρόπον αυτόν λογαριάζουν οί άγ- 
γλοσάξωνες νά διατηρήσουν τήν ειλικρι
νή φιλία τών ’Ιταλών καί τών Ελλήνων 
νά μείνουν σέ καλές σχέσεις μέ τήν 
Γιουγκοσλαβία μέ τήν οποία δέν μπορούν 
προσωρινά νά κάμουν τίποτε περισσότερο 
νά Ικπληρώσουν τίς ηθικές των υποχρε
ώσεις πρός τήν Πολωνία καί τήν Τσεχο
σλοβακία. Λογαριάζουν επίσης νά δημι
ουργήσουν μιά ανεκτή ζωή στά τμήματα 
πού κατέχουν άπό τίς χώρες τής Κεντρ. 
Ευρώπης. Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα 
εγείρονται στή Βόρεια Κίνα. Τά αποτε
λέσματα τών ενεργειών τών ’Αμερικανών 
έκεϊ θά εΐναι άκόμα βραδύτερα. Γιαυτό ό 
κομμουνισμός, καταλαβαίνοντας δτι ή νί
κη του εΐνε ζήτημα ταχύτητος εντείνει 
παντού τίς ενέργειες του γιά νά έκεμεταλ- 
λευθή δλη τήν αστάθεια πού δημιούργη
σε ό πόλεμος.

Είναι εντελώς φανερό, δτι κανείς δέν 
σχεδιάζει νά έπιτεθή εναντίον τής Ρ ω 
σίας, λιγότερο άπό κάθε άλλον ή ’Αγγλία' 
έπίσης δτι ή Ρωσία δχι σκοπεύει, άλλά 
ε π έ τ υ χ ε  ήδη τή δυναμική της επέκ
ταση έως πέρα άπό τό κέντρο τής Ευρώ
πης καί δτι ολόκληρη ή ήπειρος μας α ι
σθάνεται ήδη βαρύτατη τήν πίεσή της. 
Τό δτι ή Ρωσία θέλει τώρι* στρατηγικά 
σημεία στή Μεσόγειο καί έξω άπό αύτήν, 
φαίνεται, άπό μιά πριότη άποψη, δτι δέν 
εΐν« τίποτε περίεργο, άφοϋ καί ή ’Αγγλία 
έχει τέτοια σημεία.‘II πραγματική σημα
σία δμως φαίνεται, δταν σκεφθή κανείς, 
δτι ή ’Αγγλία δέν μπορεί ούτε νά κίνηση 
τήν οίκονομία της, ούτε καν νά τραφή, 
άν χάση τήν συνοχή τών έθνών τής συμ
πολιτείας της, δηλαδή τά στρατηγικά ση
μεία πού τήν εξασφαλίζουν.
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Ή  προσπάθεια τής Ρωσίας νά έπε- 
κτείνη τόν κομμουνισμό, χωρίς νά ένδια- 
φέρεται γιά τή δυστυχία πού δημιουργεί 
στούς λαούς ή ανατρεπτική αύτή ενέργεια, 
πού δχει ως βάση τό σαμποτάρισμα τής 
παραγωγής και τό χώρισμα τών κοινωνι
κών τάξεων μέ φραγμούς αίματος, είχε 
ενα αποτέλεσμα πού ποτέ κάνεις δέν πε- 
ρίμενε άπό τή νίκη τών ενωμένων εθνών. 
Τό αποτέλεσμα αύτό εΐνε ή τόσο κακή 
μεταχείρηση τών μεσαίων >ίαί τών μι
κρών εθνών άπό τά μεγάλα.Ή δημοκρα
τία εχει αύτό τό ανεκτίμητο προσόν, νά 
άφίνη ελεύθερη τήν εξέλιξη καί αύτό απο
δείχθηκε καί στήν ’Αγγλία καί στή Γαλ
λία" άξιζε λοιπόν τό αποτέλεσμα νά κα 
θιερωθή άπό τόν κομμουνισμό ή κτηνώ
δης, χωρίς υπερβολή κτηνώδης, συμπερι
φορά τών κομμάτων πρός τούς αντιπά
λους των ; Αύτή ή συμπεριφορά καλύ
πτεται άπό ιδεολογικές δήθεν επιδιώξεις. 
Οι σχέσεις δμως τών μεγάλων πρός τούς 
μικρούς δέν έχουν ούτε αύτό.τό προχά· 
λυμμα. Καί αύτή ή κατάσταση δημιουρ 
γήθηκε έπειτα άπό δηλώσεις άποκηρύξεως 
καί αύτοΰ τοΰ συστήματος τών ζωνών 
επιρροής. Πόλεμοι έγιναν καί θά γίνων- 
ται, ή καταπάτηση τοΰ δικαίου δέν θά 
σταματήση παρά Ικεΐ δπου θά συνάντη
ση τή δύναμη, άλλά ή κυνικότητα μέ τήν 
οποίαν ασκήθηκε εφέτος ή κακομεταχεί· 
ρηση συμμάχων κρατών, μόνο καί μόνο 
γιατί ήσαν μικρά ή καί απλώς περισσό
τερο άδύνατα, δέν συνανταται συχνά στήν 
ιστορία.

Μολαταύτα, μόλο πού’ό κόσμος είναι 
τόσο βαθειά καί τόσο αυτόματα διχασμέ
νος, ή καταφυγή στή βία, πόλεμος δηλα
δή, είναι σχεδόν αδύνατος, γιατί οι Ά γ -  
γλοσάξωνες δέν θά επιτεθούν καί γιατί 
αν προσβληθούν στά δικά τους ζωτικά 
σημεία, θά έχουν τή θέληση καί τά μέσα 
να άμυνθνοΰν. Αύτή δμως άκριβώς ή 
αδυναμία νά ξαναρχίσω πόλεμος, άδυνα 
μία πού προέρχεται άπό τήν κούραση καί 
τις καταστροφές πού θάχει γιά συνέπεια, 
ή αδυναμία αύτή γίνεται αιτία μεγάλου 
κακοΰ γιά τά μικρότερα έθνη, γιατί οί 
διαφορές, άκόμα καί οι δυσαρέσκειες τών 
μεγάλων, ξεσπάνε σ’αύτά.Έτσι σειρά λα
ών άπό τή Βαλτική εως τή; Βαλκανική, 
πού τό αόνο τους ελάττωμα είναι δτι ύπ 
άρχουν, μικροί αυτοί, άνάμεσα στούς με
γάλους, Αναγκάζονται νά μεταβάλουν τήν

ψηχή τους γιά νά έπιζήσουν. Εκατόν πε
νήντα περίπου έκατ. ανθρώπων, χωρίς 
νάχουν καμμιά πρόθεση νά άναμιχθοΰν 
στή σύγκρουση μεταξύ φασισμού καί 
κομμουνισμού, θυσιάζονται μέ κυνισμό 
στά συμφέροντα τών μεγάλων. Ή  ήθική 
αύτή κατάπτωση, ή έμφανιζομένη στό 
συστηματικό κακομεταχείρισμα τών μι
κρών λαών δέν είναι δυνατόν νά μείνη 
χωρίς άντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις με
ταξύ τών μεγάλων. Θά πληρώσουν καί 
αυτοί τό ποδοπάτημα τής ηθικής καί 
τών διεθνών νόμων, γιατί άπαξ ό άνθρω
πος παύση νά είναι άνθρωπος, γίνεται 
θηρίο, ό'χι μόνο γιά τούς μικρότερους, 
άλλά καί γιά τους ίσους του.

Ή τα ν  πλέον καιρός νά άκουσθή καί ή 
αντίθετη άποψη. Τήν Ιξήγγειλεν ό υπουρ
γός τών εξωτερικών τής Μ. Βρεττανίας: 
«Δέν δύναμαι νά αποδεχθώ τήν άποψη, 
δτι ολόκληρος ή πολιτική τής Βρεττανι- 
κής Κυβερνήσεως οφείλει νά βασίζεται 
μόνο στούς τρεις Μεγάλους... Δέν ενδια
φέρει τό αν πρόκειται γιά μικρό ή γιά 
μεγάλο κράτος" ενδιαφέρει τό δτι πρό
κειται γιά συνανθρώπους... Ούτε επιτρέ
πεται νά έπηρεασθοΰμε άπό τό γεγονός, 
δτι ώρισμένα έθνη ύποστάηα τήν επίθε
ση τών μεγάλων εΐνε σήμερα κατεστραμ
μένα. Είμαστε υποχρεωμένοι στήν περί
πτωση αύτή νά έχουμε υπόψη τήν ίστο
ρία τους, τήν πνευματική τους συμβολή 
καί τήν εκπολιτιστική τους επίδραση.’Ας 
μοΰ έπιτραπή νά πώ, δτι ή εκπολιτιστική 
επίδραση δέν έξαρτάται άπό τό μέγεθος 
τών εξοπλισμών, άλλά άπό τά πνευματι
κά κεφάλαια πού ή χώρα κατέχει». Λέ
γοντας αύτά στή Βουλή πών Κοινοτήτων 
ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Μεγ. 
Βρεττανίας άναφερόταν στά μικρά κράτη 
καί υπερασπιζόταν—χωρίς νά τό προσέξη 
ϊσως—τή θέση τής πατρίδος του, πού 
βγήκε άπό τόν πόλεμο τόσο φτωχή. Σέ 
κανένα δμως λαό δέν αντιστοιχούν μέ 
τόση άκρίβεια τά 7ιόγια αύτά, δσο στό 
δικό μας.

'Ως πρακτικήν εφαρμογή αύτών τών 
σκέψεων ό κ. Μπέβιν επρότεινε τήν άντι- 
κατάσταση τοΰ σώματος πού βγήκε άπό 
τή διάσκεψη τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου καί 
πού στηρίζεται άποκλειστικά σχεδόν στούς 
μεγάλους, μέ μιά «παγκόσμια συνέλευση

JOHN FISHER

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ*
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Τό περίγραμμα τοΰ περιφερειακού 
συστήματος πού ή Ρωσία οίκοδομή 
γίνεται έπίσης έ’κδηλο. Μέχρις ώρας 
σύγκειται άπό μιά αλυσίδα μικρών κρα
τών, πού διατρέχουν τήν στενή λωρίδα 
τής Ευρώπης, άπό τήν Φιλλανδία, τήν 
Πολωνία καί τά Βαλκάνια, ώς τή Μαύ
ρη Θάλασσα. Υπάρχουν λόγοι νά πιστέ
ψουμε, πώς σκοπεύη νά έπεκτείνη αύτό 
τό δακτυλίδι δορυφόρων εθνών, περ- 
νόντας άπό τήν Μέση ’Ανατολή καί τήν 
’Ασία, δσο νά έχη «άνεξάρτητους, άλλά 
φιλικά διακείμεναυς» γείτονες, σέ δλα 
Τϊΐς τά σύνορα. Πριν λίγο καιρό τά 
Σοβιέτ εξάγγειλαν τήν πρόθεσή τους νά 
διαπραγματευτούν μιά νέα συνθήκη 
συμμαχίας μέ τήν Τουρκία Λίγο πιό 
ανατολικά ή ’Ιρανική Κυβέρνηση άλ
λαξε τελευταία, κο^ω άπό άμεση ρω
σική πίεση. ’Ακόμα πιό ανατολικά, κομ
μουνιστική διείσδυση, κατά τά φαινό
μενα, έ'γινε αισθητή στή κινέζικη επαρ
χία τοΰ Σίν - Κιάγκ. Στή Βόρεια Κίνα 
καί στήν ’Εξωτερική Μογγολία φιλικά 
καθεστώτα είναι σταθερά έγκαταστη- 
μένα. Τέλος, αν ή Ρωσία συμμετάσχη 
στόν πόλεμο κατά τής ’Ιαπωνίας, 
τό πρώτο της βήμα πιθανά θά είναι νά 
κινηθή μέσα στή Μαντζουρία καί στήν 
Κορέα. (Μέχρι στιγμής δέν είναι πρό
δηλο πώς τά Σοβιέτ σκοπεύουν νά επι
βάλουν ιόν κομμουνισμό στά δορυφόρα

(*)Συνέχεια άπ’τό προηγούμενο καί τέλος

μέ περιορισμένο άντικειμενικό σκοπό, τό 
σκοπό τής ειρήνης». Αύτό σημαίνει, δτι 
πρέπει νά άκουσθή καί ή φωνή τών μι
κρών καί δτι ή κρίση τής διεθνούς κοι
νής γνώμης γιά τό τί είνε δίκαιο καί τί 
άδικο πρέπει νά βρή ενα Ιπίσημο παγ
κόσμιο βήμα άπό δπου νά άκουσθή μέ 
κύρος, γιά νά έχη άρκεΐή επήρεια στή 
συνείδηση τών λαών, ώστε νά μή καταν
τήσουν αυτοί όργανα τυφλά στά χέρια 
κυνικών κυβερνήσεων, χωρίς αυθόρμητη 
γνώμη δ^κή τους στηριγμένη σέ ηθικές 
αρχές καί δχι σέ πολιτικά μόνο συμ
φέροντα.

κράτη, στή Φιλλανδία, Βουλγαρία καί 
στις άλλες περιοχές τής Κεντρικής Ε υ
ρώπης τις κατεχόμενες άπό τόν Κόκκινο 
Στρατό' τό καπιταλιστικό οικονομικό 
σύστημα, ώς τά τώρα, έμεινε ουσιαστικά 
άθικτο).

"Οταν κάποτε αυτός ό κύκλος τών 
προστατευτικών κρατών συμπληρωθή, 
ή Ρωσία θά αΐστανθή πιθανώς άπαλ- 
λαγμένη, άπ’ αύτό τό κακό δνειρο εξω
τερικής επέμβασης, πού τήν καταδίωξε 
— δικαιολογημένα — πάντοτε, άπό τήν 
ίδρυση τής Σοβιετικής ‘ Δημοκρατίας. 
Καί αν έχουμε κάποια ελπίδα, όποιαδή 
ποτε, γιά μιά διαρκή ειρήνη, πρέπει νά 
δεχτούμε μέ καλή πίστη τή ρωσική δια
βεβαίωση πώς δένέχη πρόθεση επιθετι
κής επέκτασης, έξω άπό τήν άσφαλιστι- 
κή της ζιυνη.

Μιά ματιά στό χάρτη καί στις τελευ 
ταΐες εφημερίδες, δείχνει τά σημεία δπου 
ή προστριβή μεταξύ τών Ύπερδυνά- 
μεων πιθανόν θά εκδηλωθή, κατά τή 
διάρκεια τής περιόδου πού συναρμολο
γούν τά δυό τους περιφερειακά συστή
ματα. Υ πάρχουν πέντε κύρια επικίν
δυνα σημεία, κείμενα δλα κατά μήκος 
τών κρασπέδων, δπου οί τροχιές τών 
Σοβιέτ καί τών Άγγλοαμερικανών προ· 
στρίβονται.

1. Ή  Πολων'α, δπου ή μεγάλη Βρε- 
ταννία καί ή ’Αμερική ματαίωσαν τήν 
έγκαθίδρυση ενός καθεστώτος κηδεμο
νευόμενου άπό τούς τούς Ρώσους.

2. Ή  βόρεια άκτή τής Μεσογείου, 
δπου ένας άπό τούς νεώτε^ους συμ- 
παΐκτες τής Ρωσίαςι ή Γιουγκοσλαβία, 
έχει φτάσει σχεδόν τά λιμάνια τού

.Τριέστι καί τής Θεσσαλονίκης, άντιμε- 
τωπίζοντας σταθερή Βρεταννική αντί
θεση.

3. Τό ’Ιράν, δπου ή Ε .Σ .Σ .Δ . π ιθα
νώς θά  δοκιμάση νά πάρη έξοδο σέ ένα 
λιμάνι πάνω στό Περσικό κόλπο καί ένα 
κλήρο στις μεγάλες ιρανικές πετρελαιο
φόρες έκχωρήσεις, άντιμετωπίζονταξ 
πάλι τή Βρεταννική άντίθεση.
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4.Ή  Μαντζουρία καί ή Κορέα,περιο.· 
χές δπου οί 'Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
δοκιμάβει, περισσότερο άπό μισό αίώνα, 
νά κρατήσουν μιά πολιτική τοπικής ανε
ξαρτησίας καί ελευθέρου εμπορίου.

5. Ή  Γερμανία, δπου τών δύο με
γάλων δυνάμεων τά συστήματα αντιμε
τωπίζονται, τεμνόμενα άπό μιά στρατιω
τική γραμμή συνόρων.

Τουλάχιστον στις τέσσαρες πρώτες 
περιπτώσεις τά δεδομένα γιά μιά ειρη
νική διευθέτηση φαίνονται λογικά καλά.

Στή Πολωνία φαίνεται πιθανό πώς 
οί Ριυσοι τελικά θά επιβάλουν τή δική 
τους θέληση. Ό  Κόκκινος Στρατός 
είναι έκεΐ καί ή Μεγάλη Βρεταννία καί 
οί 'Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μ«- 
κρυά. Ή  Α γ γ λ ία  θά διαμαρτυρηθή, 
γιατί ή άμεση» αφορμή εισόδου της στόν 
πόλεμο μέ τή Γερμανία υπήρξε ή προ
στασία τής ανεξαρτησίας τής Πολωνίας. 
Ά λ λ ά  άργά ή γρήγορα καί οί δυό τους 
θά  υποχωρήσουν καί ή  Ρωσία θά προ- 
σπαθήση νά κάνη τήν υποχώρησή μας 
δσο είναι δυνατό λιγότερο χτυπητή, δε
χόμενη προσωρινά δυό - τρία μέλη τής 
Κυβέρνησης τοΰ Λονδίνου.

 ̂Στις αντιθέσεις γιά τό Τριέστι καί 
τή Θεσσαλονίκη, ή Ρωσία προσεκτικά 
άπόφυγε νά έκτεθή, υποστηρίζοντας 
τόν Τίτο. Σαυτές τις περιοχές τό πον- 
τάρισμά της είναι μικρότερο, ενώ τό 
Βρεταννικό ενδιαφέρον είναι σχετικά 
μεγάλο" έδώ δέ τό Βρεταννικό Ν αυ
τικό μπορεί νά δώση πραγματικά σημαν
τική βοήθεια. Κατά συνέπεια είναι 
φανερό πώς ή Αγγλία έδώ θά κρατηθή 
ψηλά. Τό Τριέστι θά  παραμείνη ’Ιτα
λικό καί ή Θεσσαλονίκη Ελληνική, καί 
τα δυό με την Βρεταννική προστασία' 
καί ή σοβιετική περιοχή θά πρέπει νά 
τά βγάλη πέρα χίορίς μιά μεγαλύτερη 
ναυτική βάση στή Μεσόγειο. Τά γιουγ
κοσλάβικά αισθήματα θά καταπραϋν- 
θοϋν λιγάκι^(tv τους παραχωρηθοϋν ελεύ
θερα δασμών δικαιώματα διαβάσεων διά 
μέσου αυτών των λιμανιών. (Είναι αξιο
σημείωτο πο>ς 'σαυτή τήν περίπτωση καί 
επίσης οταν of Βρεταννοί κατάστειλαν 
στήν Ε λλάδα  τό κίνημα τοΰ Ε.Α.Μ., ή 
Ρωσία αυστηρά σεβάστηκε τή Βρεταν 
νικη οφαΐρα έπιρροής, αν καί σέ άμφό- 
τ*ρες τις περιπτώσεις ή άρνησή της νά

Υποστήριξή τους έγχιόριους κομμουνι
στές μπορή νά φάνηκε σά μεγάλη προ
δοσία σέ κάθε καλό σύντροφο, μέσα 
καί έξω στήν Ε.Σ.Σ.Δ.. Μέ άλλα λόγια 
ό Στάλιν έκανε μιά πραγματική πολι
τική θυσία, διακιδυνεύοντρς απογοη· 
τευτική διχόνια, μέσα στις ίδιες τις 
γραμμές τοΰ κόμματός του).

