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Τ ό X ρ
Ή  κύπρος

Δέν είναι λίγοι οί ’Ά γ γ λ ο ι πού συνη- 
γοροΰν στήν ένωση τής Κύπρου μέ τήνΈλ- 
λάδα. ‘Η φωνή τους δέν μπορεί παρά νά 
μάς συγκινήση. 'Υπάρχουν δμως καί εκεί
νοι, οί όποιοι, σκεπτόμενοι μεγαλοφώνως, 
προδίδουν αισθήματα καί κρίσεις ενός, μι
κρού εότυχώς, μέρους τοΰ φίλου Ά γγλι-  
κοΰ λαοΰ, είς βάρος τών Ελλήνω ν, καί Ι
διαιτέρως τών Κυπρίων. Ή  έπιθυμία τους 
νά μείνη ή Κύπρος στή Μ εγ. Βρεττανία 
τούς υποβάλλει σκέψεις που δικαιολογούν 
αύτήν τήν πολιτική. Καί μερικοί άπό αύ- 
τοΰς φθάνουν νά υποστηρίζουν, δτι πολλοί 
νησιώτες θά προτιμούσαν τήν οικονομική 
τους βελτίωση κάτω άπό τους ’Ά γγλους , 
παρά τήν ένωσή τους μέ τήν πολυτάραχη 
καί πτωχήν 'Ελλάδα.

Πόσο λίγο κατανοούν τούς ‘Έλληνας οί 
λίγοι αύτοί ’Ά γ γ λ ο ι, καθώς καί έκεϊνοι τοΟ 
'Υπουργείου Α π οικ ιώ ν!. Λοιπόν, δταν μι
λούν στό Λονδίνο γιά Ελευθερία , έννοοΰν 
άρά γε τό καθεστώς αύτοΰ τοΰ κομματι
κού τής Έλλάδος;Μποροΰν άραγε νά καυ-

ο V ι κ ό
χηθοΰν, δτι χρησιμοποιούν τή γλώσσα τής 
ειλικρίνειας, δταν μιλοΰν γιά «μή Μουσουλ
μάνους» κατοίκους τής Νήσου ; ’Ά λ λ ο ι 
φθάνουν νά κατηγορούν τούς Κυπρίους,δτι 
δέν άναγνωρίζουν εύγνωμοσύνη στούς Ά γ -  
λους γιά τά οικονομικά ώφελήματα πού 
είχε τό νησί τους άπό τόν πόλεμο, ή γιά 
τό δτι.. ό τόκος τώρα έκεϊ Εχειύποβιβασθή. 
Καί μέσα σ’ αύτά καί σέ πολλά άλλα δέν 
μπορεί νά άποκρυβή άπό τούς λίγους εύ- 
τυχώς αύτούς ’Ά γγλους  τό αίσθημα τής 
υπεροχής τού ίδικοΰ των λαού, ή τού πο
λιτισμού του άπέναντι τών Κυπρίων. Στήν 
Α γ γ λ ία  Εχει δικαίωμα ό καθένας νά λέ- 
γη καί νά γράφη δ,τι θέλει καί σ’ Ενα με
γάλο Εθνος συναντά κανείς έξ ίσου συχνά 
άνοήτους δπως καί σ’ Ενα μικρό. Κανείς 
βέβαια δέ)> παίρνει στά σοβαρά τήν παρω
χημένη αυτή νοοτροπία. Καί δμως τό δη
λητήριο φέρνει σιγά σιγά τά άποτελέσμα- 
τά του. Ο ί ’Ά γ γ λ ο ι είναι ενας λαός εμπο
ρικός· κ ι’ αύτό είναι πρός τιμήν τους. Οί 
'Έλληνες είναι ενας λαός αισθηματικός καί 
αύτό δέν είναι όλιγώτερο πρός τιμή τους 
Ο ί 'Έλληνες άναγνωρίζουν μέ ειλικρίνεια
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δτι τό συμφέρον τους είναι μέ τούς Ά γ 
γλους. Δέν εϊμαστε δμως φίλοι τους γιαυ- 
τό, άλλά άπό άγάπη καί Εκτίμηση. Καί τά 
αισθήματα αύτά κινδυνεύουν νά φθαρούν, 
άν μείνη μεταξύ μας αύτή ή διαφορά, μι
κρή γιά τούς “ Αγγλους, μεγάλη γιά μάς· 
ή διαφορά, άν ενα καμμάτι τής Ελλά δο ς  
θά είναι έλεύθερο ή «άποικία».

Ο ί άρετές τοΰ Ά γγλ ικο ΰ  Λαοΰ εΐναιμε- 
γάλες καί οί υπηρεσίες πού προσέφερε στήν 
“Ελλάδα  έπίσης. "Εχουμ ε  δμως λόγους 
νά πιστεύουμε, δτι ή πολιτική τών 'Ε λ λ ή 
νων άπέναντι τής ’Αγγλίας ύπήρξε πολύ 
περισσότερο συνεπής καί μποροΰμε νά πού
με πολιτικώτερη — μόλο πού καί οΐ άλλοι 
μάς κατηγοροΰν καί έμεϊς κατηγορούμε 
τούς εαυτούς μας ώς άπολιτικούς— παρά 
ή πολιτική τών ’Ά γγλω ν  άπέναντι τής 'Ε λ 
λάδος.

Ο ί Κύπριοι εύρισκόμενοι ύπό καθεστώς 
στερήσεως κάθε διοικητικής ελευθερίας καί 
διώξεως καί τών εκκλησιαστικών τών άκό- 
μη άρχών έπολέμησαν τή στιγμή τοΰ κιν
δύνου μέ τούς ’Ά γγλους . Κα ί τώρα απο
τείνονται πρός φίλους. Μεταχειρίζονται δ 
μως τή γλώσσα τής άληθείας. Καί ή άλή- 
θεια, τό δίκαιον καί τό συμφέρον είναι δτι 
πρέπει νά άποδοθή έγκαίρως ή Κύπρος 
στήν έλευθερία.

Κατάργηση τής ελευθεροτυπ ίας
Ή  ελευθεροτυπία είναι συγχρόνως Ε<. 

να άπό τά μεγαλύτερα πλεονεκτήματα κα· 
άπό τά πλέον επικίνδυνα μειονεκτήμα
τα τής Δημοκρατίας. Συχνά , ή έλευθερία 
τοΰ τύπου παρουσιάζη τά πράγματα 
δπως συμφέρει στις άπόψεις τών ιδιοκτη
τών τών έφημερίδων ή τών κομμάτων πού 
άντιπροσωπεύουν, άφαιρει ίσο ποσό έλευ- 
θερίας άπό τούς άναγνώστας των, οί ό
ποιοι είναι ύποχρεωμένοι νά διαβάζουν 
αύτές τίς άπόψεις. Αύτός εΤναι ό λόγος, 
πού ή Δημοκρατία είναι δυνατή μόνο 
στούς λαούς, πού Εχουν πολιτική μόρφω
ση. "Ε ν α  άπό τά χαρακτηριστικά τής πο
λιτικής αύτής μορφώσεως είναι νά άπο- 
φεύγεται ή υπερβολή καί νά μή χρησιμο- 
ποιήται καθόλου τό ψέμμα. 'Ε δ ώ  ή Δεξιά 
καί ή Α ριστερά  έχουν φύγει άπό τήν ύ- 
περβολή καί έχουν γίνει έξαλλοι· δέν με
ταχειρίζονται άπλώς τό ψέμμα, άλλά τό 
συνδυάζουν Ετσι, ώστε νά φθάνει τήν ά- 
πάτη. Κα ί τά δυό αύτά άκρα έννοοΰν κά 
θε φορά τίς διατάξεις γιά τόν Τύπο άπό 
τήν άποψη μόνο τοΰ κομματικοΰ των 
συμφέροντος. ’Έ τ σ ι τό Λα ϊκό  Κόμμα  πού 
στά 1931 έμαίνετο έναντίον ένός άθώου 
όμοιου νομοθετήματος τών Φιλελευθέρων, 
Εφαρμόζει τώρα μέσα 3έ λίγες ί'-ρες μέ
τρα σχεδόν άπαγορευτικά. Ά π ό  τό άλλο

μέρος μόνο ώς φαρισαϊσμός μπορεί νά 
θεωρηθή ή όργή τοΰ Κ .Κ .,  πού κύριο μέ
ρος τοΰ προγράμματος του είναι νά μή 
επιτρέπεται οΰτε σκέψη κάν γιά ελευθε
ροτυπία.