Στό ’Ιράν υποθέτουμε πώς κάποιος 
συμβιβασμός θά βρεθή μέ τόν όποιον 
ή Ρωσία θά  πάρη ενα λιμάνι καί μιά 
ειδική στρατιωτική θέση, ενώ οί Βρεταν- 
νικές καί Αμερικανικές εταιρείες πετρε-^ 
•λαίων θά  εξασφαλίσουν μιά μερίδα τών 
ιρανικών εκχωρήσεων πετρελαίων καί 
προστασία τών επενδύσεών τους σ’αύτή 
τήν περιοχή.

Παρόμοιες σκέψεις θά βαρύνουν γερά 
στό ξεκαθάρισμα τής Μαντζουριανής καί 
Κορεανής έκβασης. Ή  *ρωσική κυριαρ
χία σαυτές τις περιοχές θά είναι δύσκολο 
γιά τούς Αμερικανούς νά . καταβρο- 
χθιστή, έχοντας ΰπ’ ό'ψη τήν κατά πα
ράδοση πολιτική μας στήν ’Ά π ω  Α ν α 
τολή. Ά λλά  γιά νά μή διαταραχθοΰν 
οί σχέσεις μας μέ τήν Ρωσία πρέπει νά 
κάνουμε έδώ μερικές υποχωρήσεις.

Ό  ^ίνδυνος γιά μιά σύγκρουση πάνω 
στή Γερμανία είναι πολύ πιό σοβαρός. 
’Ά ν  έχουν of 'Ηνωμένες Πολιτείες μιά 
πολιτική σχετικά μέ τή Γερμανία—εκτός 
άπό έπανορθώσεις καί προφύλαξη μιας 
άναζωγόνησης τής γερμανικής στρατιω
τικής δύναμης — δέν τό εχει ώς τώρα 
αναγγείλει τό 'Υπουργείο μας τών ’Εξω
τερικών. Ά κόμα, άπό τήν απουσία 
μιάς δυνατής, καλά χαραγμένης, Άγγλο- 
αμερικανικής- πολιτικής, ή Γερμανία, 
άπό λάθος πιθανώς, μπορεί νά γίνη 
κομμουνιστική. Καί ένας συνδιασμό’ς 
κόκκινης Ρωσίας καί κόκκινης Γερμα
νίας — οί δυνατότερες στρατιωτικές καί 
βιομηχανικές δυνάμεις τής Ευρώπης καί 
Ά σίας — άναπόφευκτα θά άντιμετω- 
πιστή σάν ενας σοβαρός κίνδυνος γιά 
τό Άγγλοαμερικανικό σύστημα.

Κατά συνέπειαν, ή επεξεργασία μιας 
άμοιβαίας ικανοποιητικής πολιτικής άπέ- 
ναντιτής Γερμανίας, είναι τό πιό έπεΐ- 
γον καθήκον πού αντιμετωπίζουν οί 
ΊΓπερδυνάμεις. Θά άφίσουμε τήν Γερμα
νία αιώνια νά διαιρήται σέ Σοβιετική 
καί Άγγλοαμερικανική ζώ νη ; Θά δοκι
μάσουμε νά τήν έπανεγκαταστήσουμ*

Δημοκρατική ‘Επιθεώρησή ..................     - ..................... ..................—  335

σάν ενα άθικτο, άλλά πολύ μάζεμένβ 
καί γιά τά καλά άποβιομηχανοποιημένο 
κράτος ; Θά τήν διαμοιράσουμε σέ έναν 
αριθμό χωριστών εθνών καί θά  φρον
τίσουμε, μέ άπειλή βίας, νά προλάβουμε 
τή συνένωσή τ η ς ; Κάθε μιά άπ’ αυτές 
τις έκδοχές, καθώς καί διάφορες άλλες, 
πού έχουν προταθή άπό καιρό σέ καιρό, 
είναι δεκτικές σέ πολλές παρατηρήσεις. 
Καί πρέπει νά είμαστε βέβαιοι πώς 
δποια λύση καί αν υιοθετήσουμε οί Γερ 
μανοί θά προσπαθήσουν νά τή καταστρέ
ψουν σπέρνοντας υποψίες ανάμεσα στούς 
Ρώσους καί στις Δυτικές δυνάμεις καί 
προσκαλόντας τες νά χτυπηθούν, γιά τό 
χατήρι τής Γερμανίας. 'Οπωσδήποτε 
δμως πρέπει νά συμφωνήσουμε μέ τά 
Σοβιέτ πάνω σέ κ ά π ο ι α  πολιτική, όσο- 
δήποτε καί αν είναι μακρυά άπό τό 
τέλειο καί νά δοκιμάσουμε πρόθυμα καί 
μέ καλή πίστη νά κάνουμε αύτό τό έργο. 
Ά ν  δέν τό κάνουμε, δλα τά σύμφωνα τά 
επεξεργασμένα στόν "Αγιο Φραγκίσκο, 
ή σέ καμιά δωδεκάδα παρόμοιες συνδια
σκέψεις, δέν μποροΰν νά εξασφαλίσουν 
μιά σταθερή ειρήνη.

’Ά ν  παραδεχώμαστε πώς κάποιο είδος 
λύσης μπορεί νά βρεθή, γιά τ ί;  συγκρού
σεις τής μεταβατικής περιόδου, τής πε
ριόδου πού θά χτίζονται τά περιφερει
ακά συστήματα, μπορούμε νά κοιτάξου
με μπροστά, πρός τό τέλος αυτής τής 
έποχής, πρός ένα κόσμο οργανωμένο πά
νω σέ μιά βάση εντελώς διαφορετική άπό 
οτιδήποτε άλλο στά περασμένα. Καί αύ
τά θά είναι πιθανώς τά πιό κτυπητά 
του χαρακτηριστικά:

1) Γιά πρώτη φορά ό κόσμος θά όρ- 
γανωθή σέ ένα σύστημα δυό μεγάλων 
δυνάμεων, άντί νά είναι μοιρασμένος σέ 
7 ή καί περισσότερες μεγάλες δυνάμεις 
καί σέ δωδεκάδες μικρότερες. Κατά συ
νέπεια πρέπει νά περιμένουμε πώς τότε 
θά  δείξη μιά πιό σταθερή οργάνωση. 
"Οσο υπήρχαν πολυάριθμες Μεγάλες 
Δυνάμεις, πού ήταν σχετικά δμοιες σέ 
δύναμη, υπήρχε μιά σχεδόν άτέλειωτη 
ευκαιρία γιά ραδιουργίες καί συνδυ
ασμούς. Κάθε έθνος ήταν συνεχώς ανή
συχο, μέ τό δπλο έτοιμο κάθε στιγμή, 
καί γιά πραγματική ή φανταστική αυτο
άμυνα, καθένα προσπαθούσε νά τελειο
ποίηση τό δικό του σύστημα τών μετα
βαλλόμενων συμμαχιών. Προδήλως στό

'μέλλον θά ύπάρχη πολύ λιγώτερος χώ
ρος γιά τέτοιου είδους επικίνδυνες μα
νούβρες.

2) Γιά πρώτη φορά' οί δυό μεγαλύτε
ρες δυνάμεις, θά  είναι τόσο πολύ χωρι
σμένες μάλλον, παρά μέτωπο μέ μέτωπο, 
μέ οχυρωμένα σύνορα στή μέση, ή τις 
γειτονικές θάλασσες.'Ο πόλεμος μεταξύ 
τους θά φαίνεται λιγώτερο πιθανός, 
απλώς καί μόνο γιατί κάθε μιά τους θά 
βρίσκη μάλλον άδύνατο νά φτάση τά 
ζωτικά κέντρα τής άλλης.

3) Ή  φ ύ σ η  τής στρατιωτικής δύνα
μης τών δυό'Υπερδυνάμεων εΐνε απόλυ
τα διαφορετική.Ή Αμερική είναι πρώτι
στα ναυτική δύναμη, ενώ ή Ρωσία 
στρατιωτική."Ενα Αμερικανικό Γενικό 
’Επιτελείο δύσκολα μπορεί νά σκεφτή 
μιά εισβολή στούς εύρείς γήινους όγκους 
τής Σοβ. 'Ένωσης, αντιμετωπίζοντας τις 
άσύγκριτα μεγαλύιερες Ρωσικές πηγές 
σέ στρατιωτική άνθριοπινη δύναμ η .Α ν
τίστοιχα, ή Ρωσία—πού δέν έχη στό
λο ‘σημασίας—μπορεί δύσκολα νά αντι
μετώπιση τό Αμερικανικός Ναυτικό, πού 
βγαίνη άπό τοΰτο τόν πόλεμο δυνατώτε- 
ρο, άπό δλους τούς άλλους στόλους στόν 
κόσμο ενωμένους."Οπως καί ό Lippmann 
τό Ιτόνισε, μιά σύγκρουση μεταξύ τών 
δυό θά είναι σχεδόν τόσο απίθανη, δσο 
καί ένας άγώνας άνάμεσα σέ έναν ελέ
φαντα καί μιά φάλαινα’.

4) Μέσα στή Ρωσία καί στις Η ν ω 
μένες Πολιτείες ώρισμένοι εσωτερικοί 
παράγοντες θά  συντελέσουν είς τό νά 
αποθαρρύνουν μιά φιλοπόλεμη πολιτική. 
Στή Ρωσία ή άνάμνηση τών φοβερών 
απωλειών τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου θά χρησιμέψη σάν μιά άπαγο- 
ρευτική επίδραση, γιά ένα μακρύ χρονι
κό διάστημα. Προσέτι, ύστερα άπό τήν 
παρατεταμένη οικονομική προσπάθεια 
τοΰ πολέμου καί τά έπαναστατικά χρό
νια πού προηγήθηκαν, ή Ρωσία χρει
άζεται αναγκαία μιά περίοδο άνοικοδό 
μησης κοί ηρεμίας. Στις Η νωμένες Πο
λιτείες τό κατά παράδοση αντιπολεμικό 
άϊσθημα θά ένισχυθή άπό τό μεγάλο 
δημόσιο χρέος, ένα πλήθος εγχωρίων 
οικονομικών προβλημάτων καί τήν πςοσ- 
εγγίζουσα Ιξάντληση ώρισμέ.νων στρα
τηγικών υλών, κυρίως σιδηρομεταλλεύ- 
ματος πρώτης ποιότητας, βωξίτη, χαλ
κού καί πετρελαίου.
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6) Καί τέλος—δπως ό Χάνσον Μπολ- * 
ντουϊν και άλλοι στρατιωτικοί μελετητές 
τό υπόδειξαν — δέν ύφίσταται βασική 
στρατηγική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας 
και 'Ην. Πολιτειών. Κάθε μιά μπορεί 
νά χτίση μιά Ικανοποιητική ζώνη άσφα 
λείας, χωρίς νά άπειλήση τήν άλλη.

6) Μέσα στά μεγάλα περιφερειακά συ
στήματα, μικρότεροι πόλεμοι, πολύ λιγώ- 
τερο θά συμβούν, παρά στό παρελθόν. 
Κάθε μιά από τίς Υπερδυνάμεις θά  Ιχη 
τήν ευθύνη νά προστατέψη τά μέλη τής 
δικής της οικογένειας· καί αύτή ή ευθύ
νη σέρνει αναπόφευκτα μαζί της τήν 
υποχρέωση νά διατηρήση τήν τάξη στόν 
οίκογενειακό κΰκλο. Κανονικά, τέτοιες 
έσωπεριφερειακές έριδες, θά διευθετούν
ται μέ τόν μηχανισμό τοΰ Διεθνούς ’Ορ
γανισμού ’Ασφάλειας, ή μέ παρόμοια 
περιφερειακά'σύμφωνα, δπως τό Σύμφω
νο τοΰ Καπουλτεπέκ. Σέ περιπτώσεις δέ 
όποίουδήποτε συμπτώματος, ή δπου ανά
λογος διπλωματικός μηχανισμός δέν ύφ- 
ίσιαται, οί περασμένης μόδας παλλη- 
καράδες θά χρησιμοποιούνται, δπως έγι
νε στό επεισόδιο τής Συρίας, δπου οί 
’Άγγλοι (μέ τήν Αμερικανική ύποστή 
ριξη), μέ τρόπο απότομο διέταξαν τήν 
Γαλλία νά πάψη νά χτυπάη μέ τά κον
τάκια τά μωρά τής περιοχής.

Οί τρόποι μέ τούς οποίους ή Ρωσία 
καί ή Αμερική θά  ελέγχουν τις αντί
στοιχες τους τροχιές θά διαφέρουν χτυ
πητά, ένεκα τής διαφοράς πού ύπάρχή 
στή· φύση "νής δύναμής τους. Ή  ναυτική 
δύναμη είναι κατ’ εξοχήν ευκίνητη καί 
μπορεί νά γίνεται αισθητή σέ μεγάλες 
αποστάσεις.Ό Στόλος μας, αγκυροβολη
μένος στό Πέρλ Χάρμπορ, ασκεί μιά συ
νεχή επιρροή στό Μπουένος -Ά ϋρες, π. 
χ., τόσα αισθητά, δσο θά τό έκανε καί 
μιά μεγάλη Αμερικανική στρατιά, πα
ραταγμένη στά σύνορα τής Αργεντινής. 
Ακόμη ό Στόλος γεννάει τήν αύτή πίεση, 
τ ή ν  ϊ δ ι α  σ τ ι γ μ ή ,  σέ διάφορα ση
μεία, τόσο απομακρυσμένα, δσο ή Μελ
βούρνη, ή ’Ισλανδία καί τά νησιά Κουρί- 
λες, γιατί μπορεί νά χτυπήση σέ όποιαδή- 
ποτε άπ’αύτές τίς περιοχές, τόσο γρήγορα, 
δσο στό ποταμό Λά Πλάτα. Γιά τοΰτο δ 
Αμερικανικός έλεγχος μπορεί νά άσκη* 
θή ελαφρά, μέ διακοπές, σχεδόν ανεπαί
σθητα.

Ά π ’τήν άλλη μεριά, ή χερσαία δύναμη

τής Ρωσία εΐνε πολύ λιγοότερο ευκίνητη 
καί έλαστική. Κι’έπειδή ή δύναμη ενός 
στρατού γίνεται αισθητή μόνο πάνω σέ 
μιά σχετικά μικρή ακτίνα, τά Σοβιέτ 
πρέπει νά κρατοΰν μιά σημαντική φρουρά 
στήν άμεση γειτνίαση κάθε ενδεχομένου 
σημείου ταραχών. Τό άποτέλεσμα εΐνε 
πώς ή επίδραση τής Ρωσίας θά γίνεται 
συχνά αισθητή, σαν ένα βαρύ χέρι καί 
απειλητική, ενώ ή Αμερικανική επίδρα
ση θά φαίνεται πώς είναι λιγώτερο ρα
διούργος καί περισσότερο «δημοκρατική». 
Γιατί ένας στρατός κινητοποιημένος κον
τά στά σύνορα μιας μικρής χώρας, προ- 
καλεΐ ενα άποτέλεσμα πολύ περισσότερο 
τρομοκρατικό καί < καταπιεστικό, παρά 
ένας στόλος αγκυροβολημένος πέντε χιλι
άδες μίλλια μακρυά' άλλά τό γεγονός τής 
καταθλιπτικής δύναμης είναι έξ ίσου 
αισθητό καί στίς δυό περιπτώσεις. Θά 
κάνουμε καλά νά λάβουμε ύπ’ δψη μας 
αύτό τό γεγονός, κάθε φορά πού ή τεχνι
κή τών Σοβιέτ φαίνεται πώς είναι λιγά
κι απότομη' ακριβώς γιατί δέν εΐναι τυ
χεροί δσο εμείς, ώστε νά μπορούν νά 
χρησιμοποιήσουν μιά περισσότερο μειλί
χια τακτική.

Ά ν  ό μελλοντικός κόσμος, οργανωμέ
νος γύρω άπό τίς δυό ‘Υπερδυνάμεις, 
κατασταλάξη νά έχη αύτά τά έ'ξη χαρα 
κτηριστικά, τότε τά στοιχεία γιά μιά μα
κρόχρονη ειρήνη θά δειχτή πώς εύλογα 
δίνουν ελπίδες. Εΐναι αλήθεια πώς οί 
τροχιές τών Ρώσων καί τών Άγγλο- 
αμερικάνων θά έχουν τέλεια διαφορετι
κές κοινωνικές καί πολιτικές φιλοσοφίες’ 
άλλά μ ό ν ο ν  οί ιδεολογικές διαφορές 
δέν κάνουν αναγκαστικά τούς πολέμους 
αναπόφευκτους. Στό τέλος-τέλος, ή Ά μ ε  
ρική συνέχισε τό δρόμο τη; μαζί μέ τήν 
Τσαρική Ρωσία γιά εκατονταετηρίδες,, 
αν καί τό Τσαρικό καθεστώς βασίζον
ταν στή δουλεία, τήν τυραννία καί τόν 
τρόμο' οί φιλοσοφικές μας διαφορές μέ 
τόν Στάλιν, δέν εΐναι βέβαια μεγαλύτερες 
άπό δτι ήταν μέ τόν Τσάρο Νικόλαο 
τόν Ιον.

’Υπάρχει δμως μιά σημαντική διαφο
ρά, ανάμεσα σέ μιά ειρήνη δυό ενόπλων 
καί εχθρικών στρατοπέδων καί σέ μιά 
ειρήνη φιλικά διακείμενων γειτόνων.’Ά ν  
οί 'Υπερδυνάμεις ελπίζουν ποτέ νά πε- 
τύχουν μιά βάση αμοιβαίας εμπιστοσύ
νης καί καλής θέλησης, καί οί δυό τους
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θά πρέπει νά τήν συνδράμουν μέ ώρι- 
σμένους βασικούς κανόνες.