Δέν είναι μόλα ταΰτα ή άσυνέπεια τοΰ 
Λα ϊκοΰ Κόμματος τό κύριο γνώρισμα τοΰ 
νομοθετήματος. Κα ί αύτή καί πολλά άλ
λα  έπιτρέπονται, δταν κινδυνεύει τό ’Έ θ 
νος, άρκεϊ νά βοηθούν στήν άποτροπή 
τοΰ κινδύνου. Έ δ ώ  δμως θά προκύψη πο
λύ μεγαλύτερη βλάβη, γιατί θά έπιταθή 
ή έντύπωση στό έξωτερικό, δτι έ'χουμε με
ταβληθή σέ κράτος φασιστικό· καί δέν θά 
έπέλθη καμμία βελτίωση στό Εσω τερικό , 
γιατί ή κατάργηση τής έλευθεροτυπίας θά 
δόση τήν εόκαιρία νά όργιάζουν οί φή
μες. Οΰτε καί πονηριά τής Κυβερνήσεως 
δικαιούται κανείς νά διακρίνη, δτι δηλα
δή βρήκε μιά εύκαιρία γιά νά δεσμεύση 
τόν Τύπο. Τό κύριο γνώρισμα τής κυβερ
νητικής αύτής ένεργείας είναι ή νευρικό- 
της, άπό τήν όποιαν προήλθε. Ή  δημοσί
ευση ένός — φανερά πλαστοΰ άλλωστε — 
άνακοινωθέντος δύο άρχηγών άνταρτικών 
ομάδων, οΰτε έπρόσθετε, οϋτε άφαιροΰσε 
τίποτε άπό τήν κρισιμότητα τής καταστά- 
σεως. ‘Οποιοσδήποτε άντάρτης ή ληστής 
μπορεί νά όνομάζη τό λημέρι του «Ά ρχη-  
γεΐον» καί νά έκδίδη άνακοινωθέντα. «Μ ε 
γαλύτερη άσφαλώς βαρύτητα άπό τά «ά- 
νακοινωθέντα» αύτά εδοσαν ®τήν άνταρ- 
τική κίνηση οί δηλώσεις τοΰ Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως δτι «πρόκειται περί Επανα- 
στάσεως καί δχι περί άνταρτοπολέμου».

Τόσο στή Βουλή, δσο καί Εξω άπό αύ
τή, ή Κυβέρνηση δείχνει κάθε τόσο μιά 
τάση νά παρουσιάζη τήν κατάσταση όμα- 
λώτερη άπό δτι είναι. Μ ιά  κατάσταση 
δμως τόσο σοβαρή, δπως ή σημερινή, μπο
ρεί νά άντιμετωπισθή μόνο, άν ή ηγεσία 
καί ό λαός φανούν πρόθυμοι σέ μεγάλες 
θυσίες. Καί ό λαός θά φανή πρόθυμος στήν 
θυσία,μόνο άν μάθη τήν άλήθεια. Ό  λαός 
δένφοβεϊται τήν άλήθεια.Τή φοβείται δμως, 
καί πολύ μάλιστα, ή Κυβέρνηση. Αύτό 
εΤναι δλο.

Τό τίμημα τής άσύδοτης ελ ευ θ ερ ία ς  στην 
οικονομία μας

"Ο τα ν τό συνάλλαγμα πού διαθέτουμε 
είναι περιορισμένο, είναι φανερό πώς άν- 
τί νά άγοράζουμε μ ’ αύτό Ετοιμα έμπο- 
ρεύματα, πρέπει τούναντίον νά προτιμού
με πρώτες ύλες. Μ έ τό τρίτο ή τέταρτο 
τού συναλλάγματος μποροΰμε νάχουμε τό 
ίδιο ποσό προϊόντων. Ά κ ό μ α  περισσότερο 
ισχύει αύτό, δταν πλησιάζει τό συνάλλαγ
μά μας νά έξαντληθή. ‘Υπάρχει δμως έ-

Δεκέμβριος

δώ  ενα μεγάλο έμπόδιο. Οί βιομήχανοικαί 
ο ί έμποροί μας δέν κατεβάζουν τίς τιμές 
παρά μόνο μέ τόν συναγωνισμό, άν δηλα
δή  ελθη άφθονο εμπόρευμα σέ χαμηλές 
ττιμές άπ’ εξω- άρκετά δμως άφθονο, ώστε 
νά μήν άπορροφάται άμέσως άπό τήν ά 
πό τήν άγορά. Έ μ ε ΐς  δμως είναι άδύνα- 
το  νά έ'χουμε τόσο συνάλλαγμα καί γι- 
«χυτό Εχουμε ώς άποτέλεσμα καί τά δύο 
χ α κ ά : νά μένουν ψηλά οί τιμές καί νά 
διαρρέη συγχρόνως τό συνάλλαγμα. Καί 
κάτι έπί πλέον : δέν μπορούμε νά διαθέ
σουμε σχεδόν τίποτε σέ έργασίες άνασυγ- 
χροτήσεως καί έφόσον διαρκεΐ ή έγχώρια 
ύποπαραγωγή τά πραγματικά έσοδα τοΰ 
προϋπολογισμού μένουν σέ επίπεδο πολύ 
χαμηλότερο άπό τά έξοδα. Οί βιομήχανοί 
μας δμως κερδίζουν περισσότερα άν πα
ράγουν λιγότερα. ’Ά ν  παράγουν τά μισά 
άπό δ.τι χρειάζεται ή άγορά, τό κέρδος 
των κατά μονάδα προϊόντος είναι ύπερ- 
διπλάσιο άπό δ,τι θά ήταν άνή άγορά είχε 
χορεσθή. Σ ’ αύτό τό πράγμα δέν μπορεί 
,βέβαια νά ΰπάρξη άλλη λύση εκτός άπό 
Γό.ν άποτελεσματικό έλεγχο του κόστους 
χα ί τών τιμών. Υπ ά ρχουν  άλλα πράγμα
τα  τής διευθυνομένης οικονομίας πού δέν 
μπορούν σ ’ έμάς νά έφαρμοσθουν. Ό  Ε
λ εγχος  δμως τής βιομηχανίας μπορεί νά 
έφαρμοσθή κι’ έδώ μέ τήν ϊδια εύκολία 
χα ί τήν ϊδια άποτελεματικότητα δπως 
χαί άλλου. Καί, άν δέν .Εφαρμόζεται, αύ- 
τό σημαίνει δτι ή Κυβέρνηση ζητεί μέν 
πειθαρχία άπό τόν πολύ λαό, έπιτρέπει δ 
μως τήν άσυδοσία στούς λίγους πού στη
ρίζουν τό κόμμα.

“ Ολοι γνωρίζουν, δτι πριν άπό τόν πό
λεμο  εϊχαμε φθάσει νά παράγουμε έδώ 
τό  σύνολο σχεδόν τών βιομηχανικών προϊ
όντων, γιά τά όποια ύπήρχαν έδώ βιομη
χανικές Εγκαταστάσεις. Είχαμε· δέ τότε 
συνάλλαγμα πολλαπλάσιο άπό τό σημερι
νό . Τό νά εισάγουμε τώρα άπ’ Εξω Ετοι
μ α  προϊόντα άπό αΰτά πού μπορούν νά 
κατασκευασθοΰν έδώ καί νά μή διαθέτου
με συνάλλαγμα γιά νά άγοράσουμε π.^. 
καυστική σόδα πού είναι πρώτη Ολη πρώ
της άνάγκης, ώστε νά μή μποροΰμε νά 
χάμουμε οϋτε τζάμια πού τόσο χρειαζόμα
στε γιά τήν άνοικοδόμηση, αύτό εΐνοίι 
σκάνδαλο πολύ μεγαλύτερο—άν καί δχι 
τόσο εντυπωσιακό —άπό Εκείνα πού άπα- 
σχόλησαν τίς Εβδομάδες αύτές τή Βουλή .