ΙΙρώτα πρώτα, κάθε μιά τους πρέπει 
νά πείση τήν άλλη πώς δέν έχει επιθυ
μία νά.έπεκτείνη τήν τροχιά της. Πάνω 
άπ’ δλα τά άλλα καί οί δυό τους, ή Ρ ω 
σία καί οί Ή νω μ. Πολιτείες, πρέπει νά 
άντισταθούν στό πειρασμό νά δοκιμά
σουν νά τραβήξουν μέσα στίς αντίστοιχες 
τους σφαίρες τά τρία κλειδιά τών περι
φερειακών περιοχών—τήν Γερμανία, τήν 
’Ιαπωνία καί τήν Νότια Κίνα. ’Ά ν  ή 
Ρωσία προχωρήση, π.χ. μέσα στή Δυτ. 
Εύρώπη, ή Άγγλοαμερικανική κοινότη
τα εΐναι βέβαιο πώς θά αίστανθή 
σοβαρή ανησυχία. Παρόμοια, άν οί 
‘Ην. Πολιτείες επιχειρούσαν νά προση
λυτίσουν μιά κατακτημένη ’Ιαπωνία, ένα 
κράτος νευρόσπαστο, κατευθύνοντάς το 
πρός τήν Σιβηρία ή άν ένθαρρύναμε τήν 
κυβέρνηση τοΰ Τσούν-Κίγκ νά έπιχειρήση 
νά ξανακερδίση τήν Μαντζουρία καί τίς 
Κινέζικες Κομμουνιστικές περιοχές τότε 
ή Ρωσία δέν μπορεί παρά νά μάς κοι- 
τάξη σάν έναν άσπονδο έχθρό.

“Ο,τι έγινε μέ τούς γερμανικούς σι
δηροδρόμους πρέπιι νά σταθή ένας ση
μαντικός οδηγός γιά τίς ρωσικές προ 
θέσεις Ά ν  τά Σοβιέτ αλλάξουν τίς σι
δηροτροχιές, ανατολικά άπό τήν γραμμή 
Στεττίνου'— Τεργέστης, άπό τό παλιό 
σταθερό άνοιγμα, στό ρωσικό πλάτος, 
τότε θά  είναι δίκαιο νά παραδεχτοΰμε 
πώς ελπίζουν νά επεκτείνουν τήν επιρ
ροή του; στήν Δυτική Εύρώπη. “Ενας 
άλλος στρατηγικός οδηγός μπορεί νά 
εΐναι τό ρωσικό ναυτικό πρόγραμμα. 
’Ά ν  άποπειραθή νά ναυπηγήση ένα 
πραγματικά δυνατό στόλο ανοικτής θ α 
λάσσης—ένα έργο τουλάχιστο εΐσοσι χρό
νων— ή Α μερική θά εΐναι δικαιολογη
μένη περιμένοντας ένδεχομένη Σοβιετι
κή επίθεση. (Σαύτή τήν περίπτωση, 
αναμφίβολα θά χρειαστούμε μιά αεροπο
ρική καί ναυτική βάση στά νησιά Κου- 
ρίλεί, πού θά  κλείνη τή βόρεια έξοδο 
άπό τήν Θαλασσή τής ’Ιαπωνίας, δπως 
ή Όκινάβα κλείνη τήν νότια).

Κατά δεύτερο λόγο ή ένταση μεταξύ 
τών Ύπερδυνάμεων δέν πρόκειται πι
θανώς νά έξαφανιστή, αν κάθε μιά τους 
δέν άπέχη άπό τό νά άνακατέβεται στά 
εσωτερικά τής άλλης περιοχής."Οσο και
ρό τά τοπικά κομμουνιστικά κόμματα,

καθοδηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα 
άπό τή Μόσχα, δροΰν σάν διασπαστικές 
επιρροές μέσα στήν Άγγλοαμερικανική 
τροχιά, οί Δυτικές Δυνάμεις ihi παραμέ
νουν, άπό καχυποψία, σ’ένα διαρκή εκ
νευρισμό. Καί δσο ή Άγγλοαμερικανι- 
κή περιοχή διατηρεί καθεστώτα, δπως 
τά σημερινά δικτατορικά καθεστώτα τής 
’Ισπανίας καί τής Αργεντινής., πού κι
νούνται φανερά εναντίον τής Ρωσίας 
καί προστατεύουν ομάδες άντισοβιετικών 
συνομοτών, οί Ρώσοι ’ θά εξακολουθή
σουν νά εΐναι δύσπιστοι. (Τά πνεύματα 
μποροΰσαν νά διορθωθούν ολόγυρά μας 
άν δ Σοβιετικός Τύπος έπαυε νά όνο- 
μάζη τόν Βάντελ Ούΐλκι καί άλλους έν
τιμους ανθρώπους, «φασίστες» καί άν 
ώρισμένοι Αμερικανοί δημοσιογράφοι 
συγκρατιόνταν άπό τό νά ονομάζουν τόν 
Στάλιν «Ματωμένο κύρ-’Ιωσήφ».Ή  δια
γωγή τών Ρώσων δημοσιογράφων εΐνε 
βέβαια περισσότερο ένοχλητική, άφοΰ 
εΐναι επίσημα όργανα, Ινώ, λίγοι άνθρω
ποι παίρνουν στά σοβαρά τίς κραυγές 
τοΰ Χίρστ καί τής Μάκ Κόρμικ- άλλά οί 
Ρώσοι φαίνονται σάν νά εΐναι εξαιρε
τικά εύαίσθητοι στή δημοσιογραφική 
κριτική).

Τέλος ή υπόθεση τής ειρήνης θά έξ- 
υπηρετηθή άν κάθε μιά άπ’ τίς μεγάλες 
περιοχές όργανώση τήν ισχυρή άμυνά 
της καί ικανοποίηση τίς ανάγκες τοΰ λΤχ- 
οΰ της, γιατί ή αδυναμία καί ή διχόνοια 
προκαλοΰν πάντα στήν επίθεση? Γιά τίς 
Η νωμένες Πολιτείες αύτό σημαίνει πώς 
πρέπει νά οργανώσουν τό δλο σύστημα 
τής οίκονομίας τους καλύτερα άπό τό πα
ρελθόν. Μιά υποτίμηση έδώ, προκαλεϊ 
οικονομική καταστροφή σέ μεγάλο μέ
ρος τής Λατινικής Αμερικής, καί βτ*- 
νοχώρια στήν Αγγλία, τήν Κίνα καί σέ 
κάθε άλλη χώρα εξαρτοίιιενη άπό τήν 
Αμερικανική άγορά. Κ ι’ άν έχουμε μιά 
άλλη οικονομική πανωλεθρία, σάν τό κραχ 
τού 1930, ό κομμουνισμός καί ή διχό
νοια αναπόφευκτα θά φουντώσουν παν
τού, είτε μέ ρωσική ένίσ^υση, είτε χω
ρίς αύτή. Στή μακρυά πορεία μας, ή έρ 
γασία γιά δλους μπορεί νά δειχτή ή άλη- 
θινή ασπίδα τής άμυντικής μας πολιτικής.

Γιά τον ίδιο λόγο, πρέπει ν’ άναλά- 
βουμε κάποια εύθύνη γιά νά ενθαρρύ
νουμε τό άνέβασμα τού επιπέδου ζωής 
σέ ολόκληρη τή τροχιά μας. Αύτό θά
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
VI. Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α νάμεσα στούς πολλούς δρισμούς 
του πολιιισμοΟ υπάρχει καί Μνας, 
πού δέν άναφέρετα ι — εΤν’ άλήθεια— 
στή μορφή, ρίχνει δμως έντατικό φώς 
στή γένεσή του : « Π ο λ ιτ ισ μ ό ς  ε ίν α ι  
ή Ικ α νό τ η τα  ι ά  ά π ο τ α μ ιε ύ ο υ μ ε » ,  
δηλαδή νά  κάνουμε κ ε φ ά λ α ιο .  Τό 
περιεχόμενο τών λ ίγω ν αϋτώ ν λέξεων 
έκτείνεται σέ πολλές  πλευρές τής 
άνθρώπινης προόδου, π .χ .  στήν ικα 
νότητα νά έφ ευ ρ εθ ο ΰ ν  π αρ α γω γ ικ ές

μας κληροδοτήση χαμηλότερους δασμούς, 
δάνεια γιά νά βοηθήσουμε στήν άνα- 
συγκρόιηση τής βιομηχανίας σέ κα
θυστερημένες περιοχές, κα'ι‘ίσως, σέ με
ρικές σπάνιες περιπτιόσεις, χρηματική 
βοήθεια. (Πιθανόν νά μάς κοστίσουν 
δλα αύτα χρήματα, άλλά για νά σταθή 
ενα κράτος ως μεγάλη δύναμη πρέπει νά 
ξοδέψη). Ά κόμα χρειάζεται νά ξεκα· 
θαρίσουμε πώς είμαστε στό πλευρό 
τών δημοκρατικών κυβερνήσεων, πού 
προέρχονται άπό τό λαό, παντού στή 
περιοχή μας.Δέν θά τολμάμε τότε νά υπο
στηρίζουμε αντιδραστικούς δικτάτορες 
τής Νότιας Αμερικής — δπως μερικοί 
άνθρωποι τοΰ Υπουργείου μας τών Ε 
ξωτερικών, δταν τούς δοθή ή ευκαιρία, 
δελεάζονται νά κάνουν — μέ τις κοντό
φθαλμες δικαιολογίες πώς τέτοιου κοψί
ματος Φύρερ θά  δώσουν τήν σφραγίδα 
τους στό ριζοσπαστικό μας σύστημα. Ή  
Δημοκρατία κϊΰ ή Έλευθερία είναι άκό
μα καί σήμερα δυνατά δπλα- δέν μπο
ρούμε νά τις αφίσουμε νά μάς γλυστρί- 
σουν μέσα άπό τά χέρια μας.

Κατά τήν διάρκεια τών ετών, αμέσως 
άπ’ εδώ κι’ εμπρός, πρέπει νά. περιμέ
νουμε πολλές ανησυχαστικές στιγμές καί 
παρεκβάσεις και μιά συνεχήν ένταση με
ταξύ τών Δυτικών Δυνάμεων και τής 
Ρωσίας, καθ(6ς βαθμηδόν οί δυό κόσμοι 
σχηματίζονται. Δέν είναι δμως αναπό
φευκτο, δπως κι’ άν τό σκεφτοΰμε, πώς 
ή ένταση θά  όδηγήση σέ πόλεμο. Αντί*

μορφές άποταμιεύσεως έργαο ία ς  (υ
δρ α γ ω γ ε ία ,  έργοστάσια  . . .  ), στήν 
ικανότητα νά δ ια τ η ρ η τ α ι  ή άποτα- 
μίευση (ήθική, διεθνές δίκαιο π ο λ έ 
μου, κρατική έξουσία...) κλπ .’Εκείνο 
δμως, πού δίνει στόν όρισμόν αύτόν 
τήν έξαιρετική του σημασία ε ίναι,  
δτι δλα  σχεδόν τά  σ π ο υ δα ία  έργα  
πού βλέπουμε γύρω  μας, άπό  τά 
Πανεπιστήμιο, τά  έργασ ιήρ ια  του

θετα καμιά βασική πηγή γιά σύγκρουση 
δέν διαφαίνεται.

"Ισως ό πιό μεγάλος κίνδυνος βρίσκε
ται στό γεγονός δτι καί οί δυό μας, εμείς 
καί οί Ρώσοι, είμαστε ερασιτέχνες στά 
διεθνή πολιτικά ζητήματα. 'Η  δύναμη 
τών πραγμάτων ανάγκασε τά δυό έθνη 
—πού ήσαν καί τά δύο άπό ένστικτο 
οπαδοί τής απομόνωσης—νά σκέπτων- 
ται, νά άπβφασίζουν χαί νά ενεργούν μέ 
παγκόσμια προοπτική, δπως ποτέ προ
ηγουμένως. Ά ν  καμιά άπό τις δυό αυτές 
χώρες βρεθή σέ άμηχανία καί παρουσι- 
ασθή κάπως απερίσκεπτη στό νέο της 
ρόλο, αρχίζοντας νά μεταχειρίζεται τήν 
δύναμή της μόνο πρός δφελος τής δύνα
μης, άν γίνη πολύ άκαμπτη είς τό νά 
κερδίζη μικρότερα ώφέλη καί εκμεταλ
λεύεται κάθε μεγαλόψυχη χειρονομία γιά 
νά κάνη χοντροκομένα παζαρέματα, τό
τε θά  οδηγηθούμε σέ άνωμαλίες. Αύτό 
δμως σημαίνει δτι καί οί δυό μας δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς τό αντικείμενο 
όποιουδήποτε παζαρέματος είναι άσή- 
μαντο μπροστά στήν άδήριτη άνάγκη νά 
διατηρηθή ή είρήνη.

Ά ν ,-εμ ε ίς  καί οί Ρώσοι μαζί, μπορέ
σουμε νά διδαχθούμε αύτό τό μάθημα 
— άν μπορέσουμε νά διδαχθαϋμε μιά 
συμπεριφορά υπεύθυνη καί συνετή, δπως 
άρμόζη σέ αληθινές ’Υπερδυνάμεις— 
Υσως μπορέσουμε μέ τόν καιρό νά οικο
δομήσουμε μιά αμοιβαία εμπιστοσύνη, 
αντί γιά μιά ένοπλη εκεχειρία.
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σοφοΰ πειραματιστοΰ τής έπιστήμης 
καί τοΰ φιλοσόφου έρευνητοΰ τής 
άνθρώπινης ουσίας, πού Αντιπροσω
πεύουν τήν άκμή τής σημερινής 
προσπάθειας τοΰ άνθρώπου, έως τήν 
καλύβα τοΟ άγρότη, πού μέ τήν 
προστασία  του άπό τήν κακοκαιρία, 
τόν βοηθεϊ νά πολλαηλασιάση τήν 
π α ρ α γω γή  καί έως τόν άνθρωπο πού 
μορφωμένος καί ικανός γ ιά  έργασία  
έχει γίνει χρήσιμος, δλα αύτά  όφεί- 
λοντα ι στή θέληση καί τήνΙκανότητα  
γ ιά  άποταμίευση, ε ίνα ι κ ε φ ά λ α ιο .  
Πόσο έξειλιγμένο πρέπει νά  θεωρεί
ται αύτό τό στάδιο, τό βλέπει κανείς 
άν σκεφθή, δτι καί σήμερα άκόμα 
ύπάρχουν πολλοί, πού δέν έχουν κ α 
θόλου τό πνεϋμα τής άποταμιεύσεως 
καί πού μάλιστα  ύπερηφανεύονται 
γιαυτό.

Ά π ό  μιά άποψη, κεφάλαιο ε ίνα ι ή 
συγκεντρωμένη έργασία, δαπάνη  συγ 
κεντρωμένη σέ ένα κτίσμα π. χ. μιά 
στέρνα. Ε π ε ιδ ή  δμως ή κυριώτερη 
ιδιότητα τοΰ κεφαλαίου εΐνε νά  πα- 
ράγη, γ ιαυτό  μπορεί νά γίνη κεφα
λαιούχος καί έκεΐνος πού έχει μ π ο 
ρεί νά φτιάση χρήμα. Τό χρήμα, κ α 
θώς είναι, γνωστό, άνταποκρίνετα ι 
σέ ά γ α θ ά  καί σέ πράξεις  σ υναλλα  
γώ ν  (γιά τήν π α ρ α γ ω γ ή  άγαθών). 
’Εκείνος λοιπόν, πού μπορεί νά  δη- 
μιουργήση πράξεις  σ υ να λλα γώ ν  καί 
Ιχει τήν νομικήν άδειαν  νά  δημιουρ- 
γήση χρήμα, μπορεί νά γίνη κεφα
λαιούχος χωρίς νά έχει κάμει ή κλη· 
ρονομήση συγκεντρωμένη έργασ ία  
(κτίσματα). Συμβαίνει μάλιστα τό 
περίεργο, δτι αύτοί πού έχουν τά 
χρήματα, έχουν  μεγαλύτερη ίσχύ άπό 
έκείνους πού έχουν τις έγκαταστά· 
σεις (μόλο πού τά χρήματα παίρνουν 
άξία  άπό τις έγκαταστάσ εις  καί τήν 
π α ρ α γ ω γ ή  τους). Δέν είναι τυχα ίο  
τό γεγονός ,  δτι ή π α ρ α γω γή  κυβερ- 
ν άτα ι  άπό  τό ίδρυμα, πού έχει τό έκ- 
δοτικό προνόμιο, πού έχει δηλαδή 
κ α τ ’ έξοχήν τήν δυνατότητα  νά 
φτιάνη χρήμα.

Τό κεφάλαιο μπορεί νά παράγη  
χρησιμοποιούμενο χωρίς αισθητή καί 
κάποτε χωρίς καμμιά καταβολή κό
που πχ. ένας προστατευτικός δασικός 
φρα γμ ός  ή το ίχος πού προστατεύει

ά πό  τήν πλημμύρα α υξά νε ι  τήν π α 
ραγω γή , χωρίς αισθητή πρόσθετη 
έργασία.

Έ π ίσ η ς  ή π α ρ α γ ω γ ή  ένός όπωρο- 
φόρου δένδρου όφείλεται περισσότερο 
στόν κόπο γ ιά  νά γίνη τό κεφάλαιο 
παρά  στή φροντίδα τής καλλ ιέργε ιά ς  
του. Τό κεφάλαιο λοιπόν γέννα ,  δπω ς 
γ ε ν ν δ  καί μιά ά γ ελ ά δ α  (πού άλλω στε  
κι’ αύτή Ισοδύναμε! μέ τό κόστος γ ιά  
νά μεγαλώση) καί ό τόκος ε ίνα ι φυ 
σικό φαινόμενο χρήσιμο καί δχι άπο- 
τέλεσμα τής πλεονεξίας τοΰ κ εφ α λα ι
ούχου.. Συνήθως δμως χρειάζετα ι 
γ ιά  τήν π α ρ α γω γή  (έκτός άπό  τό 
κεφάλαιο) καί σημαντική καταβολή  
έργασ ίας. ’Έ χο υ μ ε  τότε μιά έ π ι χ ε ί 
ρηση, ή όποία  ά π ο τελ ε ΐτα ι  άπό  
πο λ λ ά  στο ιχε ία  π .χ . κεφάλαιο έγκα- 
ταστάσεω ν, κεφάλαιο κινήσεως, τεχ 
νική διεύθυνση έργασ ίας, τόν έπιχει- 
ρηματία κ. ά. Τά άπλουστεύουμε δλα 
αύτά  λ έγο ντα ς  δτι ή έπιχείρηση άπο- 
τελε ϊτα ι άπό τό κ ε φ ά λ α ιο  καί τήν 
έ ρ γ α σ ί α .  Οί δυσκολίες πού προβάλ
λουν στή σχέση μεταξύ κεφαλαίου καί 
έργασ ίας  έχουν πολλές αιτίες ' μιά 
άιϊό αυτές ε ίνα ι οί παρανοήσεις  σ χε 
τικά μέ τό τί άντ ιπροσω πεύουν οί 
δυό αύτές έννοιες καί μέ τό πώς Αν
τ ιπροσω πεύονται στήν πράξη καθώς 
καί στόν νομικό τύπο. Στις σχέσεις 
αύτές ό Μάρξ· έδωκε έναν άνακριβή 
όρισμό, πού δμως π α ρ ’ δλη τήν ά να - 
κρίβειά του-κάνει ά νάγλυφ η  τή μορφή 
τοΟ ζητήματος. Λέει ό Μ άρξ: « Ό  
κεφαλαιούχος έντελώς άσχετα ι πρός 
τό δικό του κέρδος, δίνει στόν έο γ ό ιη  
δσο μόνο ε ίνα ι άπαραίτητο  γ ιά  νά 
έργασθή». ΤοΟ πληρώνει δηλαδή τήν 
τροφή, τό ένεργειακό περιεχόμενο τής 
όπ^ίας σέ θερμίδες μεταμορφώνεται 
στήν ένέργεια  πού καταβάλλει ό έρ- 
γάτης Τό ύττόλοιπο-τοΰ κέρδους «τήν 
ύπερεργασία» τοΰ έργάτη, δπω ς λ α ν 



θασμένα όνομάζεται,  τήν καρπώ νετα ι 
6 κεφαλαιούχος. Ό  ορισμός αύτός 
έχει ένα  ϊχν ο ς  άληθείας, πού π ρ α γ μ α 
τοποιε ίτα ι στήν ο ρ ι α κ ή  μόνο περ ί
πτωση, πού ή προσφορά έργατώ ν, 
στερουμένων τό κάθε τ(, ε ίνα ι πολύ 
μεγαλύτερη άπό τή ζήτηση. Τότε ό 
έργάτης, μή μπορώ ντας νά  κάμη τί
ποτε  άλλο, προσφέρει τήν έργασ ία  
του γ ιά  ένα κομμάτι ψωμί. Πληρώ
νεται τότε ή έργασ ία  του καί δχι ό 
έργάτης. Ό  καθορισμός τής δ ιαφοράς 
μεταξύ της πληρωμής τής έ ρ γ α σ ί α ς ,  
καί τής πληρωμής τοΰ έ ρ γ ά τ ο υ ,  άπό 
τήν καθα ρά  οικονομική άποψη, άσχε-ι 
τα  δ η λ α δ ή  π ρ ό ς  κ ά θ ε  κ ο ιν ω ν ιο λ ο  
γ ι κ ό  α ίτ η μ α ,  ε ίνα ι τό άντικείμενο 
αύτοΰ τοΰ άρθρου.

”Ας πάρουμε μιά περίπτωση γ ιά  
νά κάμουμε πλέον ευκολονόητο 
τό πρόβλημα. Ό  έπιχειρηματίας μ α 
ζεύει 100 έργάτες  γ ιά  νά  άξιοποιήση 
ένα βάλτο μηδαμινής άξίας.  Ή ,  μ α 
ζεύει ένα έργάτη καί ένα έκσκαφέα. 
Οί 99 έργάτες άνπκα θ ιστώ ντα ι  λοι
πόν μέ έναν ισοδύναμον έκσκαφέα. 
Στήν πρώτη περίπτωση ή δαπάνη  γιά  
τήν έ ρ γ α σ ί α  ε ίνα ι ή άξια  γ ιά  τό 
φαγητό τών 100 έργατώ ν ' στή δεύ·* 
τερη, ή άξ ια  τοΰ φαγητού τοΰ ένός 
έργάτη καί ή άξια  τών καυσίμων γ ιά  
τή λειτουργία τοΰ έκσκαφέως. Στήν 
πρώτη περίπτωση ό κεφαλαιοϋχος θά 
πληρώση έργασία , δηλαδή τήν τροφή 
τών 100 έρνατώ ν— τό θερμιδικό άντί- 
στοιχο τής έργασ ίας  τω ν— , καί θά 
ώφεληθή τό ύ π ό λ ο 'π ο ' στή δεύτερη 
θά πληρώση τήν τροφή τοΰ ένός έρ 
γά τη  καί τά καύσιμα τοΰ έκσκαφέως·, 
τήν έργασ ία  τοΰ έκσκαφέος δηλαδή, 
θά πληρώση δμως καί νοίκι γ ιά  τό 
κεφάλαιο πού άντιπροσωπεύει ό έκ 
σκαφεύς.
Γίνεται έτσι φανερό δ ιι  οί 99 έργάτες 
άντιστοιχοΰν στό κεφάλαιο αύτό, 
ε ΐ ν ε  κ α ι  α υ τ ο ί  ε ν α  κ ε φ ά λ α ι ο '  άν- 
τ ιπροσωπεύει ό έργάτης τήν πολυειδή 
δαπάνη , γ ιά  νά  μεγσλώση καί νά 
άσκηθή έως πού νά  άρχίση νά  άπο- 
δίδη. Οί γο νε ίς  του, λοιπόν, ά π ό  τ ή ν  
κ α θ α ρ ά  ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή  ά π ο ψ η ,  π ο ύ  
έ ξ ε τ ά ζ ο υ μ ε  έ δ ώ ,  τρέφοντας τό παιδί
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τους άποταμ ίευσ αν  φ τιάνοντας  ένα 
κεφάλαιο. Στήν περίπτωση μάλιστα 
τής χρησιμοποιήσεως τών 100 έ ρ γ α 
τών γ ιά  τήν άποξήρανση τοΰ βάλτου 
(πού έπίτηδες δ ιαλέξαμε γ ιά  π α ρ ά 
δειγμα) τό κύριο κεφάλαιο ε ίνα ι  οί 
100 έργάτες  καί δευτερώτερο τά  ήμε- 
ρομίσθια (που πρέπει νά δ ιαθέτη 6 
κεφαλαιοϋχος) καί ή άξ ια  τοϋ β ά λ 
του, πού θά άποξηρανθή. (Τ ο υνα ν
τίον στή δεύτερη περίπτωση κύριο 
κεφάλαιο θά ε ίνα ι ή άξ ια  τοΰ έκσκα
φέως).

Ά π ό  τό π α ρ α π ά ν ω  π α ρ ά δε ιγμ α  
φαίνεται καθαρά, δτι ή συνολική δα.- 
πάνη τής π α ρ α γ ω γ ή ς  ά να λ ύ ετα ι  κυ
ρίως : α) στήν άξια  τής έργασίας, 
δηλαδή στή συντήρηση τοΰ έργάτου  
έτσι ώστε νά  ε ίνα ι ίκανή νά  π αράγη  
τό ώρισμένο ποσό τοΰ έργου (τόσα 
χιλ ιογραμμόμετρα ή τόσες θερμίδες), 
ή τήν ά νά λ ο γη  δ α π ά νη  γ ιά  τήν κ α ύ 
σιμη ύλη τοΰ έκσκαφέως' β) στή δ α 
π άνη  πού άντιστοιχεΐ στό μεγάλω μα 
καί τή μόρφωση τοΰ έργάτη ή τήν 
κατασκευή τοΰ έκσκαφέως (τοκοχρεω- 
λύσιο τών σχετικών κεφαλαίων) ' γ) 
στήν άνάληψι καί τή διεύθυνση τής 
έπιχειρήσεως, δηλαδή τούς κινδύνους, 
τήν όργάνωση, τήν έξεύρεση τών κε
φ α λ α ίω ν  κλπ  (άμοιβή καί κέρδος τοΰ 
έπ ιχε ιρηματίου). . .  Ό  έργάτης λοιπόν 
μέσα στίς σχέσεις κεφαλαίου καί έρ
γα σ ία ς  πρέπει νά  λο γα ρ ιά ζετα ι  ώς 
κεφάλαιο καί έργασ ία  μαζί καί δχι 
ώς έργασ ία  μόνο. (Έ τ σ ι  π .χ .  ό τσιφλι
κούχος δαπα νοΰ σε  γ ιά  νά  θρέψη δλη 
τήν οικογένεια τών άνθρώ πω ν του, 
ένώ μόνο άπό τούς ένήλικες άπελάμ - 
βανε έργασ ία . Τό δτι άλλω στε  ό έρ
γάτης  ε ίνα ι κεφάλαιο, έπαιρνε ύλική 
μοβφή στήν περίπτωση άγοραπω λη· 
σίας τών δούλων). Γιά νά  ε ίνα ι λο ι
πόν όρθή ή οίκονομική όργάνωση 
μιας χώ ρα ς  (δπως ά ντ ίστο ιχα  συμ 
βαίνει μέ τό τσιφλίκι) πρέπει νά  προ· 
βλέπετα ι δχι μόνο ή άπόσβεση (δη 
λαδή ή άντικατάσταση)'τοΰ ύπάρχον- 
τος ύλικοΰ κεφαλαίου καί ή δημιουρ
γ ία  νέου βελτιωμένου, ά λλά  καί ή 
ά ντ ικατάσ τασ η  τοΰ άνθρω πίνου  κε
φαλαίου (τών έργατών) καί ή δημι 
ουργία  νέου (περισσότεροι έργάτες 
μέ καλύτερη μόρφωση). ‘Ό τ α ν  οί κε·
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φαλαιοΰχο ι μάς μιλοΰν ύπέρ τοΰ κε 
φαλα ίου  καί λησμονοΰνδτι ό έργάτης 
ά ποτελε ΐ έπίσης κεφάλαιο, κάνουν 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  λάθος, πού πρακτικά 
φανερώ νετα ι στήν αύξηση τοΰ κό
στους άπό  χαμηλή τεχνική μόρφωση.

Πρέπει τώ ρα νά έξετάσουμε τί κ ε 
φάλα ιο  άντιπροσω πεύει ό έργάτης. 
Ή  δυσκολία  στόν ύπολογισμό προέρ
χετα ι άπό  τό δτι γ ιά  τό μ εγάλω μ α  τοϋ 
παιδιοΰ, πού θά γίνη έργάτης, πρέπει 
νά  λογαριασθοΰν κι* οί οικογενειακές 
φροντίδες, τής μητέρας π .χ .  ή όποία 
δμως φροντίζει συγχρόνω ς καί γ ιά  
τά  έρ γαζό μ ενα  μέλη τής οίκογενείας. 
Ε π ε ιδ ή  δμω ς δέν μάς χρειάζετα ι 
άκρίβεια, μποροΰμε νά λογα ρ ιάσ ου
με, δτι τό ένα τρίτο τοΰ έθνικοΰ εισο
δήματος πηγαίνει στή τροφή κλπ. 
τών παιδιών κάτω άπό 20 χρονών, 
έστω 2 έκατ. πα ιδ ιά  π ο ύ  π ρ ο ο ρ ί 
ζ ο ν τ α ι  γ ι ά  έ ρ γ ά τ ε ς  ? ξ ω  ά π ό  τ ό  
σ π ή τ ι  (μισθωτοί ή άντίστοιχοι). Τό 
τρίτο αύτό τοΰ προπολεμικού είσοδή- \ 
ματος ε ίνα ι έστω 17 δισεκατ. πρ ο π ο 
λεμικών δραχμώ ν ήτοι γ ιά  τά  20 
χρόνια  340 δισεκατ. δρχ.. Αύτό μάς 
δίνει 170 χιλ ιάδες προπολεμικές δρχ. 
δ α π ά νη  γ ιά  τόν κάθε έργάτη πριν 
άρχίση νά  έργάζετα ι .  (Στήν Α μερ ική  
ή δ α π ά νη  αύτή υπερβαίνει τό 1 έκ. 
προπολεμικών δραχμών). Βλέπουμε 
δτι στήν περίπτωση τής άποξηράν- 
σεως τοΰ μικροΰ βάλτου μέ 100 έρ
γά τες ,  τό ά νθρώ π ινο  κεφάλαιο πού 
συνεισφέρουν οί έργάτες  ε ίνα ι 17 έκ. 
δρ. ένώ τά  ήμερομίσθια 1 έτους (πού 
ίσ ω ς  χρειασθή γ ιά  τήν άποξήρανση), 
τό κεφάλαιο  δηλαδή τοΰ έπιχειρημα- 
τίου ε ίνα ι περίπου 4 έκ. δρχ, μόνο. 
Γιά νά  λειτουργήση μιά συνήθης βιο
μηχανία  μετοχικού κεφαλαίου 50 έκ. 
δ ραχμώ ν καί μέ προσωπικό 500 έργά  
τες, μποροΰμε νά  λογαριάσουμε κε
φάλαιο  κ ινήσεως 15 έκ. δρχ. δηλαδή 
συνολικό ύλικό κεφάλαιο τοΰ κεφα
λα ιούχου  έπ ιχειρηματίου  65 έκ. δρχ., 
ένώ τό προσωπικό κεφάλαιο (οί έρ
γ ά τες )  ε ίνα ι,  σύμφω να  μέ τόν π α ρ α 
π ά ν ω  λογα ρ ιασ μό , 85 έκ. δρχ.

Ά π ό  τά έσοδα  λοιπόν τής έπ ιχει
ρήσεως πρέπει νά  βγουν ικανοποιη
τικά κονδύλια·: α) γ ιά  τίς πρώ τες 
ΰ λ ες1 β) γ ιά  τήν ικανοποίηση τοΰ
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ύλικοΰ κεφαλαίου τοΰ κεφαλαιούχου 
(τοκοχρεωλύσιο). γ) γ ιά  τήν ίκανο^ 
ποίηση τοΰ άνθρω πίνου  κεφαλαίου 
πού άντιστο ιχε ΐ  στούς έργάτες· δ) 
γ ιά  τήν έργασ ία  τοΰ έρ γάτο υ ' ε) 
άμοιβή τοΰ έπιχε'ιρηματίου, γενικά 
έξοδα  κλπ. . . .  Ή  διάκριση μεταξύ  
τροφής τοΰ έργάτη καί ίκανοποιήσεως 
τοΰ άνθρώπινου κεφαλαίου π ο ύ  άν- 
τιπροσωπεύει (καί πού π ρ α γ μ α τ ο 
ποιείτα ι μέ τό μέρος τής άμοιβής του 
τό άντίστοιχο στή δαπ ά νη  γ ιά  τό 
μεγάλω μ α  τών παιδιών του) ύλικο- 
ποιήθηκε στήν Ε λ λ ά δ α  στή διάρκεια 
τής κατοχής, δταν  οί Γερμανοί ένδια- 
φέρονταν περισσότερο γ ιά  τήν έ ρ γ α 
σία τοΰ έ ρ γά τη  καί λιγότερο γ ιά  τήν 
οίκογένειά του. Τότε καθιερώθηκε 
άπό  τά π ρ ά γ μ α τα  ξεχωριστό ποσό 
θερμίδων τροφής γ ιά  τόν έργάτη, 
ά νά λ ο γ ο  μέ τίς θερμίδες πού άντι- 
προσώ πευε ή βαρύτητα τής έργασ ίας  
του, τροφής πού έτρωγε σέ συσσίτιο 
τοΰ έργοστασίου ' καί ξεχωριστό ήμε· 
ρομίσθιο, μέ τό όποιο  έπρόκειτο νά 
συντηρηθή ή οίκογένειά του μέ πολύ  
κατώτερη τροφή. Τό Ιδιο γ ίνετα ι τ ώ 
ρα στό Ρούρ, δπου ά να γ κ ά ζ ο ν τα ι  νά 
δίνουν βελτιωμένη μερίδα στούς άν- 
θρακωρύχους.

'Α κολουθεί τό πρόβλημα ποιά  πρέ
πει νά  ε ίνα ι  ή άμοιβή του έργάτου 
πού άντιστοιχεΐ στό άνθρώπινο κ&- 
φάλα ιό  του. ’Από τήν άμοιβή ένα μέ
ρος πρέπει νά  άνι ιστο ιχή  στήν ά π ό 
σβεση καί ένα μέρος στό κέρδος.

α) Σχετικά  μέ τήν άπόσβεση. Αύτή 
άντιστο ιχεΐ στή διατροφή καί γενικά 
τή συντήρηση τής ο ίκογενείας άπό τά 
έργαζόμ ενα  μέλη της.’Ά ν  ύποθέσου- 
με δτι άπό  τά  5 μέλη μιάς έργατικής 
ο ίκογενείας έργάζοντα ι  τά  2 καί δτι 
έχουμε μέσο δρο 300 ήμερομίσθια τό 
χρόνο, δηλαδή δτι ά πό  600 ήμερομί- 
σθια πρόκειται νά  συντηρηθούν 5 
ά τομα  365 ήμέρες, δηλαδή νά  βγοΟν 
1825 μερίδες συντηρήσεως κ.τ.λ., 
παραδεχθού με  δέ τήν ίσοδιανομή 
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, βλέπουμε 
δτι 6 κάθε έργάτης πρέπει νά πέρνη 
γ ιά  ήμερομίσθιο 3 φόρες τό μέσο άτο- 
μικό ήμερίσιο έθνικό εισόδημα. (Προ 
πολεμικά έπερνε ό έργάτης μας 3 6 
θεωρητικές μερίδες έθνικοΰ είσοδή-
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ματος, 6 δέ τεχνίτης 6-9 τέτοιες με
ρίδες).