"Οπως σ ’ δλα τά κράτη, Ετσι κ ι’ Εδώ 
πρέπει νά γίνουν έξελεγκτικές Επιτροπές 

λέγχου πάνω σέ ώ ρ ι σ μ έ ν α  π ρ ό σ ω 
π α  κ α ί  π ρ ά γ μ α τ α  καί δχι σέ άφηρη- 

ένες θεωρίες καί τά άποτελέσματα τών 
"ρεονώ ν των νά δημοσιευθοΰν, ώστε νά 
ΐκρ ίνη  ό καθένας μέ ώρισμένα δεδομένα.
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‘Η  βιομηχανία μας δέν επαθε βλάβες. 
Πρέπει νά παραγάγη. Δέν είναι άνεκτό 
νά έκμεταλλευθούμε σέ λαόν έπαιτοΰντα 
άπό ξένους πράγματα πού ό ίδιος εχει τά 
μέσα νά κατασκευάση.

Ά κ ό μ α  σαράντα μήνες

Τ ά  τελευταία άλληλοσυγκρουόμενα μέ
τρα τής Κυβερνήσεως, ή άναταραχή καί 
τό ύβρεόλόγιο μέσα στή Βουλή , οί άφε- 
λεΐς δηλώσεις τοΰ Α ρ χ η γ ο ύ  τοΰ Λα ϊκού 
Κόμματος, δτι θά μείνη στήν άρχή 40 ά 
κόμα μήνες τή στιγμή πού έ'χει σηκωθεί 
δλη ή Ε λ λ ά ς  έναντίον τοΰ Λα ϊκοΰ  Κ ό μ 
ματος καί τό Λα ϊκό  Κόμμα  Εναντίον τοΰ 
Α ρ χ η γ ο ύ  του, οί Εναλλασσόμενες άντίθε- 
τες δηλώσεις τού ϊδιου σχετικά μέ τή με
τάβασή του στήν Α μ ερ ική  καί μΕ τό σκάν
δαλο γύρο στόν άρχηγό τοϋ συμ'πράτ-
τοντος στήν ΚυβΕρνηση κόμ μα τος  δλα
αύτά χαρακτηρίζουν τήν σύγχυσή άπό 
τήν οποίαν δΕν μπορεί πλέον νά ξεφύγη ή 
σημερινή Κυβέρνηση καί τό φόβο, άπό τόν 
όποιον συνέχεται, βλέποντας δτι κάθε μέ
τρο τηςφέρνει τό άντίθετο άπό τό έπιδιω- 
κόμενο άποτέλεσμα.

Ή  πλέον άκατάλληλη Κυβέρνηση γιά 
τήν Εφαρμογή μέτρων κατευνασμού είναι 
ή σημερινή, γιατί αύτό δείχνει τήν άδυ- 
ναμία της καί αύξάνει, άντί νά έλαττώση 
τή θρασύτητα τών άνταρτών. Τά  μΕτρα Ε
πιείκειας πού Ελαβε ύπενθυμίζουν τήν 
ιστορία τοΰ νοικοκύρη πού δΕνμποροϋσε νά 
άφήση τόν κλέφτη, γιατί δέν τόν άφηνεν έ 
κείνος. Τό χειρότερο πού μπορεί νά πάθη 
κανείς εΐνε άσφαλώς ή γελοιοποίησή 
του. Ο ί «λαοπρόβλητοι» μέ τήν εύκαιρία 
τών μέτρων κατευνασμού θά θυμούνται, 
δτι κάποτε μιλοΰσαν έναντίον τής άποσυμ- 
φορήσεως καί δτι άπειλοΟσαν νά περά
σουν τήν Κυβέρνηση Σοψούλη άπό ειδικό 
δικαστήριο, γιατί δέν Εχυνε άρκετό οίμα. 
Βλέποντας τόν Ά ρ χ η γ ό  του Κόμματος 
τών φιλελευθέρων νά άρνήται συνεχώς νά 
λάβη μέρος στήν Κυβέρνηση θά θυμούν
ται δτι τόν κατηγόρησαν μέ τόση Επιμονή 
γιά άρχομανία. f

Τό  πανίσχυρο κόμμα τών «Λαοπρόβλη
των», μή μπορώντας νά σχηματίση Κυβέρ 
νηση μόνο του, είναι ύποχρεωμένο νά μέ- 
νη στό ζυγό άνεπιθύμητης συνεργασίας. 
Οί ύπουργοί τοΰ άπατοΰν συστηματικά 
τό λαό άπό τό βήμα τής Βουλής γιά νά 
παρουσιάσουν τήν κατάσταση καλύτερη 
άπό δ,τι είναι. Τώρα δλοι, καί οί Τδκ ι οί 
Λα ϊκοί θέλουν νά πέση ή Κυβέρνηση νά 
τί>ν άντικαταστήση μία Ε θ ν ικ ή  ΉγεσΙο.»



Ή  ν α υ τιλ ία  μας
Μέσα σ ’ δλη τήν οικονομική απαισιο

δοξία ή διαρκής αΟξηση των άγορών καί 
άλλων σκαφών άπά τούς έφοπλιστάς μας 
είναι ή πρώτη—καί μόνη —άρχή τής άνα- 
συγκροτήσεως. Τά  σκάφη πού άγοράζον- 
ται δέν είναι τά καταλληλότερα γιά τόν 
διεθνήσυναγωνισμό.Δέν είναι παλαιά,δπως 
συνήθως,είναι όμως πολεμικής κατασκευής 
καί δέν Εχουν τά στοιχεία τής στερεότη- 
τος, τής ταχύτητος καί τής οικονομίας σέ 
καύσιμα πού άπαιτοΰνται σήμερα γιά τήν 
συνοςγωνιστική επικράτηση. Είνα ι σκάφη 
εύκαιρίας, άγοραζόμενα μέ διαφόρους 
συνδυασμούς πού τιμούν τήν έπιχειρημα- 
τικότητά μας, άν καί δέν λύουν τό πρό
βλημα.

Κα ί στό ζήτημα αύτό ή Κυβέρνηση δέν 
κατώρθωσε νά φθάση σέ ενα ικανοποιητι
κό συμβιβασμό τών άπαιτήσεων πλοιοκτη
τών κάί ναυτεργατών άπό τό Ενα μέρος 
καί έθνικοΰ συμφέροντος άπό τό άλλο. 
Έ τ σ ι  τά νέα σκάφη νηολογούνται μέ ξέ
νες σημαίες, πράγμα πού έχει γιά άποτέ
λεσμα δτι μεγάλο ποσοστό τοΰ πληρώ
ματος μπορεί νά μήν είναι έλληνικό. "Α ν  
αύτό τό πράγμα γίνη μιά συνήθεια, οί 
συνέπειες θά είναι άρκετά δυσάρεστες. 
“ Οταν οί οικογένειες τών πλοιοκτητών μέ
νουν στό έξωτερικό καί τά πληρώματα 
δέν είναι 'Έ λληνες  τότε τά πλοία αύτά 
θά είναι άχρηστα γιά τήν Ε λ λ ά δ α . Ή  
Κυβέρνηση πρέπει νά έπιβάλη στούς πλοιο- 
κτήτας άνετη καί υγιεινή διαμονή καί δια
τροφή τοΰ πληρώματος- καί πρέπει κατό
πιν νά έπιβάλη πειθαρχία στά πληρώμα
τα, ώστε ή Ε λ λ η ν ική  Σημαία νά περι
βάλλεται παντοΰ άπό άπόλυτη εμπιστο
σύνη. Τό ζήτημα τής άμοιβής τών πληρω
μάτων πρέπει νά συγκρίνεται δχι μόνο μέ 
τήν άντίστοιχη άμοιβή τών ’Ά γ γ λ ω ν  καί 
τών Αμερικανώ ν, άλλά καί τό εισόδημα 
τών άλλων Ελ λ ή νω ν  πού μένουν έδώ άερ
γοι γιατί ύπερβολικές άπαιτήσεις τών ναυ- 
τεργατών έμποδίζουν τήν άνάπτυξη τής 
Ναυτιλίας μας. Τό 'Υπουργείο Ε μ π ο ρ ι
κής Ναυτιλίας στάθηκε σχεδόν πάντα ά- 
νίκα\*> νά διακρίνη καί νά έπιβάλη τό έθ- 
νικό συμφέρον. Πρώτοι βέβαια πρέπει νά 
δόσουν τό παράδειγμα οί πλοιοκτήτες, οί 
όποιοι έχουν τήν κυριώτερη εύθύνη καί ά- 
πέναντι τοΰ ’Έθνους καί άπέναντι τών 
πληρωμάτων.