’Α κολουθεί τό πρόβλημα τής δ ια 
νομής τοΰ κέρδους. "Ο ταν  άφαιρέ- 
σουμε άπό τά  έσοδα τής έπιχειρήσε- 
ως δλες τις δαπ ά νες  πού π α ρ α π ά ν ω  
άναφ έραμε—τό ισόποσο τής* έργασ ί
ας, τό άντίστοιχο στήν άνθρώπινη 
κεφαλαιοποίηση, τό άντίστοιχο στήν 
υλική κεφαλαιοποίηση (άπόσβεση), τά 
γενικά έξοδα, τό έπιχειρηματικό κέρ
δος (γιά τήν άμοιβή τής πρω τοβου
λίας, τών κινδύνων καί τής ίκανότη· 
τος τοΰ έπιχειρηματίου, γ ιά  τά όπο ια  
δέν θά μιλήσουμε έδώ)—θά περισ· 
σεύση ϊσ ω ς ένα  ποσό, πού μπορούμε 
νά τό όνομάσουμε τό κ ο  η κ έ ρ δ ο ς  
του  κ ε φ α λ α ί ο υ  καί πού— άδιάφορα 
άπό τήν όνομασία  του—άντιστοιχεΐ 
στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ικανότητα τοϋ κ ε
φαλαίου νά  γεννά  ή νά  κερδίζη (γιά 
τήν όποιαν μιλήσαμε ήδη). Τό κέρδος 
αύτό θά πρέπη άπό τήν οικονομική 
άποψη (άνεξάρτητα άπό κάθε άποψη 
κοινωνικής δικαιοσύνης) νά μοιρασθή 
ά νά λ ο γα  στό ύλικό κεφάλαιο τοΰ 
κεφαλαιούχου καί στό άνθρώ πινο  
κεφάλαιο πού εισφέρουν οί έργάτες  
(τούς έαυτούς των, δηλαδή τήν ικα
νότητά των νά  έργάζωνται).  ’Α ναφέ
ραμε έπίτηδες στήν άρχή τό π α ρ ά 
δειγμα  τής άξιοποιήσεως τοΰ βάλτου 
μέ τούς 100 έργάτες. δπου τό κυριώτε- 
ρο κεφάλαιο ήταν τό όίνθρώπινο, καί 
δευτερότερο τό χρηματικό κεφάλαιο 
τοΰ κεφαλαιούχου, γ ιά  νά  δείξουμε τή 
σχετική σπουδαιότητα τής εισφοράς, 
τοΰ προσωπικού κεφαλαίου. Στή περί
πτωση τών Κουαίηκερς πού έφτασαν 
στήν ’Αμερική καί άρχ ισαν  άνοίγον- 
τα ς  μόνοι τους τά  χωράφια  τους, τό 
άποκλειστικό σχεδόν κεφάλαιο  ήταν 
τό άνθρώπινο. *

Γιά νά  κάμουμε σαφέστερο τό 
πρόβλημα, πρέπει νά άναφέρουμε 
τήν οικονομική σκοπιμότητα τοΰ κέρ 
δους. "Ο ταν διάφορες έπιχειρήσεις 
π αρ ά γο υν  τό ϊδ ίο  προϊόν  μέ τήν ίδ ια  
τεχνική, ό συναγω νισμός θά κατεβά 
ση τά κέρδη στό έλάχιστο (έκτός φυ
σικά άν φθάσουν στή μονοπώληση, 
πού πρέπει νά κάνη άδύνατη ό νό
μος). Ό  μόνος τρόπρς τότε γ ιά  νά 
ρύξήση κανείς τό κέρδος, ε ίνα ι  νά
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βρή ν έ α  μ έ θ ο δ ο  π α ρ α γ ω γ ή ς  οίκονο- 
μικώτερη, νά  π α ρ ά γη  καλύτερη π ο ι
ότητα, νά βελτιώση τήν όργάνω σ η  ή 
τέλος νά  π α ρ α γ ά γ η  κάποιο υ π ο 
κ ατάσ τα το  καταλληλότερο. Τό δτι 
μόνο μιά τέτοια  πρόοδος μπορεί νά 
φέρη κέρδος ή αύξηση τοΰ κέρδους 
δίνει στό κέρδος τήν κυριώτερη ιδιό
τητά του μέσα στήν καπ ιταλιστική  
οικονομία, τήν ιδιότητα νά γ ε ν ν ά  τήν 
πρόοδο. ’Έ π ε ιτ α ,  δσο περισσότερο 
κέρδος μπορεί νά  βγή, χόσο μ ε γ α λ ύ 
τερη θά εΓναι καί ή τάση νά  μετα 
βάλλεται τό κεφάλαιο σέ ά γ α θ ά  
άποταμιεύσεω ς καί σέ επιχειρήσεις, 
π α ρ ά  νά  μ εταβάλλετα ι σέ ά γ α θ ά  
άμεσης κατανάλω σης,  ή τάση έπο- 
μένως πρός τήν αύξηση τής π α ρ α 
γω γής. Τέλος ή ίδ ια  αύτή ιδιότητά 

. του ώθει τό ’ίδιο κέρδος νά μή πάει 
στήν κατανά λω ση  ά λ λ ά  στήν κ ε φ α 
λαιοποίηση, στή δημιουργία π α ρ α γ ω 
γικών έγκαταστάσ εω ν, τόσο μάλλον  
δσο οί προω δευμένες (χάρις στό κέρ
δος) μέθοδοι άχρηστοποιοΰν τ ις  πα- 
λαιότερες έγκα τα σ τάσ ε ις  καί δημι
ουργούν έτσι τήν άνά γκη  ίδρύσεως 
νέων. Ά π ό  αυτές τίς δύο σκέψεις 
συμπεραίνεται ό τρόπος μέ τόν όποιο 
πρέπει νά διαθέτεται τό κέρδος, α) 
πρέπει νά  κ ατανέμετα ι καί στό ά ν 
θρώπινο κεφάλαιο (στούς έργάτες) 
γ ιά  τόν ϊδ ιο λόγο  πού δίδεται στό 
ύλικό κεφάλαιο (τοΰ κεφαλαιούχου), 
γ ιά  νά  ώθήση δηλαδή τόν έργάτη  
στή μεγαλύτερη άπόδοση. έπομένως 
στή μεγαλύτερη καί καλύτερη π α ρ α 
γ ω γ ή - β) πρέπει τό μεγαλύτερο μέ^ 
ρος τοΰ κέρδους νά  κεφαλαιοποιεΐ-  
ται νά  μή δίδεται δηλαδή αύτούσιο 
στό χέρι τοΰ έργάτη, ά λλά  νά  δίδων- 
ται σ ’αύτόν άντίστο ιχες  μετοχές τής 
ίδ ια ς  ή κάπο ιας  νέας έπιχειρήσεως. 
Ή  άναγκαστική  αύτή άποταμίευση 
όδηγεί στήν άπόκτηση (άπό τόν έρ
γάτη) άτομικής περιουσίας, τήν όποια 
θά μπορή βεβαίως νά ρευστοποιή σέ 
ώρισμένες περιπτώσεις καί συγκε- 
κριμένως—δσον άφορά τό θέμα μ α ς— 
δταν θά πρόκειται νά σχηματίση 
οικογένεια. Στήν περίπτωση αύτή θά 
έχουμε τροπή τοΰ ύλικοΰ κεφαλαίου 
σέ προσωπικό (γιατί θά χρησιμοποι
ηθώ σέ σχηματισμό νέων έργατών),

    Δημοκρατική ’Επιθεώρηση

ένώ έως έκείνη τή στιγμή ε ίχαμε  με
ταβολή προσωπικοΰ κεφαλαίου (τών 
κεφαλαιοποιουμένων κερδών πού άν- 
τ ιστοιχοΰσαν στό άνθρώπινο κεφά
λα ιο — τόν έρ γά τη —) σέ ύλικό κεφά
λα ιο - βελτίωση τής έπιχειρήσεως. 
Ξ αναγυρ ίζουμε  πάλ ι έτσι ο τό  θέμα 
τής άτομικής ιδιοκτησίας, πού πραγ-  
ματευθήκαμε στό 5ο άρθρο ά πό  ά λ 
λη πλευρά  καί ποΰ ε ίνα ι άρρηκτα 
συνδεμένο μέ τήν έπιβίωση τής δη
μοκρατίας.

Στήν πράξη ή θεωρητικά όρθή α ύ 
τή, λύση (τής ά νά λ ο γ η ς  δ ιανομής τοΰ 
κέρδους στούς έ ρ γ ά τ ε ς — ώς ά νθ ρ ώ 
πινο κεφάλαιο  — καί στόν κεφαλαι
ούχο — ώς ύλικό κεφάλαιο —) δέν 
έφαρμόσθηκε π α ρ ά  σέ έξαιρέσεις. Ή  
άμοιβή τοΰ έργάτου βασίσθηκε άρχι- 
κά στόν νόμο τής προσφοράς και ζη- 
τήσεως (έργατικών χειρών) ό όποιος 
π ά λ ι  στηρίχθηκε ά ντ ίσ το ιχα  στόν 
νόμο προσφοράς καί ζητήσεως π ρ ο ϊ
όντων, πού πάλ ι λειτούργησε μέ βά 
ση τήν έπιδίωξη τοΰ μεγίστου κέρ
δους. Γρήγορα ή προσφορά π ρ ο ϊό ν 
των ξεπέρασε τή ζήτηση (στις χώρες 
πού τό σύστημα αύτό εύδοκίμησε). 
Τό κεφάλαιο ε ίχε  κάθε συμφέρον νά 
π α ρ ά γ η  πολλά , πού συνέφερε έπίσης 
στόν καταναλω τή , γ ιατί  έκεινο πού 
πρ α γμ α τ ικ ά  ένδιαφέρει τόν κ α τ α ν α 
λωτή ε ίν α ι  πόσα  ά γ α θ ά  άναλώσιμα  
θά φθάσουν σ ’ αύτόν καί δχι ή ιδιο
κτησία τών μέσων π α ρ α γω γή ς ,  άρα. 
καί ή εύθύνη γ ιαυτά .

Ά ν  στήν ’Αμερική παρα χθοΰν  30 
έκατομμύρια αύτοκίνητα, αύτά  βε
βαίως θά πάνε  στό λαό καί δχι στόν 
κεφαλαιούχο. Έ τ σ ι  άνατράπηκε γρή
γ ο ρ α  (στις χώρες πού  τό κα π ιτα λ ι
στικό σύστημα εύδοκίμησε) τό’ άπόφ- 
θεγμα  τοΰ Μάρξ, δτι ό κεφαλαιοό 
χος δίνει στόν έργάτη  τό άπαραίτητο  
γ ιά  νά  έργασθή καί δτι καρπώνετα ι 
τήν «ύπερεργασία» του. Τό σύστημα 
αύτό συμπληρώθηκε άρχικά  μέν μέ 
τήν κοινωνική πρόνοια, ά ργότερα  δέ 
μέ τό σύστημα τών κοινωνικών 
άσφαλίσεων. Τώρα γ ίνετα ι  ά πόπειρα  
νά  συστηματοποιηθώ) άκόμα περισσό
τερο ή αύξηση τής καταναλώσεως.*

Γ ιά  νά  καλυφθή τό ίδ ιο α ίτημα  
τής συντηρήσεως τών μή έργαζομέ-
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νων άκόμα παιδιώ ν άπό  τό σοσιαλι- 
λιστικό σύστημα στή Ρωσσία έγινε 
στήν άρχή προσπάθεια  νά  πραγμα- 

,τοποιηθή ή ίσοδιανομή σέ έργαζομέ- 
νους καί μή. άλλά  ή άποτυχ ία  πήρε 
τέτοιες δ ιαστάσεις, ώστε γρήγορα 
ά να γκ ασ θήκ αν  νά τό άντικαταστή- 
σουν μέτό διαφορισμό στήν άμοιβή τής 
έργασ ίας ά νά λ ο γ α  μέ τήν πο ιότητα  

, καί τήν ποσότητα τής ά π ο δ ό σ ε ω ς .Ό  
διαφορισμός. δμως αύτός ξεπέρασε 
τόν άντίστοιχο δ ιαφορισμό στό φ ιλ
ελεύθερο οικονομικό καθεστώς τών 
δημοκρατών καί έτσι ό σοσιαλισμός 
πήγε πρός τά π ίσω —στό ζήτημα α ύ 
τό—άντί νά προχωρήση. Στή Ρωσσία 
ό άνειδίκευτος έργάτης στή β ιομηχα
νία χάλυβος πέρνει 125 ρούβλια τό 
μήνα, ό διευθυντής τής έπιχειρήσεως
3.000 ρούβλια, δηλαδή 24 φορές π ε 
ρισσότερα. Στήν ’Αμερική οί άντί- 
στοιχες άμοιβές ε ίνα ι 100 καί 1.000 
δολλάρ ια .  Οί σοβιετικοί λένε τώρα 
δτι μόνο ό έκφυλισμένος κα π ιτα λ ι
σμός τείνει νά  έξισώσει τά  εισοδή
ματα  (P. Druckey, Saturday  E ve
ning Post).

Σέ μερικές περιπτώσεις στό φιλε
λεύθερο οικονομικό καθεστώς στις 
έξαιρέσεις γ ιά  τίς- όπο ιες  μιλήσαμε 
π α ρ α π ά ν ω —έφαρμόσθηκε ή έφαρμό- 
ζέται ή θέωρητικά όρθή λύση, πού 
άναφέρουμε, τής συμμετοχής τοΰ έρ
γάτη  στά κέρδη ώς φορέως έκείνου 
πού όνομάσαμε άνθρώ πινο  κεφά
λαιο—καί τοΰ κεφαλαιούχου. Αυτό 
γ ίνετα ι  σήμερα σέ πολλές έπιχειρή- 
σεις στήν ’Αμερική, καθώς καί σέ 
μικρές έπιχειρήσεις στήν Ε λ λ ά δ α .  
Μερικοί πλοιοκτήτες άπό  τίς Οίνου 
σες τό έφαρμόζουν σέ συστηματικώ- 
τερη καί μεγαλύτερη κλίμακα. Ά λ λ ά  
τό έφαρμόζουν δχι σχετικά μέ τούς 
έργάτες, άλλά  μόνο μέ τούς ύπαλλή- 
λους καί άλλοι σχετικά μόνο μέ τούς 
διευθυντάς.

Ή  π α ρ α π ά ν ω  θεωρητική άνάλυση 
έχει ιδιαίτερη σημασία γ ιά  τή χώρα 
μας, πού δέν συγκ α τα λ έγετα ι  σέ 
έκεΐνες στις όποιες  εύδοκίμησε τό κα
πιταλιστικό καθεστώς, γ ιατ ί  τό σ ύ 
στημα τής συμμετοχής τοΰ έργάτη 
στά  κέρδη,-καί μάλ ιστα  στά κεφαλο- 
πο ίημένα  κέρδη, τής άναγνω ρίσεω ς
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δηλαδή τοΰ έργάτου ώς άντιπροσω- 
πεύοντος  δχι μόνο έργασ ία , ά λλά  
καί κεφάλαιο, εΐνε πού άνταποκρίνε- 
τα ι κατ/έξοχήν στή δική μας ο ικονο
μία (άσχετα  πρός κοινωνικές άπό· 
ψεις). Πρώτον, γ ιατ ί  σ έμάς, μέ τά 
λ ίγα  υλικά κεφάλαια, τό σπουδαιό  
τερο κεφάλαιο ε ίνα ι  οί άνθρω ποι καί 
γ ιά  νά  τό κινητοποιήσουμε στό μέγι- 
σ ιο  πρέπει νά  τοΰ δώσουμε τήν ευ
καιρία τοΰ κέρδους (δπως άκριβώς γ ιά  
νά κινητοποιήση κανείς  υλικά κεφά 
λα ια  πρέπει νά  τούς δώσει τή δ υ ν α 
τότητα τοΰ κέρδους). Δεύτερο γιατί  
δπου ε ίνα ι άνά γκη  νά δημιουργηθή 
κβφάλαιο—έπειδή δέν ύπάρχει, δπω ς 
στή δική μας χ ώ ρ α —τό κέρδος πρέπει 
νά  εΐνε μεγαλύτερο, δπω ς έπίσης καί 
γ ια τ ί  χρειαζόμαστε βελτιωμένες έγ- 
καταστάσεις  καί σ' αύτές οδηγεί, 
καθώς ε ίδαμε  τό μεγάλο κέρδος, πού 
δμως δέν θά τό έπιτρέψη ό λαός, άν 
δέν πέρνει καί α ύ τ ό ς - ό  έργάτης 
δηλαδή— τό μερίδιό του. Τρίτο, γ ιατί 
χρε ιαζόμαστε  βελτίωση στήν ποιότη
τα  τής έργασ ίας, πού θά έπιτύχουμε 
εύκολώτερα άν άμοίβουμε τόν έ ρ γ ά 
τη δχι μέ τήν ώρα, ά λ λ ά  ά ν ά λ ο γ α  μέ 
τό ά ποτέλεσμα  τής έπιχειρήσεως. 
Τέταρτο, γ ιατ ί  χρε ιαζόμαστε  (γιά νά 
αύξήσουμε τό κεφάλαιό μας), ύπερ- 
εργασ ία , ή όποία άν περάση στό 
ήμερομίοθιο θά μεταβληθή σέ ά γ α θ ά  
καταναλώ σεω ς, θ ά  έ ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ σ η  
δ η λ α δ ή  έ μ μ ε σ α  τό σκοπό της, ένώ 
Λν διανεμηθή ώς κέρδος μπορεί νά 
περάση—τό μ εγαλύτερό  της μέρος— 
στήν άποταμίει/ση κλπ. κλπ..

Ό  Μ άρξ θά άπα ντοΰσ ε  σέ δλα 
αύτά , δτι τό ζήτημα τοϋ φ ιλελευθέ
ρου κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος 
πρέπει νά  έξετάζετα'. μόνον άπό  τήν 
άποψη, ποιός έχει τήν .οικονομικήν 
δύναμη (τά μέσα π αρ α γω γής) ,  έννο- 
όντας δτι ό κεφαλαιούχος κάνει δ,τι 
θέλει τόν έργάτη. Ή  έξέλιξη δμως 
εδειξε δτι, μέ τή μόρφωση, τις έλευ- 
θερίες κ α ί  τό ά,τόθεμα οικονομικής 
άντοχής πού δίνει ή δημοκρατία στόν 
έργάτη, ό καλά όργανω μένος οικονο
μικός συνδικαλισμός πα ίρνε ι έπίσης 
οίκονομική δύναμη (άσχετα  μέ τήν 
άνάμιξή του στήν'πολιτική) καί μπο
ρεί νά  πιέζη τό ύλικό κεφάλαιο καί
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νά  τό σπαταλά . Νά τρώη δηλαδή 
άπό τά έτοιμα ή καί, άντίθετα , νά 
βοηθή ικανοποιητικά στή δ ιακυβέρ
νησή του. Η ϋψωση τής μορφώσεως 
τοΰ έργάτου  πρέπει νά  έπιταχυνθή 
στό δημοκρατικό καθεστώς, καί τότε, 
άν ή διανομή τοΰ κέρδους γ ίνετα ι 
ά ν ά λ ο γ α  στά δυό κεφάλαια, στό ύλι
κό τοΰ κεφαλαιούχου καί σ ’αύτό πού 
όνομάσαμε άνθρώπινο (τοΰ έργάτη), 
θά γίνη α ύτόματα  ό τελευτα ίος αύ- 
τός ιδιοκτήτης τοΰ μεγαλυτέρου μέ 
ρους τοΰ ύλικοΰ κεφαλαίου, γ.ιατι τό 
άνθρώπινο κεφάλαιο αυξάνει σήμερα 
πολύ γρηγορώ τερα  άπό τό ύλικό 
(αύξηση τής στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως, ειδική τεχνική μόρφωση, έπι- 
μόρφωση καί έπαναληπτική  μόρφω
ση...). Τό κ έ ρ δ ο ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  μείνη,  
γ ιατ ί  τό καλό πού προκαλεϊ, ό έξα- 
ναγκασμός σέ καλύτερη τεχνική γ ιά  
τή δική του αύξηση, ε ίνα ι άσύγκριτα  
μεγαλύτερο ά πό  τά μειονεκτήματα, 
πού  προέρχονται άπό  τόν κακόν 
έγω ϊσμό μερικών κεφαλαιούχων. Ό  
θεσμός τής άνώ νυμης έταιρείας, τό 
πνεΰμα  τής άποταμιεύσεω ς καί ε ιδι
κοί νόμοι άναγκαστικής ά π ο τα μ ιεύ 
σεως μποροΰν νά  πραγματοποιήσουν 
τό νέο αύτό στάδιο προχωρημένης 
οικονομικής μορφής. Ή  πλέον άνόητη 
λύση άπό δλες θά εΐναι, τόσο γ ιά  
τόν κεφαλαιούχο δσο καί τό σημερι
νόν έργάτη , νά  τούς τά  πάρη δλα  τό 

.κράτος, ή ύπαλληλοκρατία , δηλαδή 
ό δικαστής πού βάζουν γ ιά  νά  τούς 
συμβιβάση. Ό  δικαστής θά μπή νοι
κοκύρης στήν περουσία  τους καί 
αύτό σημαίνει — μεταφερόμενο στό 
ηθικό πεδίο— δτι αύτός θά  τούς όρίζη 
πού θά κατοικούν, τι θά  τρώνε, πώς 
θ ά  παντρεύω ντα ι. . .  (Σ ’ αύτό πλειο
δοτεί καί ό ιστορικός ύλισμός δ ιδ ά 
σκοντας δτι ό τρόπος π α ρ α γ ω γ ή ς  καί 
δ ιανομής τών ά γ α θ ώ ν  προκαθορίζει 
τήν ήθική). "Οταν κεφαλαιούχοι καί 
έργάτες  θά έχουν καταλά βει  καλά  
κ α λ ά  τι επαθα ν , θά ε ΐνα ι πολύ ά ργά , 
θ ά  έ χ ο υ ν  έ φ α ρ μ ό σ ε ι  τό  σ ο σ ι α λ ι 
σμό. θ ά  ε ίνα ι στήν κυριολεξία ά ργά ,  
γ ια τ ί  στό άναμ ετα ξύ  ή ύ π α λληλο 
κρατία  θά έχει όργανώσει τήν άστυ- 
νομία καί τήν π ρ ο π α γ ά ν δ α  καί άν- 
τιρρήσιις δέν θά έπιτρέπω νται.
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Ά π ό  τής εποχής ποί’ ό Φαλμεράΐερ 
ανέπτυξε τήν θεωρίαν του περί εξαφα- 
νισμοΰ τής ‘Ελληνικής ηχυλής καί κατα- 
γοιγής τών σημερινών Ελλήνων άπο 
τούς Σλαύους και τούς ’Αλβανού;, η 
γνώμη αύτή εγινεν οπλον καθαρά πολι
τικόν εις χεΐρας τών εχθρών τής- πατρί- 
δος μας, οί όποιοι, είς τάς στιγμάς ιδίως 
κατά τάς οποίας αϋτη χειμάζεται, τήν 
αναμασούν μέ περίβλημα ψευδεπιστη- 
μονικόν πχ>ός επιτυχίαν τών πολιτικών 
των σκοπών.