*Η ’Α γγλική  να υ τιλ ία  κατά τής 'Ελλη
νικής

'Ο  τύπος δημοσιεύει μέτρα πού δεί
χνουν Ελλειψη νομιμοφρσύνης τής Α γ γ λ ι 
κής Εμπ ορικής Ναυτιλίας άπέναντι μας.
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Συχνά κατηγοροΰσαν οί ’Ά γ γ λ ο ι πριν άπό 
τόν πόλεμο έμάς γιά έλλειψη νομιμοφρο
σύνης στό συναγωνισμό, γιατί στηριζόμα
στε σέ χαμηλές άμοιβές τών πληρωμάτων 
καί στή χρησιμοποίηση παλαιών φτηνών 
πλοίων. ’Ά ρχισα ν τότε νά μάς πολεμούν 
μέ κρατικές έπιχορηγήσεις. Τρία πράγματα: 
πρέπει νά σημειωθούν σχετικά μέ αύτό = 
— δτι ή Ελληνική  Ναυτιλία χρησιμοποιού
σε πολλά Α γγ λ ικ ά  κεφάλαια, δηλαδή δού
λευε ώς ίκανώτερος έπιχειρηματίας πρός 
δφελος δχι μόνον τής Ελ λ ά δ ο ς  άλλά καί 
τοΰ ΆγγλικοΟ  Κεφαλαίου. Δεύτερο δτι ο ί 
’Ά γ γ λ ο ι μάς προτείνουν τώρα οί ίδιοι νά ά- 
γοράσουμε άπό τά παλαιότερά τους πλοία 
καί έμεϊς τό άρνούμεθα.Αύτό βέβαια είναι 
άσυνεπές μέ τήν έναντίον μας θεωρία τους_ 
Τρίτον, τή στιγμή πού εμείς Εχουμε άπό
λυτη άνάγκη συναλλάγματος μάς καταπο
λεμούν στό ζήτημα αύτό δσον άφορά. τήν 
Ναυτιλία μας, ένώ συγχρόνως ό Σέρ Στάψ- 
φορντ Κρίππς στή Βουλή τών Κοινοτήτων 
(18 Ό κτω βρ.) προκειμένου γιά τούς ’ Ιάπω
νες δήλωσε— σχετικά μέ τήν βιομηχανία 
τής ύφαντουργίας — δτι καίτο ή Μεγ. Bpsrr- 
τανία δεν έγκρίνει τόν συναγωνισμό μέ χα 
μηλά ήμερομίσθια, πρέπει έν τούτοις νά: 
έπιτραποΰν στήν ’Ιαπωνία άρκετές εξα
γωγές γιά νά άποκτήση τό άπαιτούμενο 
συνάλλαγμα. Έ δ ώ  είναι δύο μέτρα κα ί 
σταθμά καί δέν χρησιμοποιείται γιά μάς. 
τό εύνοϊκώτερο.

'Η βόρεια 'Ελλάδα
Ό  κόκκινος όρίζων τών βορείων μας σι> 

νόρων χρωματίζεται τώρα έντονώτερα άπό 
τις άνταύγειες τών καιομένων χωριών. OL 
οικογένειες τών χωρικών Εχουν ξερριζωθεί 
καί τά μέλη τους Εχουν διασπαρεϊ στούς 
τέσσαρες άνέμους, ’Ά λ λ ο ι στις κοντινότε
ρες πόλεις, άλλοι στή Θεσσαλονίκη, κα ί 
άλλοι.,, στά βουνά μέ τούς άντάρτες.’Έ τ σ ι 
ή θύελλα γκρεμίζει τά σπίτια καί ξερριζώ- 
νει τά δένδρα καί συνέχει μέ άγωνία εκεί
νους πού βλέπουν νά καταστρέφονται δλα: 
δσα μέ κόπους μαζέψαν γιά νά ξεστήσουν 
τή ζωή τών παιδιών τους. Ό  έμφύλιος πό
λεμος σκοτώνει καί τούς άνθρώπους· κα ί 
κάτι πολύ φοβερώτερο: έρημώνει τήν ψυχή 
τους καί φέρνει τήν άμφιβολΐα έκεϊ πού υ 
πήρχε τουλάχιστο ή έλπίδα. Πλέον άξιολύ 
πητοι άπό δλους είναι οί πρόσφυγες. Αύ- 
τοίμοιάζουν πιά μέ άχυρο στόν άνεμο. 'Η  
μοίρα τους ήταν φοβερή. Καί δμως άντί- 
θετα άπό δτι συνέβη μέ μέρος, δχι μεγάλο 
ευτυχώς, τών προσφύγων τών πόλεων, ποί> 
δέν κατώρθωσε νά άνθέξη στήν παγϊδ<χ 
τής προπαγάνδας, οί πρόσφυγες τών χωρι
ών μένουν πιστοί. Ή  φωνή τους δμως, τά 
«Εως πότε» τών μαρτυρικών έκείνων πληθυ-

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Ε Π 1 Θ Ε Ω Ρ Η Σ Μ

«τμών, δέν φθόνει δυστυχώς Εως τή βοερή 
καί πολυάσχολη Πρωτεύουσα. Δέν φθάνει 
καί δέν συγκινεΐ. θ ά  νόμιζε κανείς, δτι Ε 
νας άλλος κόσμος, έγωϊστικός καί μικρό
ψυχος, Εχει καταλάβει τήν καρδιά τής Έ λ - ,  
Λάδος καί παραλύει τήν εθνικήν προσπά
θεια. "Ενα  μεγάλο μέρος τής πολιτικής 
κα ί τής κοινωνικής ήγεσίας τοΰ ’Έθνους 
μας φέρει τή βαρύτερη εύθύνη. Γ ιά νά  ζήση 
ή Ε λ λ ά ς , πρέπει αύτό νά ύποχωρήση ή νά 
παραμερισθή. Ο ί ψυχικές δυνάμεις τοΰ 
λα οϋ μας είναι άνεξάντλητες, είναι δμως 
σάν νά μήν ύπάρχουν καθόλου, δταν ή 
Κυβέρνηση δέν τις αισθάνεται, τις παρα
γνωρίζει καί τις διασπά.

"Η προσφυγή μας στον Ο.Η.Ε.

Ή  χώρα μας Εχει κάθε συμφέρον νά 
γ ίνη  παντοΰ γνωστή ή πραγματική κατά
σταση στή Μ ακεδονία καί στή Θράκη. Οί 
Μειονότητες πού βρίσκονται μέσα στά σύ
νορά  μας εϊναι οί πλέον όλιγάριθμες παρά 
■σέ όποιοδήποτε άλλο Βαλκανικό κράτος.