"Οπως ήτο φυσικόν, ή θεωρία αυτή 
άνεσύρθη άπό τήν λησμοσύνην, όπου ε ί
χε περιπέσει, καί κατά τήν τρομεράν πε
ρίοδον τής κατοχής. Γερμανοί, ’Ιταλοί 
καί Βούλγαροι, βάλθηκαν νά τήν ξανα
ζωντανέψουν καινά τήν προπαγανδίζουν 
μέ κάθε τρόπον, διότι έτσι έπίστευαν 
ότι ό Ελληνικός λαός θά έχανε τήν πί- 
στιν του εις εαυτόν και εις τον προορι
σμόν του Τό κορύφωμα τής ύπουλου αυ
τής προσπαθείας τών εχθρών μας  ̂ εΐνε 
ενα ψευδεπιστημονικόν έ'ργον περί Πε- 
λοποννήσου έκδοθ^ν ύπό τοΰ I ερμανι- 
κού στρατού είς τάς Αθήνας κατα το 
1944. Προηγουμένως, τό 1941, εΐχεν 
εκδοθή είς τό Βερολίνον τό έ'ργον^ τοϋ 
Vasmer περί τών εν Έλλάδι Σλάβων, 
γραμμένον. μέ τό αύτό ανθελληνικόν 
πνεΰμα. Καί ή εκστρατεία αύτή εξακο
λουθεί καί σήμερον.

Ό  καλύτερος τρόπος τής άντιμετωπί- 
σεως τοϋ ζητήματος εΐνε ό διά τοΰ ηρέ 
μου καί αντικειμενικής ερεύνης καί κρι
τικής.

Αύτόν τόν σκοπόν εχει καί τό έ'ργον 
τοϋ καθηγητοΰ τής ιστορίας τοΰ «Πάνε 
πιστημίου ’Αθηνών κ. Λιον. ΖακνΑηνοΰ 
«Οΐ Σλάβοι εν Έλλάδι».

'Ο κ. Ζ. αντίκρυσε το θέμα κατά μέ· 
τωπον, ΰπέβαλεν είς αύτηράν κριτικήν 
ερευνάν δλας τάς πηγάς καί δεν έφοβή 
θη ν’άποδεχθή κείμενα, πρός τά οποία 
"Ελληνες καί ξένοι μι,τα δυσπιστίας με- 
χρι τοΰδε ήτένιζον. Έ κ  τής όλης δέ αύ- 
τής ερεύνης αναφαίνεται το άδιασπαστον

τοΰ Έλληνικοϋ ’Έθνους, ή αδάμαστος 
αντοχή του καί τό εκπολιτιστικόν του 
μεγαλεΐον.

Ή  θεωρία τοϋ.Φαλμεράΐερ, όπως όρ· 
θώς παρατηρεί ό συγγραφεύς διετυπώθη. 
είς μίαν στιγμήν πού ό θερμός φιλελλη
νισμός τής Εύρώπης λόγο.) τής Έπανα- 
στάίεως τοϋ 1821 εΐχεν αρχίσει νά κάμ
πτεται εξ αιτίας τών εσωτερικών άνω 
μαλιών καί τής άθλιότητος είς τό νεο
παγές ελληνικόν κράτος καί διά τούτο 
εσχε μεγάλην άπήχησιν. Είς τοΰτο πρέ
πει νά προστεθή καί ό .πολιτικός αντα
γωνισμός τών δτινάμεων έν Ελλαδι. Νο- 
μίζομεν όμως ότι εις πάσαν θεωρίαν, 
ιδία είς τήν ιστορίαν, πρέπει νά έρευ- 
νώνται καί τά πολιτικά ελατήρια τοϋ 
συγγραφέως, διότι μέ τόν τρομερόν πο
λιτικόν ανταγωνισμόν έν Εύρώπη, συ
χνότατα επιστημονικά δήθεν συμπερά
σματα δέν αποτελούν παρά προπετάσμα
τα ύστεροβούλων -πολιτικών σκοπών. 
Τούτο παρατηρεί τις π.χ. είς όλους ανε
ξαιρέτως τούς Σλάβους ιστορικούς τούς. 
άσχοληθέντας μέ τήν  ̂ βυζαντινήν καί 
τήν νεωτέραν ελληνική ιστορίαν.Ό Φαλ- 
μεράϊερ ήτο φίλος τοϋ πανσλαβιστοϋ 
ριόσου στρατηγού Τολστόι καί μέ αυτόν 
μαζύ έκαμε τό ταξίδι του είς την Ε λ 
λάδα, είς τήν φιλ'αν του δέ αύτήν τοΰ 
Τόλστόϊ άπεδίδετο καί ή «πετριά» τοΰ 
Φαλμεράΐερ νά φαντάζεται όλην τήν 
Εύρώπην πλημμυρισμένην άπό Σλάβους. 
Δέν πρέπει Ιπίσης κανείς νά παραβλέπη 
ότι καί προσωπικά ελατήρια καί ιδίως ή 
ματαιοδοξία ότι άπεκάλυψε κάτι νέον 
παρεκίνησα-ν τόν Φαλμεράΐερ νά δειχθή 
τόσον άδικος καί απόλυτος είς τά συγ- 
γράμματά του. Τό μίσος καί ή εμπάθεια 
πατά τών Ελλήνων φαίνεται είς έκάστην 
φράσιν του, όπως καί ή προσπάθείά του 
νά καλύψη μέ άφορισμούς καί φαντα 
χτερόν λόγον τήν ίσχνότητα τών στοι
χείων, ποί' προσάγει.

Φράσεις τινές αόριστοι μερικών συγ
γραφέων, χρονικά τινα ασαφή άναφερό- 
μενα εις ώρισμένας περιφερείας καί με
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ρικά τοπωνύμια ήρκεσαν εις τον Φαλμε- 
ράϊερ καί τούς οπαδούς του νά κατα
σκευάσουν γενικήν θεωρίαν περί κατα
γωγής τών νεωτέρων Ελλήνων, ενώ πα- 
ρεγνά>ρισαν τελείως τάς μαρτυρίας δε
κάδων ιστορικών, τής εποχής εκείνης, 
τών και σοβαροτέρων, τον διηνεκή άγώ
να καί τήν άντίθεσιν τοΰ ελληνισμού 
κατά τοΰ σλαβισμού, τούς πολέμους τοΰ 
ελληνισμού ως τοιούτου κατά τών άλ 
λων εχθρών του, τήν· γλώσσαν, τάς πα
ραδόσεις καί τέλος-τήν διαφοράν τοΰ χα- 
ρακτήρος τών Ελλήνων άπό τών Σλά 
βων Κατά τής θεωρίας τού Φαλμεράϊερ 
άντεπεξήλθόν πολλοί Έλληνες καί’ξένοι 
ως ό Κ. Παπαρρηγόπουλος, ό Γερβΐνος, 
δ Κάρβλος Hopf, ό T h u m b  καί πάμ- 
πολοι άλλοι καί κατέδειξαν τό σφάλε 
ρόν της. ’Εφόσον δμως αΰτη επαναλαμ
βάνεται, έστω καί υπό κακοπιστών, έστω 
καί τροποποιημένη καί μετριασμένη καί 
δι’ ώρισμένα μέρη, έπρεπε νά δοθή ά- 
πάντησις βασιζόμενη εις τά πορίσματα 
τών τελευταίων ερευνών τών κειμένων, 
τής γλωσσολογίας καί τής λαογραφίας.

01 Σλάβοι μέχρι τού εβδόμου αίώνος 
δέν εΐχον μονίμως έγκατασταθή είς τήν 
Βαλκανικήν Χερσόνησον. Ή  περί έγκα- 
ταστάσεώς καί μάλιστα κατακτήσεως τής 
Μυσίας, Θράκης, Μακεδονίας καί λοι
πής 'Ελλάδος υπό τών Σλάβων άπό τού 
έκτου αίώνος γνιόμη τοΰ Φαλμεράϊερ 
καί τών συνεχιστών του καταπίπτει έπί 
τή βάσει ακριβώς τών χωρίων τών συγ
γραφέων, άτινα κυρίως επικαλούνται υ
πέρ αυτών, διότι 6 μεν Εΰάγριος όμιλεί 
περί λεηλασιών τών Άβάρων, όχι τών 
Σλάβων., είς τήν Συγγηδόνα, Άγχίαλον 
καί 'Ελλάδα. ’Ανεξαρτήτως τοΰ δτι δ 
δρος «Ελλάς» έδώ δηλοΐ τήν Βόρειον 
Βαλκανικήν, πάντως ουδαμού γίνεται 
λόγος περί μονίμου έγκαταστάσεως. Ό  
δέ Μένανδρος αναφέρει δτι έπί τής βα
σιλείας τοΰ Τιβέριου (578—582), οί 
Σλάβοι έλεηλάτουν τήν Ελλάδα (,=τήν 
Βόρειον Βαλκανικήν), δ δέ Τιβέριος ά- 
πησχολημένος μέ τόν κατά τών ΓΙερσών 
πόλεμον, έπεισε τούς ’Αβαρούς οΐτινες 
έπετέθησαν κατά τής χώρας τών Σλά
βων ή οποία έκειτο έκεΐθεν τοΰ Δουνά- 
βεως. Ούτε καί έδώ γίνεται λόγος περί 
μονίμου έγκαταστάσεως τών Σλάβων εν
τεύθεν τοΰ Δουνάβεως, άντιθέτως λέγε
ται δτι ή «πατρώα», ή «οικεία» χώρα

τών Σλάβων εύρίσκετο έκεΐθεν τοΰ Δου
νάβεως. ’Ορθότατα ?έ λέγει περί τοΰ ά- 
ποσπάσματος τούτου ό κ. Ζακυθηνός 
δτι «ουδέποτε κείμενον προσαχθέν πρός 
βεβαίωσιν γνώμης τινός, έχρησίμευσε 
τόσον προσφυώς διά τήν άπόδειξιν τής 
έκ διαμέτρου άντιθέτου άπόψεως». Π ό 
σον δέ ά'γει είς τελείως σφαλερά συμπε
ράσματα ή έπίκλησις μιας λέξεως, ή 
φράσεως συγγραφέως ξένου πρός τά 
πράγματα προκύπτει άπό τήν μαρτυρίαν 
τού επισκόπου Σεβίλλης ’Ισιδώρου, λέ- 
γοντος δτΐ'κατά τάς άρκάς τού 615 «οί 
Σλάβοι, άπέσπασαν (tulerunt) άπό τούς 
Ρωμαίους τήν Ελλάδα, οί Πέρσαι τήν 
Συρίαν καί τήν Αίγυπτον καί πλείστας 
επαρχίας». ’Ακριβώς δμως ή παράθεσις 
καί σύνδεσις τών δύο συμβάντιον δει
κνύει δτι τό πρώτον είναι ι|>ευδές. 'Η  
άπόσπασις τμήματος μιας χώρας σημαί 
νει, έκτος άλλων πολλών, προ παντός 
τήν κατάργησιν τής πολιτικής έξουοίας 
τής μιας έπικρατείας καί τήν έπέκτασιν 
τής έξουσίας τής καταλαμβανούσης. Τού 
το συνέβη πραγματικώς είς τήν περί- 
πτωσιν τής Συρίας καί τής Αίγύπτου, 
αϊτινες άπεσπάσθηοαν άπό τό Βυζαντι 
νόν Κράτος υπό τών Περσών καί έχρει- 
άσθησαν μακροχρόνιοι καί σκληροί ά- 
γώνες διά ν ’ ανακτηθούν έπί 'Ηρακλεί
ου. Τοιοΰτον τι δμως δέν συνέβη μέ 
τούς Σλάβους έν Έλλάδι, δπου ουδέ
ποτε τότε καί έπί αιώνας μετά ταΰτα 
επαυσεν ασκούμενη ή αποκλειστική ε
ξουσία τού Βυζαντίου. Οί Σλάβοι έφθα- 
σαν καί μέχρι πλαστογραφίας (μάλιστα 
προ τής έμφανίσεως τού Φαλμεράϊερ), 
διά ν’ αποδείξουν δτι ΐάχα ένωρίς οί 
Σλάβοι είσήλθον εις τήν Βαλκανικήν. 
Ό  σέρβος επίσκοπος τοΰ ΙΖ ' αίώνος 
Ivan  Tom co Marnavie παρουσίασεν 
ώς δήθεν έργον τοΰ Θεοφίλου βιογρα
φίαν ι δικήν του περί ’Ιουστινιανού, δπου 
άνεπτύσσετο δτι δ Ιουστινιανός ήταν 
Σλάβος. Θύματα τής απάτης τοΰ Σέρ- 
βου επισκόπου έ'πεσαν πολλοί ιστορικοί, 
άκόμη καί δ ήμέτερος Παπαρρηγόπου
λος, μέχρις δτου τφ 1887 άπεκαλύφθη 
δτι συγγραφεύς τής βιογραφίας ήτο δ 
σέρβος επίσκοπος.

’Ενώ τοιαΰτα συνάγονται έξ ασαφών 
πηγών, οί Ιγκύτερον πρός τά πράγματα 
καί διά μακρών γράψαντες ιστορικοί, 
ώς δ Θεοφύλακτος Συμοκάττης, ό Θεο

Δημόκράτική Επιθεώρηση 347

φάνης, ρητώς αναφέρουν δτι οί Ά β α -  
ροι καί οί Σλάβοι προερχόμενοι έκ τής 
πέραν τού Δουνάβεως χώρας, δπου μο
νίμως ειχον έγκατασταθή, έλεηλάτουν 
τάς εντεύθεν τού ποταμού βυζαντινάς 
χοϊρας, έπί τού αύτοκράτορος Μαυρί
κιου (582—602), διά τούτο ούτος άνέ- 
λαβεν άγώνα έναντίον τω/, άνεκατέλαβε 
φρούρια καί μετέφερε τόν πόλεμον είς 
τήν χώραν τών βαρβάρων, έκεΐθεν τού 
ποταμού. Ή  δύναμις τών Ά βάρων καί 
τών Σλάβων είχε θραυσθή.

Πρώτοι έγκατεστάθησαν οί Κροάται 
Ιπ ί Ηρακλείου καί κατόπιν οί Σέρβοι 
καί άλλα Σλαβικά φύλα. Είς τήν Κάτω 
Μυσίαν, τήν σημερινήν πέραν τού Αί'μου 
Βουλγαρίαν, ό έποικισμός τών Σλάβων 
ήτο αραιότερος, διά τούτο καί ύπετά- 
γησαν ούτοι είς τούς μετά τινα έ'τη έμ- 
φανισθέντας ταταρικής κανχγωγής Βουλ 
γάρους. Είς τάς νοτίας τοΰ Αϊμου ε
παρχίας, τήν Μακεδονίαν, τήν ’Ή π ε ι
ρον καί τήν Θεσσαλίαν αί σλαβικαί εγ
καταστάσεις, έπί τή βάσει δλων τών πη
γών ήοαν μικραί, καί ώς λέγει ό κ. Ζ. 
«παρέχουν τήν-έντύπωσιν νησίδιον εγ
κατεσπαρμένων έν τφ μέσω συμπαγών 
ελληνικών πληθυσμών» Τούτο φαίνεται 
καθαρότερα καί έκ τού πολιτικοΰ καί 
κοινωνικού βίου τών έπαρχιών τούτων 
εν σχέσει μέ τάς βορείας επαρχίας Αί 
μέν νότιαι έπαρχίαι έξηκολούθηβαν ν’ 
αποτελούν τμήμα άναπόσπαστον τοΰ 
ελληνικού μεσαιωνικού Κράτους, ρυθ- 
μίζουσαι τά τοΰ βίου των σύμφωνα μέ 
τά διδάγματα τοΰ έλληνικοΰ καί χρι
στιανικού πολιτισμού, δπως καί αί αλ- 
λαι έπαρχίαι τοΰ Κράτους, δπου δέν έ- 
νεφανίσθησαν Σλάβοι, οί δέ ολίγοι Σλά
βοι άφομοιώθησαν « έγραικώθησαν », 
ώς λέγει δ Λέων δ Σοφός, ενώ αί βό
ρειοι έπαρχίαι, δπου κατά μεγάλος μά
ζας έγκατεστάθησαν Σλάβοι ή Βούλγα
ροι ή έγιναν άνεξάρτητοι ή ύπήχθησαν 
υπό ξένην έπιρροήν, δπως ή Κροατία 
έπί Καρόλου τού Μεγάλου, ή τέλος έζων 
υπό τήν βυζαντινήν πολιτικήν έπ.ρροήν 
Αχούσαν δμως σχετικήν αυτονομίαν, δ δέ 
βίος των ήτο βαρβαρικός, τελείως -ξένος 
πρός τών νοτίων έπαρχιών, σκότος έβα- 
σίλευεν είς ταύτας, οΐτινες ώπισθοδρό- 
μησαν είς πρωτόγονον κατάστασιν, καί 
έχρειάσθησαν σύντονοι αγώνες αιώνων 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους, ί'ν* οί Σλάβοι

καί τη τάρταροι Βούλγαροι προσέλθουν 
είς τόν χριστιανισμόν καί διδαχθούν 
στοιχεία τού πολιτισμού, χωρίς δμως 
π ο τ έ  νά κατορθώσουν νά φθάσουν τό 
επίπεδον τοΰ πολιτισμού τών νοτίων έ
παρχιών. Αί διαφοραί αυταιτού πολιτι
κού καί κοινωνικού βίου μεταξύ τών βο
ρείων καί νοτίων έπαρχιών τής Βαλκα
νικής εΐνε κατά τήν γνώμην μας, αί κα
λύτεροι καί έπιστημονικώτεραι άποδεί- 
ξεις περί τής έκτάσεως τού άποικισμού 
τών Σλάβων.

Είδικώτερον πρέπει νά λεχθούν τινά 
περί τού άποικισμού τών Σλάβων, είς 
Πελοπόννησον, διά τόν όποιον άφιερο»- 
νει ό συγγραφεύς τό αρίτον κεφάλαιον 
τής μελέτης του, τό καί καλλίτερον. Τήν 
ιστορίαν γράφων τής ΓΙελοποννήσου κα
τά τούς μέσους αιώνας άνέπτυξεν Q Φαλ- 
μεράϊερ τό πρώτον τήν θεωρίαν του π«=- 
ρί έκσλαυϊσμού τών Ελλήνων. Κατά τό 
«Περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονι
κόν» διασωθεν είς τέσσαρας παραλλαγάς. 
έκτον έτος τής βασιλείας τοΰ Μαυρί
κιου (588) οί Ά|3αροι έλυσαν τάς σπον- 
δάς καί κατέκλυσαν έκτος τών άλλων 
χωρών καί τήν Πελοπόννησον, είς τήν 
δποίαν καί έγκατεστάθησον. Έ κ  τών 
κατοίκων τής ΓΙελοποννήσου πολλοί δι- 
εσπάρησαν. Οί κάτοικοι τής πόλεως τών 
Παιρών μετώκησαν είς τό Ρήγιον τής 
Καλαβρίας, οί Κορίνθιοι είς τήν Α ίγι
ναν, !κ δέ τών Λακώνων (Λακεδαιμο
νίων) ά'λλοι μέν κατέφυγον είς Σικελίαν, 
δνομασθέντες Δαιμενΐται. άλλοι είς τά 
ορεινά τοΰ Πάρνωνος, έπονομασθέντες 
Τζάκωνες έκ τοΰ Λάκωνες καί άλλοι κα
τέφυγον πλησίον τής θαλάσσης οίκοδο- 
μήσαντες τήν Μονεμβασίαν. Οί Ά β α -  
ροι, έγκατασταθέντες.είς τήν Πελοπόν
νησον διετέλεσαν κύριοι αυτής άπό τοΰ 
588 μέχρι τού τετάρτου έτους τής βασι
λείας τού Νικηφόρου τοΰ Α' (805). Μό
νον δέ τό άνατο'λικόν μέρος τής Ιίελο- 
ποννήσου άπό τής Κορίνθου μέχρι τού 
Μαλέα ήτο καθαρόν άπό τό «Σθλαβηνόν 
έθνος», τούς Σλάβους, καί είς αύτό τό 
μέρος έστέλλετο στρατηγός τής Πελο- 
ποννήσου υπό τοΰ βασιλέως τών Ρωμαί
ω ν .Έ π ί  δέ τής βασιλείας τον Νικηφό
ρου τοΰ Α' είς τών στρατηγών τούτων 
συγκρουσθείς πολεμικώς μέ τό έθνος 
τών Σθλαβιανών «εΐλέ τε καί ήφάνισεν 
είς τέλος» καί άπεκατέστησ^ν εις τάς
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πατρίδας των τούς αρχικούς οίκήτορας, 
(τοτε και οί κάτοικοι τών Πατρών έπα- 
νεκαμψαν είς τήν πόλιν των εκ Ρηγίου) 
και άνφκοδόμησε τάς πόλεις των. Ταϋτα 
κατά τό Χρονικόν.

Πολλοί ημετεροι και ξένοι ήσχολήθη- 
σαν μέ τό Χρονικόν τοϋτο.Ό κ. Ζ. προ
βαίνει εις νέαν κριτικήν επεξεργασίαν 
του πρός άνεύρεσιν τής πηγής του κατα
λήγει εις τό συμπέρασμα δτι έπί τοϋ 
Χρονικού δεν υπάρχει έπίδρασις τών 
αφηγήσεων τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορ
φυρογέννητου και τής επιστολής τοϋ 
Πατριάρχου Νικολάου πρός τόν ’Αλέ
ξιον Α ' τόν Κομνηνόν, άλλ’ δτι άντιθέ- 
τως ουτοι ήντλησαν έκ τών ανωτέρω 
κείμενων^. Καθορίζει δέ ώς πηγήν τοϋ 
Χρονικού καί τών σχετικών κειμένων 
παραδοσιν έπιτόπιον, ήν συμβολικώς ο
νομάζει πελαποννησιακήν παράδοσιν.Ή 
παράδοσις αυτη έχει κυρίως ώς βάσιν 
την είς*ωρισμένον χρονικόν σημείον έγ- 
κατάλειψιν τών πεδινών έδαφών και τήν 
καταφυγήν είς τά δροι. Φαίνεται δτι με
τά τόν λοιμόν τοϋ 746, άραιωθέντος 
του πληθυσμοΰ, οί βορειότερον έγκατετ 
στημένοι Σλάβοι είσεχώρησαν καί εις 
την Πελοπόννησον είς δ γεγονός άνα- 
φέρεται καί ό Κωνσταντίνος ό ΙΤορφυ- 
ρογένητος, καί έγκατεστάθησαν εις ώρι- 
σμένα μέρη πεδινά, οί δέ κάτοικοι κα- 
τεφυγον είς τά ορεινά μέρη. Αί πρώται 
αυται εντυπώσεις έδημιονργησαν τάς 
υπερβολικός παραδόσεις περί άποικι- 
σμοϋ. II παράδοσις αυτη κατόπιν δι- 
ηυρυνθη  ̂ μέ πληροφορίας άποικισμοϋ 
εις ^ικελίαν καί Ιταλίαν. Κατόπιν προ- 
σετέθη τρίτον στρώμα πληροφοριών, τ'] 
εκκλησιαστική παράδοσις, άναφερομένη 
εις την ίδρυσιν τής Μονεμβασίας καί τής 
μητροπόλεώς της καί εις τάς μητροπό-

ς των παλαιών Πατρών καί Λακεδαί 
μονος.
f Ιέλει ^  τέταρτη· επεξεργασία εινε 
η οια της προσί>ήκης ιστορικών γνώσεων 
γενικωτερων ειλειμμένων έκ τοϋ Εύαγρί- 
°υ “ ς,' ^ ι? τόν οποίον ρητώς άναφέ- 
ρεται η ιβηριτική παραλλαγή τοΰ Χρονι
κόν), τοΰ Σιμοκάττη κλπ. Ούτω μόνον 
ουναται νά εξηγηθή τό Χρονικόν τοΰτο 
το οποίον έγράφη αίώνας ολοκλήρους με
τά τα^ γεγονότα, είς δ αναφέρεται, καί 
εινε, ως δικαίως εχαρακτηρίσθη ύπό τοΰ 
H ertzberg, «συμφόρημα διεσπαρμένων

ειδήσεων παντοίων, καλής τε καί φαύλης 
πηγής, μυθωδών παραδόσεων, συνοδι
κών πράξεων, Βυζαντινών συγγραφέων, 
ητοι συμπίλημα πραγμάτων πάνυ άνίσου 
αξίας, πλήρες πλημμελειών καί μύθων», 
ολεπει κανείς νά γίνεται είς αύτό" λόγος 
περι λεηλασιών καί έγκαταστάσεως είς 
την Πελοπόννησον τών Άβάρων καί ο
λίγον κατωτέρω, ένώ πρόκειται περί τής 
αυτής εγκαταστάσεως, γίνεται λόγος περί 
του γένους τών Σλάβων ώς εγκατεστημέ
νου εις αυτήν. Οί κάτοικοι τών Πατρών 
φέρονται ώς έπανελθόντες έκ Σικελίας 
μετά τήν καταστροφήν τών Σλάβων (805), 
αλΛ έν τούτοις γνωρίζομεν καλώς έξ άλ
λων πηγών δτι αί ΙΙάτραι ήσαν κατωκη- 
μεναι υπό Ελλήνων τήν έίιοχήν έκείνην, 
οιοτι κατα τών Πατρών τό 805 άποστα- 
τησαντες επετέθησαν οί Σλάβοι καί κα- 
τετροπωθησ<^ν. Καί άλλα παρόμοια.

άνιως έξ δλων τών έξηχριβωμένων 
στοιχείων που εχομεν, προκύπτει διι ή 
κυριαρχία τοϋ βυζαντινού κράτους ουδέ· 

κ^τ£λΰθη είς τήν Πελοπόννησον.
Οι ιστορικοί παρέλειψαν νά συναγά- 

γουν ώρισμένα συμπεράσματα έξ αύτοΰ 
του κείμενου τού Χρονικού, καί συγκε
κριμένα^ δέν άπέδωκαν τήν δέουσαν ση
μασίαν είς τήν φράσιν τού Χρονικού δτι 
ο βυζαντινός στρατηγός «συμβαλών τώ 
^,θλαβιανων γενει πολεμικώς είλέ τε καί 
ηφανισεν είς τέλος καί τοίς άρχικοίς οί- 
κητορσιν άποκαταστήναι τά οίκεΐα πα- 
ρεσχε».Άντιλαμβανόμεθα τί συνέβη κα
τα την σκληράν έκείνην εποχήν τόσον ά
πο τόν στρατόν,'οσον καί ιδίως άπό τούς 
επιστέφοντας πρώην οίκήτορας. Οί πλεΐ- 
στοι τών Σλάβων θά έσφάγησαν (ήφάνι- 
σεν εις τέλος), ή θά ήχθησαν είς αιχμα
λωσίαν και μόνον έλάχιστοι διεσώθησαν 
εις τα ορη, ιδίως έπί τοΰ μέσου Ταϋγέ· 
του, οι λεγόμενοι Μηλιγγοί, οϊτινες καί
'Η  π ^ τΐ^ ΐσ^ ησαν και ^ είιλιΊνίσθησαν. 
r i  ΙΙελοποννησος παρέμεινε πάντοτε Ε λ 

ληνική καί μέ έντονον τό έθνικόν της 
φρόνημα, έκεΐθεν δέ έγένετο ή τελευταία 
εξορμησις τοϋ Έλληνισμοΰ ύπό τούς 
Δέσποτας τοΰ Μιστρά, ολίγον προ τής 
υποδουλώσεως είς τούς Τούρκους, πρός’ 
ανασυστασιν τοΰ Έλληνικοΰ κράτους 

ΙΙοσον μικρός ήτο ό άποικισμός τών 
βλαβών εις τάς ελληνικός χώρας προκύ
πτει και εκ τών ελάχιστων γλωσσικών 
καταλοίπων τής σλαβικής εις τήν έλληνι·

κήν γλώσαν. "Εχομεν ρωμαϊκάς, ίταλι- 
κάς καί τουρκικάς λέξεις εις τήν γλώσ
σαν μας, άλλά σλαβικάς έχ,ομεν έλαχί- 
στας καί αύτάς άναφερομένας εις τόν 
καθ’ήμέραν βίον αγροτικών καί ποιμενι- 
κών πληθυσμών. Καί αυτός ό Vasmer 
αναγκάζεται-νά όμολογήση δτι «ή νεοελ
ληνική γλώσσα ελάχιστα ύπέστη τήν σλα
βικήν έπίδρασιν».

"Ενα άπό τά σπουδαιότερα έπιχειρή- 
ματα τών σλαβοπλήκτων περί τοϋ άποι- 
κισμοϋ τών Σλάβων εις τήν Ελλάδα 
εΐναι καί τά σλαβικά τοπωνύμια είς τήν 
χώραν μας. Ό  κ. Ζ. ήρεύνησε τό ζήτη
μα τόσον τόσον είς τό σύγγραμμά του, 
δσον καί εις άλλην μελέτην του, δπου 
έκρινε τό σύγγραμμα τοΰ Vasmer καί 
άποδεικνύει διά τοΰ μηχανισμοΰ τής ο
νοματοθεσίας, δτι οί Σλάβοι οί έγκατα- 
σταθέντες έν Έλλάδι ήσαν πολύ δλιγό- 
τεροι άπό' δτι παρουσιάζουν τά στατι
στικά δεδομένα τών τοπωνυμίων. 'Ως 
πρός το ζήτημα τών τοπωνυμίων θά ή- 
θέλομεν νά τονίσωμεν δύο σημεία τά ό
ποια δέν θίγονται. Πρώτον δτι ή ϋπαρ- 
ξις ένός τοπωνυμίου ξένου δέν σημαίνει 
δτι οί ξένοι αυτοί παρέμειναν πάντοτε 
είς τόν τόπον αυτόν. Καί αν δεχθώμεν 
δτι κάποτε έγκατεστάθησαν καί έδωκαν 
είς τόν τόπον ϊδικήν των ονομασίαν, πολ- 
λάκις συνέβη νά έκδιωχθοϋν οί ξένοι αρ
γότερα έκ τοΰ τόπου τούτου τελείως καί 
παρά ταϋτα ό τόπος νά έξακολουθή νά 
εχη τό ξενόφωνον δνομα καί μέ έλληνας 
κατοίκους. Τοΰτο συνέβη είς τά περισ
σότερα μέρη τής Ελλάδος καί ιδία είς 
την Πελοπόννησον, δπως άποδεικνύεται 
άπό τό Χρονικόν τής κτίσεως τής Μονεμ
βασίας, τό Χρονικόν ακριβώς πού ο 
Φαλμεράΐερ καί οί συνεχισταί του επι
καλούνται υπέρ τών άπόψεών των. Ά λ 
λά εχομεν πρόσφατον παράδειγμα. Έ νώ  
μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 δέν έμει
ναν Τοΰρκοι είς τήν Ελλάδα, διότι εϊτε 
έφονεύθησαν, είτε έξεδιώχθησαν, έν τού- 
τοις τά τουρκικά τοπωνύμια έξακολου- 
θοΰν νά υπάρχουν μέχρι σήμερον. Π ιρα 
τηρεΐ τις εις πόλεις ή χωρία φέροντα 
σλαβικάς τοπωνυμίας δτι δλαι αί έπί μέ
ρους τοποθεσίαι έντός τών ορίων των 
φέρουν ελληνικά ονόματα. Τοϋτο σημαί
νει ή δτι είς περιωρισμένην μόνον πε
ριοχήν τοΰ χωρίου έγκατεστάθησαν οί 
Σλάβοι ή δτι καί άν ποτε έγκατεστά&η-
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σαν Σλάβοι εις ολόκληρον τό μέρος, κα
τόπιν έξηφανίσθησαν ούτοι καί έγκατε- 
στάθη ελληνικόν στοιχεΐον. Καί τό μέν 
δνομα τοϋ χωρίου ή βουνού τίνος, ή 
ποιαμοϋ, γνωστοΰ εις τήν διοίκησιν καί 
εύρύτερον εις τήν περιφέρειαν αυτήν, διε- 
τηρήθη διά τόν λόγον αυτόν, δτι ήτο 
γνωστόν εις εύρύτερον κύκλον. Τά ονό
ματα δμως τών έπί μέρους τοποθεσιών, 
γνωστά μόνον είς τούς κατοίκους τής το
ποθεσίας ταύτης, έχάθησαν μαζύ μέ τούς 
ξένους κατοίκους της.

Ή  έργασία τοϋ ιστορικού είναι πραγ
ματικά άχαρις, ιδίως δταν έχη νά άντι- 
κρούση έπιστημονοφανή κακοήθειαν δπως 
τήν θεωρίαν τοϋ Φαλμεράΐερ καί τών 
συνεχιστών του, ιδία Σλάβων ιστορικών. 
Εΐναι υποχρεωμένος νά παρακολούθηση 
τάς τΰχας δέκα ή είκοσι χιλιάδων τό πο
λύ Μηλιγγών επί τών πλαγιών τοΰ μέ
σου Ταΰγετου, νά έξηγήση τοπωνυμίας, 
νά άπαντήση εις έστρεβλωμένας ερμη
νείας παλαιών χρονογράφων καί ταΰτα 
δλα δταν τμήματα μεγάλα τοΰ ελληνικού 
μεσαιωνικού κράτους δέν έγνώρισαν ουδέ 
αύτάς τάς μικράς έγκαταστάσεις τών 
Σλάβων, δπως αί Τόνιοι Νήσοι, αί νή
σοι τοΰ Αιγαίου, ή Κρήτη, ή Κύπρος,' 
ή Μικρά Ά σία  (ή σπονδυλική στήλη τοΰ 
Κράτους), ή Θράκη, δταν τό Κράτος 
τοϋτο εύρίσκετο εις συνεχή άντίθεσιν καί 
πόλεμον μέ τά έθνη τών Σλάβων και 
διετήρει απόλυτον καί συνεχή τήν κυ
ριαρχίαν του έπί τών μερών, πού λέγε
ται δτι έξησλαβίσθησαν, δταν προ πάν
των τά μέρη αύτά διετήρησαν πάντοτε 
τήν ελληνικήν των δ'ψιν παρά τάς περι- 
πετείας των καί δταν τέλος υπήρξε καί 
εΐναι πλήρης καί αγεφύρωτος ή διαφορά 
πνευματικής καλλιεργείας, πολιτισμού, 
φυλής, χαρακτήρος παραδόσεων καί ιστο
ρικής έξελίξεως μεταξύ τού έλληνικοΰ 
καί σλαβικοΰ έθνους. Ούδέποτε δύο έθνη 
καί μάλιστα γειτονικά, διέφερον τόσον 
πολυ και ουδέποτε είς έθνος υπήρξε τό
σον έντονος ή συνείδησις δτι αποτελεί 
κατι ξεχωριστόν καί. διάφορον, δσον τό 
Ελληνικόν ’Έθνος, έν σχέσει μέ τό σλα
βικόν. Παρ δλα αύτά τά συντριπτικά ε
πιχειρήματα, δ ιστορικός είναι υποχρεω
μένος νά μή άφήση άναπάντητον έστω 
καί τήν πλέον άσήμαντον παρατήρησιν 
Σλάβου ή σλαβοπλήκτου ιστορικού.