Νοτιοσλαβία Εχει περισσότερους άπό 
μισό εκατομμύριο Α λβα νούς, άλλους τό
σους Γερμανογλώσσους, άλλους τόσους 
Ούγγρους,έκατοντάδες χιλιάδες Ρουμάνων 
χ .  ά. 'Η  Βουλγαρία μόνο στή Δοβρουτσά 
εχει περισσότερους άπό διακόσες χιλιά
δες Τούρκους. Ο ί ξένοι παρατηρηταί, πού 
8ά ελέγξουν τά επεισόδια τών συνόρων 
θά έχουν άσφαλώς τήν εύκαιρία νά δια
πιστώσουν δτι ό πληθυσμός τών βορείων 
μας έπαρχιών είναι άμιγής σχεδόν ελλη
νικός καί θά άναφέρουν αύτήν των τή δια
πίστωση. Τό κέρδος μας θά είναι μεγάλο 
γιατί τό άποτέλεσμα μιάς συνεχοΰς προ
παγάνδας είναι νά θεωρήται, καί άπό 
πολλούς φίλους μας, ή Ελ λ η ν ικ ή  Μ α κε 
δονία  ώς έπαρχία κατοικουμένη άπό διά
φορες φυλές. Οί γείτονές μας Εχουν κά 
θε συμφέρον νά άντιταχθοΰν στόν Ελεγ
χ ο  γιατί τό πρώτο πού θά έξήταζε ή Ε 
πιτροπή θά ήταν ποιοι Εχουν συμφέρον στή 
δημιουργία δλης αύτής τής Ιστορίας καί 
ποιοι είχαν τά μέσα νά τή δημιουργήσουν. 
"Ο  Ελεγχος δμως μέσα στά έδάφη τών 
γειτονικών «Δημοκρατιών» θάφερνε στό 
■φώς. Εστω καί άνεπίσημα, καί άλλα πράγ
ματα  πολύ περισσότερο άνεπιθύμητα.

Πρέπει, λοιπόν, χωρίς άμφιβολία, νά 
ίπ ιμείνουμε στόν Ο Η Ε  γιά τήν άποστολή 
τής Εξεταστικής Επιτροπής. Α νη σ υ χ ο ύ 
μ ε  μόνο δικαίως μήπως καί αύτό μας τό 
αίτημα ύποστηριχθή μέ τήν ίδια Ελλειψη 
πολιτικότητος δπως καί οί εθνικές μας 
διεκδικήσεις. Φοβούμεθα έπίσης δτι τά 
μέτρα  τής Κυβερνήσεώς στό έσωτερικό 
.ζήτημα δέν θά κάμουν τούς άντιπροσώ-

Δεκέμβριος

πους μας περισσότερο συμπαθείς άπέναν- 
τι τών άντιπροσώπων άλλων δημοκρατι
κών έθνών πού πρόκειται νά άποφασίσουν.

Κοινοβουλευτικός Κομμουνισμός σ τ η  
Βουλγαρία

Ή  Βουλγαρία είναι τώρα — καί κοινο
βουλευτικά— κομμουνιστική. Τό κυερνητι- 
κό μέτωπο κέρδισε γιατί συμμάχησε μέ 
τούς κομμουνιστάς, άλλά ό Πρωθυπουρ
γός δέν κατάφερε νά έπανεκλεγή βουλευ
τής— γιά τόν ϊδιο λόγο. Τό κόμμα του 
Ζβενό—είναι εκείνο πού Εφερε τή Βουλγα
ρία στό μέρος τών Συμμάχων στό 1944, 
Στό  διάστημα πού πέρασε άπό τότε οί 
κομμουνισταί κατέχοντες τό 'Υπουργείο 
Εσωτερικών κ α ί  Δημοσίας Τάξεως ξεκοιθά- 
ρισαν τό στράτευμα τήν άστυνομία καί τή 
Διοίκηση άπό τούς άνεπιθύμήτους καί ά- 
νάγκασαν τόν ύπουργό τών Στρατιωτικών 
νά παραιτηθή. Παρ’ δλα αύτά ή Α ντ ιπ ο 
λίτευση πήρε τά 30 ο)ο τών ψήφων καί τά 
25 ο)ο περίπου τών εδρών. Ο ί κομμουνι- 
σταί Εδωσαν τώρα στά συμπράττοντα κόμ
ματα πολύ περισσότερα ύπουργεΐα άπό δ- 
τι τούς άναλογοΰσαν σύμφωνα μέ τά πο
σοστά τών ψήφων. Λογαριάζουν δτι Ετσι 
θά άπορροφήσουν τά κόμματα αύτά εύκο- 
λώτερα. Καί ή πείρα άπό τή σύμπραξή 
τους μέ τό Γεωργήεφ δικαιολογεί έντελώς 
αύτήν τήν προοπτική.

Οί τελ ευ τα ίες  Γαλλικές εκλογές
Ή  Γαλλία  έξακολουθεϊ νά είναι τό πε

δίο τοΰ άγώνος μεταξύ τών άριστερών 
καί τοΰ Κέντρου. Ή  πάλη αύτή δέν ε ί
ναι καθαρά ιδεολογική· Εχει μέσα της σζ 
μεγάλο βαθμό τό πολιτικό στοιχείο, τό δτι 
δηλαδή ή συνδρομή τών Άγγλοσαξώ νω ν 
πρός τή Γα λλία  σέ περίπτωση παγκοσμίου 
συρράξεως δένμπορεϊ νά θεωρηθή,στήν άρ
χή τής συγκρούσεως τουλάχιστον, άποτε- 
λεσματική. Ά ν  ή Γ  αλλία καταστή μιά 
φορά άκόμη πεδίο μάχης, ή καταστοφή 
τοΰ άλλοτε μεγάλου Εθνους, θά προχω- 
ρήση ϊσως παρά πολύ. Γιαυτό ύπάρχουν 
πολλοί Γάλλοι, πού διστάζουν νά θέσουν 
τήν πατρίδα των στό Ενα άπό τά δύο 
στρατόπεδα· είναι δέ οί περισσότεροι ά
πό αύτούς σοσιαλισταί. Οί Γ  άλλοι δέν 
θέλουν νά γίνουν κομμουνισταί, διστάζουν 
δμως νά ταχθοΰν έναντίον τής Ρωσίας.

Οί κομμουνισταί πήρανπερίπου τά 30ο)ο 
άπό δσους έψήφισαν, δηλαδή άπό τά 72ο)ο. 
’Ά ν  παραδεχθοΰμε, καθώς μπορεί νά συ- 
ναχθή άπό τήν πειθαρχίο! τοΰ Κ . Κ ., δτι 
έψήφισαν δλοι οχεδόν δσοι άνήκαν σ’ αύ-

(Συνέχεια  στή Σελίδα 219)
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΑΑΟΧΗ 
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ή  πολιτική κατάσταση στήν Ελλάδα δέν χαρακτηρίζεται πλέον άπό 
τήν μορφή της σέ κάθε στιγμή, άλλά άπό τήν ταχύτητα τής μεταβολής της· 
τής μεταβολής της, διαρκώς πρός τά χειρότερα. Τήν ώρα πού έσημειώνοντο- 
τά κρούσματα στό Σκρά, στόν Τύρναβο καί στόν Πάρνωνα, ό έχθρός παρα
σκεύαζε άλλα χειρότερα πού έμψανίζονται ή θά έμφανισθοΰν μέ τή σειρά 
τους. Αύτό συμβαίνει γιατί ό έχθρός έχει τήν πρωτοβουλία τής έπιθέσεως, 
ένώ ή Κυβέρνηση τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος, άρνητική πάντοτε, χωρίς προοπτική 
καί χωρίς σχέδιο ένεργείας, μή μπορώντας νά διακρίνη τό συμφέρον τοΰ 
’Έθνους, μέσα άπό τό προπέτασμα τών συμφερόντων του κόμματος, άνίκαντ  ̂
νά έμπνεύση έμπιστοσύνη καλλιτέρου μέλλοντος στό Λαό, είναι καταδικα
σμένη σέ μιά άμυνα έκνευριστική, πού χειροτερεύει διαρκώς τήν κατάσταση· 
Καί ένώ ή ίδια ή Κυβέρνηση δέν παύει νά φωνάζη, δτιό έχθρός εΐνε έξωτερι- 
κός, ή Κυβέρνηση αύτή, άντί νά προσπαθήση νά συνενώση τίς έθνικές δυνά
μεις, έκαμε δ,τι ήταν δυνατό γιά νά τίς διαίρεση. Μέ τήν επιτάχυνση τοΰ δη
μοψηφίσματος, μέ τήν άφύπνιση παλαιών παθών, «τίς εξυγιάνσεις», τήν ενί
σχυση τών δεξιών συμμοριών, τήν ύπεράσπιση τών δοσιλόγων καί μέ τήν 
καθύβριση τών δημοκρατικών ώς συνοδοιπόρων καί προδοτών, μέ τήν προσπά- 
θειά της νά δημιουργήση κράτος κομματικό, ή Κυβέρνηση αύτή συνεχίζει τίς; 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε ς  επιδόσεις τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος στή φθορά τοΰ " Ε 
θ ν ους .