Καί τήν εργασίαν αυτήν, τήν άχαρι,
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Δ Ε Λ
Η έπ α νά λ η ψ η  ϋτή διαμορφω

τών σ χ έ ο ε ώ ν  μ α ς  ση τοΰ νέου παγ-
μ έ  τή Ρ ω σ ία  κοσμίου καθεστώ

τος έπικρατεί—
προσωρινά τουλάχιστο—ή Ρωσική έπιδί- 
ωξη τών «ρεαλιστικών» απόψεων" δηλα
δή ό διαχωρισμός τοΰ κόσμου σέ ζώνες 
ηθικής επικυριαρχίας τών Ρώσων καί 
τών Άγγλοαμερικανών. ’Έτσι άρχίζει 
βαθμιαία ή αναγνώριση τών κυβερνήσεων 
τών ένδιαμέσων κρατών άπό τή Βαλτική 
έως τή Μεσόγειο. Αύτό δμως δέν ταυτί
ζεται^ μέ τή λήξη τών προσπαθειών έπι- 
κρατησεως, είναι μόνο ενας σταθμός. 'Η 
άποκάτάσταση επισήμων σχέσεων δίνει 
άπλώς τή δυνατότητα νά ένισχυθή μέ νό
μιμα μέσα ή ήθι<ή καί· οικονομική επί
δραση τής Δυνάμεως πού στέλνει τόν 
πρεσβυ έπάνω στό Λαό τοΟ κράτους πού 
τόν δέχεται. Γιά νά μπορεί π. χ. ή Α γ 
γλία να επίδραση μέ νομιμοφροσύνη στήν 
εσωτερική ^ωη τών Γιουγκοσλαύων καί 
τών Αλβανών εχει άνάγκη νά έχη εκεί 
πρέσβεις. Αύτή ή σημασία δέον νά άπο-' 
δοθή στίς τελευταίες αναγνωρίσεις τών 
καθεστώτων καί δχι βέβαια, δτι ·οί Ά γ 
γλοι δέχονται πώς ό Χότζα κυβερνά νό · 
μιμα η οτι οί Ρώσοι δέχονται μέ συμπά
θεια τή σημερινή μας Κυβέρνηση, μόλο 
πού χωρίς αμφιβολία ή τελευταία μετα
βολή στήν Ελλάδα πού είναι καί πρέπει 
νά χαρακτηρισθή ώς πραγματική μετα
βολή, έδωσε τήν εύκαιρία στούς Ρώσους 
να επαναλαβουν τίς σχέσεις τους μαζή 
μας. Ό  Ρώσος πρέσβυς θά Ιλθη λοιπόν 
έδώ μέ ανάλογη αποστολή καί άπό τήν 
άποψη αύτή δέν πρέπει νά θεωρήται 
καί πολύ ένθουσιαστική ή παρουσία του.
Αν δμως διευκολύνεται έτσι ή Ρωσική 

προσπάθεια στή χώρα μας, μπορεί, αν 
δείξουμε ικανότητα καί δέν μείνουμε 
στούς νεκρούς τύπους, νά διευκολυνθή καί 
ή υποστήριξη τής Έλλην. άπόψεως απέ
ναντι τής Ρωσίας. Πιθανόν δηλαδή νά 
επιτύχουμε νά πεισθή ό 6πον*ύαρχος

τήν εκαμε μέ έπιστημονικότητα και ευ
θυκρισίαν διά τής μελέτης του ό κ. Ζ. Καί 
εκ τής μελέτης αυτής, έπαναλαμβάνομεν, 
αναφαίνεται τό άδιάσπαστον τοΰ ελληνι
κού έθνους, ή άδάμαστος αντοχή του και 
το εκπολιτιστικόν του μεγαλεϊον.
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Ραντιάνωφ, δτι χειρότερος τρόπος έξυπη- 
ρετήσεως τής κομμουνιστικής προπαγάν
δας δέν υπάρχει άπό τήν έφαρμογή τών 
ιδεών αύτών στήν Ελλάδα, γιατί θά ά- 
ποτύχουν. Μάς πληροφορούν βάσιμα, δτι 
ό δπον. Ραντιάνωφ άγαπα τήν Ελλάδα 
καί τούς 'Έλληνας. Από μάς έξαρτάται 
νά μή τόν άφίσουμε στήν άπόλυτη επί
δραση τών άναρχικών. Τώρα πού ή ά- 
γοοά τής Κεντρ Ευρώπης άτόνησε προ
σωρινά γιά μας, έχουμε ενα άκόμα π ε 
ρισσότερο λόγο νά συνδεθούμε περισσότε
ρο με τή Ρωσία. ’Έχουμε δμως καί πολ
λούς άλλους λόγους. Πρέπει μέ τήν ευ
καιρία τής άποκαταστάσεως αύτών τών 
σχέσεων νά τίς δργανώσουμε πάνω σιά 
αμοιβαία πραγματικά συμφέροντα. Ή  άν- 
τίθετη τακτική, τό νά έξιλεώσουμε δήθεν 
τους Ρώσους (τούς όποιους δέν βλάψαμε, 
ώστε νά χρειάζεται καμμιά εξιλέωση) μέ 
τό νά παρουσιαζόμαστε άριστερώτεροι, 
άπό ότι μπορούμε άπό αντικειμενικούς 
λόγους νά είμαστε, θά ήταν ή χειρότερη 
πολιτική. ΓΗ Ελλάδα ήταν καί είναι μιά 
παγκόσμια ήθική δύναμη. Πραγματική 
μας ικανότητα θά ήταν νά άξιοποιήσουμε 
τίς ήθικές δυνάμεις πού έχουμε.

Η μ ε τ α νά σ τ ε υ σ η  'Η σπουδαιότερη 
στή Νότ. ’Α φ ρική  γιά τόν Ε λληνι

σμό είδηση τών τε
λευταίων ημερών είναι δτι θά έπιτραπή 
ή μετανάστευση στή Νότ. Αφρική. Έ  
χώρα αύτή μέ τόν Καναδά καί τήν Αυ
στραλία είναι σήμερα οί πλουσιώτερες 
χώρες τού κόσμου δχι μόνο άπό τήν άπο
ψη τού σημερι/οΰ πλούτου, άλλά καί άπό 
τήν άποψη τών αύριανών δυνατοτήτων. 
Οί πληροφορίες μας είναι δτι καί 6 Κα
ναδάς θά δεχθή «άποίκους». Γιά τόν Κα
ναδά ξερουμε δτι θά ύπάρχη ό δρος τής 
αγροτικής εγκαταστάσεως τών άποίκων, 
καί υποθέτουμε, δτι ό ίδιος δρος ίσως 
τεθή καί άπό τή Νοτιαφρικανική 'Ένω 
ση. Αύτό δμως δέν πρέπει καθόλου νά 
κριθή ως έμπόδιο. Ή  Κυβέρνηση πρέπει * 
νά φροντίση α) γιά τήν προκαταρκτική
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έκπαίδευση τών μελλοντικών μεταναστών 
καί β) νά έπιτύχη τούς καλυτέρους δρους 
έγκαταστάσεως προτιμώσα τήν δμαδική 
έγκατάσταση χωριών, ώστε νά κατορΰω- 
θή ή δίχφώτηοη τής Ελληνικής παρα- 
δόσεως.

Ή  π ε ρ ιο δ ε ία  τοΰ Έ  ψυχή τοΰ 
Κ. Ν. Π λα σ τή ρ α  ΙΙλαστήρα βρίσκε

ται σέ συντονισμό 
μέ τήν ψυχή τοΰ ΛαοΟ. Θά ήταν λάθος 
νά νομισθή, δτι αύτό όφείλεται μόνο στήν 
αγνότητα καί τήν απλότητά του. Είναι 
άλλως τε άφέλεια νά πιστεύεται, δτι μέ 
τά δυό αύτά προσόντα μόνο κατώρθωσε 
νά περισώση δτι μπορούσε νά περισωθή 
άπό τήν Ελλάδα τοΰ 1922. Τό μεγαλύ- 
τερό του προσόν είναι, δτι βλέπει καθαρά 
τά μεγάλα μόνο ζητήματα έκεί πού τών 
άλλων ή άποψη σκεπάζεται άπό τά μι
κρά καί δτι δρά. Πηγαίνει στό λαό καί 
μιλεΐ άπευθείας στήν ψυχή του' καί πεί
θει- δχι μέ τήν ύπερβολική άνάλυση, άλ
λά μέ τήν έμπιστοσύνη πού έμπνέουν οί 
δπηρεσίες πού προσέφερε στόν τόπο καί 
ή πλήρης ανιδιοτέλεια του.

'Ο κ. Ιΐλαστήρας γνωρίζει έπί πλέον 
τί θέλει καί τό αισθάνεται τόσο, ώστε νά 
μεταδίδη στό λαό, χωρίς νά χρειάζεται 
τήν ώραιολογία ή άλλου είδους, ρητορι
κή, Ό  λαός μας χρειάζεται δχι μόνο Δη
μοκρατία, άλλά και κράτος μέ ισχυρή 
έκτελεστική έξουσία, γιατί τό έθνος μας 
κινδυνεύει σέ κάθε στιγμή. Καί ή προε
δρική Δημοκρατία, πού θέλει ό κ. Πλα- 
στήρας, σύμφωνα μέ τό σύστημα τοΰ Α 
μερικανικού Λαοΰ, τοΰ όποιου τή δημο- 
κρατικότητα κανείς δέν θά μποροΰσε νά 
άμφισβητήση, δίδει τά δύο αύτά στοιχεία 
τά Απαραίτητα γιά το δικό μας πολί
τευμα.

Γι’ αύτό ή περιοδεία τοΰ κ. Πλαστήρα 
στή Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα καί 
στήν Πελοπόννησο, στήν όποία 6 τύ
πος δέν άπέδωκε δλη τήν σημασία πού 
έπρεπε, ήταν μιά σύγχρονη έκδήλωση 
πατριωτισμού καί τών δημοκρατικών αι
σθημάτων τοΰ Έλληηνικοΰ Λαοΰ. Καί ή 
έκδήλωση αύτή έγινε άπό μεγάλους δγ- 
κους λαοΰ παντού δπου πέρασε ό κ. Πλα- 
στήρας καί έγινε μέ τή θέρμη έκείνη 
πού βάζει πάντα ό λαός σ’ έκείνα πού 
πιστεύει.

Ή  εισ β ο λή  τοΰ βα- Οί βασιλικοί 
σ ιλ .κ ό μ μ α τ ο ς  σ τό ν  στήν Ελλάδα πα- 
Ε ρ υ θ ρ ό  Σ τ α υ ρ ό ,  θαίνουν στίς συζη

τήσεις των τό ίδιο 
δπως καί οί κομμουνιστές- ό καθένας 
πλειοδοτεί- δέν έπιτρέπεται καμμιά έκ
φραση άμφιβολίας, καμμιά «συζήτηση». 
'Επόμενο λοιπόν είναι νά αφηνιάζουν. 
Γιατί πραγματικά άφηνιασμός άπρεπής 
καί κάτι παραπάνω είναι ή είσέλαση τοΰ 
βασιλικού κομματισμού στόν Ερυθρό 
Σταυρό- ό Πρόεδρός του κ. Ζάννας, άπο* 
χωρήσας τής πολιτικής, δυνάμενος γιά 
πολλούς λόγους νά θεωρήται έθνίκός ά- 
νήρ καί νά προσφέρη κάτω άπό αύτήν τήν 
ίδιότητα—τή σπάνια καί έν τούτοις άπα- 
ραίτητη σέ πολλές περιπτώσεις—άνεκτί- 
μητες υπηρεσίες στό ’Έθνος, αίφνηδιάστη- 
κε, δταν τοΰ είπαν ένα πρωί δτι οί βασι
λικοί κατήρτησαν γιά τίς έπικείμενες 
εκλογές κομματικό βασιλικό ψηφοδέλτιο. 
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ Έ ρ. Στ. α
ποτελούσαν ώς έκείνη τή στιγμή έκλεκτοί 
Έλληνες καί Έλληνίδες, άδιαφόρως κομ
ματικών άποχρώσεων, πού ή πείρα καί 
άφοσίωσή των συνετέλεσαν τόσο στήν επι
τυχία τοΰ έργου τού ιδρύματος αύτοΰ. 
Τώρα έγινε όλότελα κομματικό καί ή έν- 
τύπωση είνε έλεεινή καί στούς δικούς μας 
καί στούς ξένους

'Η π ε ρ ίπ τ ω σ η  τώ ν Ή  άποσχόληση 
κ α θ η γ η τ ώ ν  τ ο ΰ  μέ τά πρόσωπα 6ο- 
Π α νεπ ισ τη μ ίο υ .  ηθεί, δταν ή περί

πτωσή τους παρου
σιάζει άνάγλυφα τήν πραγματικήν κατά
σταση.’Έγιναν συντακτικές πράξεις μέ κύ
ριον άντικειμενικό σκοπό νά καθαρισθή 
τό Πανεπιστήμιο άπό έκείνους, πού τό έ- 
μόλυναν συνεργασθέντες μέ τόν εχθρό. 
Καί οί αρμόδιοι νά τίς εφαρμόσουν κά- 
μνουν δεκτούς αύτούς πού έπρεπε νά άπο- 
βάλουν καί βγάζουν άπό τό Πανεπιστή
μιο τόν Κακριδή, πού θά μποροΰσε νά 
είνε ή 'προσωποποίηση τής άντιδράσεως 
έναντίον τών κατακτητών, τόν Λούρο καί 
άλλους. Οί συντακτικές αύτές πράξεις άπό 
δργανο έθνικής έξυπηρετήσεως μεταβλη
θήκαν σέ δργανο προσωπικών παθών. ’Έ 
τσι τό ζήτημα έχει μεΐαβληθεί άπό Πανε
πιστημιακό σέ ζήτημα Κυβερνητικό.
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Ή  Β όρ ."Η π ειρ ος  ’Έπειτα άπό τόν 
πρώτο Παγκόσμιο 

πόλεμο οί σύμμαχοι μέ τού; όποίαυς μαζί 
πολεμήσαμε τούς Τούρκους μας έγκατέλι- 
παν στήν άγριότητα των εχθρών μας καί 
ή Ελλάδα τής ’Ανατολής χάθηκε. ’Έ π ε ι
τα άπό τον δεύτερο παγκόσμιον πόλεμο 
οί, σύμμαχοί μας νομιμοποιοιοΟν τήν’Αλ
βανική Κυβέρνηση πού έξολοθρεύει τόν 
Ελληνισμό τής Βορ. ’Ηπείρου. Οί λεπτο
μέρειες είνε περιττές.’Αρκεί νά γίνουμε ή 
ηχώ τών λόγων τών ιδίων τών Άγγλο- 
αμερικανών συμμάχων μας, πού τόσο συ
χνά Ιπανέλαβαν, δτι στήν είρήνη πρέπει 
νά μή λησμονηθή ή θέληση τών νεκρών 
τοΰ πολέμου καί νά τούς συστήσουμε νά 
σκεφθοΰν ποιά είνε ή θέληση τών στρατί 
ωτών μας, πού εμειναν νεκροί στίς κορυ
φές τών βουνών τής Βορ.’Ηπείρου γιά νά 
υπενθυμίζουν σέ οσους Ιχουν τό ενδιαφέ
ρον νά τό μάθουν, δτι άν αύτοί νηστικοί 
γυμνοί καί άοπλοι σχετικά μέ τόν εφοδι
ασμό τοΰ έχθροΰ νίκησαν, αύτό έγινε 
μόνο καί μόνο γιατί δ άγώνας ήταν γιά 
έδάφη Ελληνικά.

’Α κ α τ α ν ό η τ η  έπι Εκείνοι πού θέ- 
ε ίκ ε ια  ά π έ ν α ν τ ί  λουν νά τιμωρη- 
τώ ν δ ο σ ιλ ό γ ω ν .  θή αμείλικτα τό

ΚΚΕ δέν καταλα
βαίνουν, δτι μιά τέτοια τιμωρία μένει 
χωρίς ήθική δικαίωση αν δέν τιμωρηθούν 
αυστηρότερα εκείνοι πού συνεργασθήκαν 
μέ τόν εχθρό καί έπομένως χάνει δλη τή 
σκοπιμότητα της .Ά ν  ήσαν πολιτικώτεροι 
καί δικαιώτεροι θά άρχιζαν άπό τούς δο- 
σιλόγους, πού σάν πιο μορφωμένοι καί 
πιο ευκατάστατοι μπορούσαν εύκολώτερα 
να κάνουν εκείνο πού επρεπε' καί μόνο 
έπειτα άπό αυτούς, αδιάβλητοι πλέον άπό 
τήν κατηγορία γιά ταξική δικαιοσύνη θά 
προχωρούσαν στόν Ιξαγνισμό τοΰ εμφυ
λίου σπαραγμού. Δέν υπάρχει καμμιά αμ
φιβολία, δτι ή συνεργασία μέ τόν εχθρό 
δέν εχει άκόμα έξιλασθή' Ιδιώτες πού ό 
καθένας μας γνωρίζει προσωπικά πώς 
συμβίβασαν τά συμφέροντά τους μέ τήν 
κατοχή, κρατικοί λειτουργοί πού χρησι- 
σιμο.τοίησαν τό αξίωμά τους εναντίον τών

αισθημάτων καί τών συμφερόντων τοΰ 
λαού, αξιωματικοί πού'μπορούσαν νά χρη
σιμοποιήσουν αποδοτικότερα τίς πολεμι
κές τους ικανότητες στήν ’Ήπειρο ή στόν 
Παρνασσό βρέθηκαν μέ γερμανικό δπλο 
στό χέρι. Οί Έαμΐτες χτύπησαν'Έλληνες 
πού κατά τήν κρίση τους ήσαν εχθροί τού. 
λαοΰ' οί δοσίλογοι κάμαν ακριβώς τό ίδιο. 
Κοινό τους έγκλημα εινε δτι χτύπησαν 
“Ελληνες. Εινε αλήθεια δτι άρχισε πρώ
τα τό Κ.Κ. καί κανείς δέν θά είχε αντίρ
ρηση γιά τήν τιμωρία τών αρχηγών του. 
Τό νά τιμιορούνται δμως οχι αυτοί άλλά 
οί οπαδοί τους, πού ενεργούσαν χωρίς 
δική τους πρωτοβουλία καί νά μένουν α
τιμώρητοι εκείνοι πού άπό δική τους πρω
τοβουλία καί συμφέρον έδρασαν εινε φυ
σικά απαράδεκτο.
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ.—Είς τό προηγούμενο τεύ
χος μας, άριθ. 16-17 τοΰ μηνός 8]βρίου 
I.S. καί είς τήν «Βιβλιοκρισίαν» (σ. 319) 
Οπό τόν τίτλον «Τρϋϊς σταθμοί μι«ς πο
ρείας», 3ος στίχος Ικετών άνω, νά γραφή 
«Ήρ.» άντί «Όρ » Άποστολίδης- είς τόν 
2ο στίχο έκ τών κάτω, άντί «δυσχείρι- 
στος» νά γραφή «δυσχείρωτος»' έπίσης, 
είς τό τέλος νά προστεθή : «Ελληνοπρέ
πεια» δέ λέγοντες, έννοοΰμε τήν άντίλη- 
ψη, ή όποία άνάγει τά πάντα, θεούς καί 
καί δαίμονας, είς τήν δπηρεσίαν τής άτο- 
μικής προσωπικότητος τοΰ άνθρώπου.
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