’Ά ν  ή σημερινή έθνική διάσπαση δέν παραβάλλεται μέ τόν δγκο προη
γουμένων έργων τοΰ πολιτικού κόσμου τοΰ Κόμματος αύτοΰ, δπως είναι ή 
Μικρασιατική καταστροφή, ή τό αίσχος τοΰ Μεταξικοΰ φασισμοΰ, δέν θά εί
ναι δμως γι’ αύτό όλιγώτερο σημαντική', δταν τά δ ι α δ ο χ ι κ ά  τ η ς  άπο- 
τ ε λ έ σ μ α τ α  σ υ σ σ ω ρ ε υ θ ο ΰ ν  καί έπέλθη ή άναπόφευκτη κρίση. 
Τ ό τ ε τ ό μ έ τ ω π ο  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς  δ έ ν  θά ε ί ν α ι  ά ρ ρ α γ έ ς ,  
γιατί πολλοί άπό έκείνους, πού ή Κυβέρνηση πίχρέδωκε τώρα στήν διάκρισή 
τής έγκληματικότητος τών συμμοριών της, δέν θά ευρουν στήν ψυχή τους τήι 
δύναμη τής θυσίας χάριν τοΰ Έθνους. Ή  κρίση των, σκοτισμένη άπό τήν 
προπαγάνδα, δέν θά μπορέση νά βρή τόν όρθό δρόμο τοΰ καθήκοντος, μπλεγ
μένη δπως θά είναι μεταξύ τών εντυπώσεων τής πολιτικής τής έκδικήσεως; 
πού είχε στό πρόγμαμμά της ή σημερινή Κυβέρνηση καί τής πολιτικής της 
άπάτης, τοΰ Κ. Κ., πού τούς ύπόσχεται τόν Παράδεισο, έκδίκηση γιά τά πα- 
θήματά τους καί πλήρη ικανοποίηση τών έθνικών μας διεκδικήσεων, δχι μόνο 
πρός Βορράν, άλλά καί πρός Άνατολάς.

Τό Μέτωπο τότε δέν θά είναι άρραγές άπέναντι τοΰ «είσβολέως». Αότό 
είναι τό έγκλημα τής σημερινής Κυβερνήσεως· καί θά πληρωθή πολύ άκριβά 
άπό τόν Ελληνικό Λαό, πού είχε τήν άφέλεια νά πιστεύση στά κηρύγματα: 
τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος, δτι ή άνοδός του στήν Άρχή καί ή έπάνοδος τοΰ Βα- 
σιλέως, σήμαιναν «εννομη?τάξη καί έθνικές διεκδικήσεις».Εμπρός στό ρήγμα, 
πού είναι ένδεχόμενο νά παρουσιάση τό μέτωπο τής ’Εθνικής άμύνης σέ ιτι-

θανή σύγκρουση, ή σημερινή περιπέτεια δέν είναι τίποτε. Τό Λαϊκό Κόμμα 
θά ίσχυρισθή τότε, δτι ένοχοι είναι οί όπαδοί τοΰ Κ. Κ., ώσάν νά ήταν π. χ. 
δυνατόν, νά άπαλλαγή άπό τό δνειδος τοΰ 1922 λέγοντας δτι ένοχοι είναι 
οί Τοΰρκοι. Καί άς σημειωθή— μέ τήν εύκαιρία τής παρεκβάσεως αύτής—δτι, 
καί δταν ό Βενιζέλος μετά τό 1920 καί τήν έγκατάλειψή μας άπό τούς συμμά
χους έπρότεινε συνεννόηση μέ τούς Τούρκους, οί Λαϊκοί τόν κατηγόρησαν 
δτι προδίδει τό ’Έθνος. ’Έτσι καί τώρα κατηγορούν εμάς τούς δημοκρατικούς, 
πού μέ τήν πολιτική μας επιδιώκουμε νά άποσπάσουμε άπό τήν κομμουνιστική 
ήγεσία έκείνους, πού δταν προσεχώρησαν σ’ αύτή νόμιζαν δτι ύπηρετοΰν 
τό ’Έθνος.

Εκνευρισμένη, καθώς είναι _ή Κυβέρνηση προσπαθεί νά άνατρέψη τόν 
κομμουνισμό σκοτώνοντας τούς κομμουνιστάς· ώσάν κομμουνισμός νά ήσαν 
ώρισμένοι άνθρωποι, λίγοι ή πολλοί. Καί στό άναμεταξύ, μέ κάθε της μέτρο, 
δημιουργεί νέους, άσφαλώς πολύ περισσοτέρους καί πρό παντός πολύ περισ
σότερο διατεθειμένους νά πιστέψουν τούς άρχηγούς των, γιατί ή πολιτική 
τής Κυβερνήσεως επιβεβαιώνει τίς προβλέψεις των.

** *

Αύτά είναι, τά άποτελέσματα τής διατηρήσεως τής έξουσίας στά χέρια 
τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος. "Οσοι δμως παραδέχονται, δτι ή κατάσταση είναι 
τόσο κακή, θά παραδεχθοΰν έπίσης, δτι μόνο μέ ριζικά μέτρα εΐναι 
δυνατό νά άντιμετωπισθή. Καθώς έγραφε λίγες εβδομάδες πριν ενας βου
λευτής, πού βρέθηκε μάλλον άπό κληρονομικότητα στις τάξεις τοΰ Λαϊκοΰ 
Κόμματος, ή κατάσταση σήμερα εΐναι τόσο κακή δσο καί στά 1909. Τό ’Έθνος 
πρέπει νά λάβη συνείδηση αύτοΰ τοΰ καταντήματος.

Ή  λύση τής Εθνικής Κυβερνήσεως εΐναι μιά λύση προσωρινή καί 
γιαύτό, άσφαλώς άπρόσφορη, γιά μιά κατάσταση σχεδόν μόνιμη. Μόνιμη, 
γιατί άπό μέν τήν πλευρά τών έξωτερικών κινδύνων πρόκειται άσφαλώς ή 
έχθρική προσπάθεια νά συνεχισθή γιά άόριστο άκόμη χρονικό διάστημα' άπό 
δέ τήν έσωτερική πλευρά, γιατί οί διαφορές μεταξύ Κέντρου, Δεξιάς καί 
Άριστεράς δέν εΐναι δυνατόν νά εξομαλυνθούν μέ κοινή συμφωνία ή μετα
βολή τών προγραμμάτων, άφοΰ δέν οφείλονται σ’ αύτά, άλλά σέ ριζικώτερες 
αίτιες. Πράγματι, ή μέν Δεξιά άντιπροσωπεύει συμφέροντα, έπάνω στά όποια 
στηρίζεται καί πού δέν μπορεί οπωσδήποτε νά τά έγκαταλείψη, χωρίς νά 
καταρρεύση· ή δέ ’Αριστερά άντιπροσωπεύει καί έδώ, δπως καί παντοΰ άλ- 
λοΰ, ώρισμένη πολιτική μέσα σέ διεθνή πλαίσια, τήν όποιαν αύτή δέν μπο
ρεί καθόλου νά έπηρεάση· οΰτε καί μπορεί νά βγή άπό τά πλαίσια αύτά, 
γιατί άπό έκεΐ παίρνει τήν πολιτική της όντότητα. Ή  λύση τής Εθνικής Κυ
βερνήσεως, πιθανόν νά φέρη μία ϋφεση τής παρανόμου δράσεως, άλλά 
βεβαίως δέν πρόκειται, νά λύση κανένα πρόβλημα άπό έκεΐνα πού μάς έφε
ραν στή σημερινή άθλιότητα.

Γεννάται έπομένως πρόβλημα διαδοχής τής Κυβερνήσεως άπό άλλην, 
πού— εκτός άπό τήν έμπιστοσύνη καί τήν εκτίμηση τοΰ διεθνοΰς δημοκρατικοΰ 
κόσμου πρέπει νά έχη δύο άπαραίτητα στοιχεία : νά έμπνέεται άπό τή θέ
ληση εύρυτάτης άναμορφώσεως, δχι τόσο στούς νόμους, δσο στό πνεΰμα τής 
διοικήσεως καί τής οικονομίας, καί δεύτερο, νά στηρίζεται στήν έκδηλωμένη 
έμπιστοσύνη τοΰ μ ε γ ί σ τ ο υ  μέρους τοΰ λαοΰ’ νά προέρχεται δηλαδή άπό 
έκλογές μέ μεγάλη πλειοψηφία. Χωρίς τό ένα άπό τά δυό αύτά στοιχεία θά 
τής εΐναι άδύνατο νά προχωρήση στήν άνάπλαση τοΰ έθνικοΰ όργανισμοΰ

Δεκέμβριος 199



£
καί τής κρατικής μηχανής’ θά χρειασθή νά μείνη πολύν καιρό στην άρχή για 
νά έφαρμόση ένα πρόγραμμα εσωτερικής καί έξωτερικής πολιτικής, νά εχη 
κΰρος άπέναντι τών Συμμάχων καί νά έχη τή δύναμη τής άνεξαρτησίας άπό 
τήν άνάγκη τής κομματικής συναλλαγής.

Σ ’ αύτές τίς τόσο κρίσιμες γιά τό ’Έθνος περιστάσεις τό πρόβλημα 
τής διαδοχής τής Κυβερνήσεως μένει έκκρεμές, έφόσον ή ’Αντιπολίτευση μέ
νει κονιορτοποιημένη. Ή  καταδίκη τής σημερινής Κυβερνήσεως εΐναι ένα 
πράγμα' ή διαδοχή της εΐναι ένα άλλο εντελώς διαφορετικό. Τό πρώτο εΐναι 
μιά ενέργεια άρνητική. Ή  θετική ένέργεια εΐναι νά παρουσιασθή στό Λαό 
μιά ’Αντιπολίτευση, πού νά τοΰ έμπνεύση τήν πεποίθηση, δτι, άν ψηφισθή, 
θά εΐναι ικανή νά σχηματίση Κυβέρνηση άνταξία τών περιστάσεων καί δχι 
δτι θά βρεθή τήν έπομένη τών εκλογών στήν άνάγκη νά άρχίση διαπραγμα
τεύσεις καί συνδυασμούς μέ άλλες κομματικές όμάδες, γιά τή διανομή τών 
'Υπουργείων.Ή Κυβέρνηση, πού θά διαδεχθή τή σημερινή,πρέπει δχι μόνο νά 
μή βρίσκεται στήν άνάγκη νά δώση ύποσχέσεις εύημερίας στό λαό, σάν 
έκεΐνες τού Λαϊκού Κόμματος, άλλά τουναντίον νά τοΰ άπαριθμήση ολες τίς 
θυσίες στις οποίες πρέπει γιά πολύ καιρό νά ύποβληθή γιά νά έπιζήση. 
Καί οί θυσίες αύτές εΐναι πολλές. ’Ό χι μόνο γιατί δέν θά μάς βοηθήση 
οίκονομικά, κανείςάν έμεΐς δέν θελήσουμε νά έργασθοΰμε, άλλά καί γιατί ή 
τάξη στό έσωτερικό εΐναι άδύνατο νά έπιβληθή,άν δλοι δέν προθυμοποιηθούν 
νάθυσιάσουν ένα σημαντικό μέρος άπό δ,τι έχουν,γιά νά σώσουν τό ύπόλοιπο. 
Άσφαλώς βέβαια κανείς δέν ελπίζει πλέον, δτι μέτρα άνοχής καί επιείκειας 
μόνο, εΐναι τώρα ικανά νά έπαναφέρουν τήν τάξη. Ά ν  έμενε στήν έξουσία ή 
πρώτη μεταδεκεμβριανή Κυβέρνηση, ή ή δημοκρατική Κυβέρνηση τήν όποιαν 
διαδέχθηκε ή σημερινή,ήπατρικήτηςδιακυβέρνηση μέ τήν ισόνομη αύστηρότητα 
θά ήταν καί μόνο αύτή, άρκετή γιά νά ξαναφέρη, άν καί βραδύτατα βέβαια, 
τήν όμαλότητα. Έ κεΐ δμως πού έξώθησε τά πράγματα μέ τήν θρασύτητα 
καί τήν άνικανότητά της ή δεξιά, ή έπιείκεια καί ή πατρική διακυβέρνηση, 
μπορούν τώρα νά φέρουν άποτέλεσμα μόνο δταν συνοδεύωνται μέ ισχυρό
τατη δύναμη. Ή  δύναμη αύτή δέν έχει άκόμη σχηματισθεϊ. Ό  σχηματισμός 
της καί ή διατήρησή της εΐναι δυνατά μόνο, άν ό λαός είσφέρη πρόθυμα 
άπό τά ελάχιστα πού τοΰ άπέμειναν.

Άπ ό τό στρατό, πού λογικά μάς χρειάζεται, ενα μέρος μόνο έχει έως 
τώρα συγκροτηθή. Καί αύτό συντηρείται μέ δαπάνη ξένων. ’Αεροπορίας 
ίχνη μόνο υπάρχουν. Άπ ό όχυρώσεις τίποτε. Φέτος, μόλο πού μάς συντήρη
σαν άνελπίστως καλά καί δωρεάν οί ξένοι, δέν κατορθώσαμε νά φθάσουμε 
ούτε στά 60 ο)ο τής προπολεμικής μας παραγωγής. Τά τακτικά κρατικά έσο
δα δέν άντιμετωπίζουν παρά τά μισά μόνον άπό τά τακτικά έξοδα, πολύ δέ 
όλιγώτερο ποσοστό άν διατεθούν σημαντικά ποσά γιά τήν έναρξη τής άνα- 
συγκροτήσεως καί παύσουν νά εισφέρουν οί ξένοι στή συντήρηση τών πολε
μικών μας δυνάμεων. Πολλοί εΐναι μεταξύ μας πού δέν θέλουν νά ελαττώ
σουν τά κέρδη τους καί περισσότεροι έκεΐνοι πού δέν θέλουν νά έργασθούν. 
Καί οί μισθωτοί δέν μπορούν νά έργασθούν, καί άν θέλουν, μέ τά ελάχιστα 
μέ τά όποια άμείβονται. ’Ά ν  δέν άνατραπή αύτή ή κατάσταση, δχι μόνο 
δάνειο μεγάλο δέν θά πάρουμε, άλλά καί ή βοήθεια συντηρήσεως πού μάς 
δίνουν θά σταματήσουν,ούτε καί μποροΰμε νά άποκλείσουμε καί τήν εγκατά
λειψή μας άπό τούς Συμμάχους, άν έξακολουθουμε νά παρουσιάζουμε ένα 
τέτοιο παθητικό.

Αύτή εΐναι ή κατάσταση, πού θά κληθή νά άντιμετωπίση ή διάδοχος
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χ _ Υπ ουργού — Βουλευτου Αθηνών

Η ΜΕΤΜΜΙΙ ΤΟΥ « ΠΗΝΙΙΟΪΡΓΟΪ 1\1 ΑΚΜΗ
ΙΚατά  τήν συνεδρίασι τής 26 Ν)βρίου συνεζητήθη είς τήν Βουλή,τόζήτημα 

xnc αεταβάσεως του κ.Πρωθυπουργού στήν’Αμερική.Είς τάς αντιρρήσεις 
διετυπώθησαν άπό τήν ’Αντιπολίτευσι ό κ. Τσαλδάρης προέβαλε τό επιχεί
ρημα οτι τό έσωτερικό ζήτημα εΐναι δευτερευον και * Ρ ° έΧ |ι 6πό τήν 
οικό καί π ύποστήριξι τών έθνικών μας ζητημάτων, έζήτησε η
ΡλντιπολΙτευσ° νά συμμετάσχη είς τήν άποστολή. Είς τήν κατωτέρω δήμο- 
σιευομένην άγόρευσι τοΰ Βουλευτου κ. Γ . Μ ελά εκτίθεται η αποψι μιας 
πλευοας των αντιρρήσεων πού διετυπώθησαν άπό την Αντιπολίτευσι, η 
όποία^πεστήριξε ^>τι ή μετάβασι τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ είς τήν Αμερική 
θά βλάψη άντΐ νά ώφελήση τήν 'Ελληνική  υποθεσι).

Τό άνακΰψαν ζήτημα έκ τής έρωτήσεως 
τοΰ έξ 'Αθηνών συναδέλφου κ. Πολίτη Εχει 
δντως μεγάλην έπικαιρότητα καί σπουδαι- 
ότητα. Καί χωρίς κάν νά αναζητήσω τήν 
συνάφειαν τοΰ ζητήματος τής_ μεταβάσεως 
τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως είς τας 
Ή ν . Πολιτείας μέ τήν σημερινήν εκτάκτως 
περιπεπλεγμένην έσωτερικήν κατάστασιν, 
θά έ'λεγα οτι κρινόμενον καί αύτοτελώς 
παρέχει άφ’ έαυτοΰ τήν ένδεικνυομένην ά- 
πάντησιν. Ή  μετάβασις τοΰ κ. Πρωθυπουρ
γού δέν είναι, ώς έξεφράσθη ένταΰθα ή 
γνώμη παρά τινων, ζήτημα άπλώς άνήκον 
είς τήν κρίσιν τής Κυβερνήσεως. Βεβαίως 
κανείς δέν θά διενοεΐτο νά _τής άμφισβητή- 
ση τό τυπικόν δικαίωμα τοΰ νά άποφασίζη 
έπί οίωνδήποτε ζητημάτων καθ’ οΐονδήποτε 
τρόπον. Ά λ λ ά  ουσιαστικως, ως πρός τήν 
εθνικήν χρησιμότητα καί άποδοτικότητα 
τοιαύτης άποφάσεως νομίζω οτι έχομεν δχι 
μόνον τό δικαίωμα άλλά καί ΰποχρέωσιν 
πάντες οΐ μετέχοντες τής άντιπολιτεύσεως 
ή οπωσδήποτε παρακαθήμενοι είς τήν α ί

θουσαν αότήν, καί ώς άπλοι "Ελληνες πο- 
λΐται άκόμη, νά «χωμεν έγκυρον καί ύπεύ- 
θυνον γνώμην. Νομίζω κατά ταΰτα, οτι οχι 
μόνον δέν 6χει νά προσθέση τίποτε ή με- 
τάβασις τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως 
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, αλλα του- 
ναντίαν φοβούμαι, έκ της μακρας και πί
κρας πείρας πούμας έδωσαν at τρεις μέχρι 
τοΰδε άλλεπάλληλοι άναχωρήσεις του είς 
τό έξωτερικόν, διά τό αύτό θέμα δτι δέν 
πρόκειται είμή νά πρόσθεση καί άλλας αί 
τίας εθνικής άγωνίας καί θλίψεως.

θ ά  είμαι ειλικρινής καί απερίφραστος, 
διότι κατά συνείδησιν νομίζω δτι τοιοΰτον 
ϊχομεν καθήκον δλοι εις τοιαυτας κρίσι
μους έθνικάς στιγμάς, άψηφοΰντες τήν κρί
σιν ή έπίκρισιν έξ οΐασδήποτε πλευράς, να 
έπιτελέσωμεν είλικρινώς καί τιμίως πρός 
τούς έντολεΐς μας, πρός τόν Ελληνικόν 
λαόν, έκεΐνο τό όποιον κατά συνείδησιν 
πιστεΰομεν δτι εΐναι όρθόν καί έθνικώς έ_ 
πωφελές. θ ά  £λεγα λοιπόν πρός τόν άξιό_ 
τιμον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως,

Κυβέρνηση έπί πλέον τοΰ εμφυλίου σπαραγμού. 'Υπάρχει αραγε .κάνεις που 
νομίζει δτι θά τό κατορθώση, άν ό Πρωθυπουργός της βρίσκεται άναγκα- 
σιιένος νά κάνη συνδυασμούς μικροπολιτικής, γιά νά συγκράτηση στη Κυ
βέρνησή του τά μικροκομματίδια πού θά τήν άποτελοΰν ; ή αν οι υπουργοί 
της εΐναι υποχρεωμένοι νά άσχολοΰνται νυχθημερόν μέ την ικανοποίηση της
προσωπικής συναλλαγής τών ψηφοφόρων των ; , ,

’Ά ς  συνταχθή λοιπόν ή Αντιπολίτευση ώστε να μπορη _ να εμπνευση 
έμπιστοσύνη στό λαό καί ν£ πετύχη τή μεγίστη πλειοψηφίαπού είναι απαραι 
τητη στις σημερινές περιστάσεις. Τ ό  Κ ό μ μ α  τ ώ ν  Φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ω ν  
| ν  ε ι κ α ί ' τ ώ ρ α ,  δ π ω ς  κ α ί  πρ ι ν ,  τ ή  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  ε υ θ ύ 
ν η  Σ ’ αύτό άνήκει ή πρωτοβουλία καί ή έξεύρεση τών τροπών ένεργβιας.

Ό  σχηματισμός Εθνικής Κυβερνήσεως, άς μή άπαταται κάνεις, δεν 
μπορεί νά εΐναι ή όριστική λύση.



άτυχώς,—καί τοϋτο δέν ύπήρξεν άπλώς 
άτύχημα διά τό όποιον ώς άντιπολίτευσις 
νά ήμποροΰμεν νά έπιχαίρωμεν, διότι ύπήρ
ξεν έθνικόν αύτόχρημα τό άτύχημα,— δτι 
δέν κατώρθωσε κατά τούς μακρούς ήδη μή
νας τής διακυβερνήσεως τής χώρας ύπ' άύ- 
τοΰ, μέ πλειοψηφίαν δντως άξιόλογον, νά 
περιβάλη τήν Ε λ λ ά δ α  μέ έμπιστοσύνην δίε 
θνώς. Κατά τάς στιγμάς έκείνας, δπου μετά 
τό ολοκαύτωμα τοΰ ελληνικού έθνους έπρό 
κειτο Εναντι θ εο ΰ  καί άνθρώπων νά διεκδι- 
κήσωμεν δσα αί θυσίαι μας έδικαίουν νά ά- 
ξιώσωμεν, δέν κατώρθωσε, λέγω ό κ. Πρό
εδρος τής Κυβερνήσεώς νά δημιουργήση 
περί τήν 'Ελλάδα , ύπ’ αύτοΰ όδηγουμένην, 
τό μέτρον έκεϊνο τής διεθνούς έμπιστοσύ- 
νης, τό όποιον είναι τό στοιχειώδες μέσον 
και άπαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν εύώ- 
δοσιν οίασδήποτε διεθνοΰς προσπαθείας.

Τό εΐπομεν ήδη άπό τοΰ βήματος τούτου 
άλλά ξέν είναι δυνατόν νά μή τό έπαναλά- 
βωμεν άνά πάσαν περίστασιγ. Καί ήδη, 
κατά τήν σημερινήν εσπέραν, δτε τό γεγο
νός αύτό άποτελεϊ. ώς τό χαρακτηρίζω, 
έθνικόν άτύχημα, είναι γεγονός άναμφισβή- 
τητον, γεγονός αύταπόδεικτον δτι άπό μιάς 
τουλάχιστον πλευράς τοΰ συμμαχικού όρί. 
ζοντος, ό Κ . Πρόεδρος τής Κυβερνήσεώς 
έστάθη άνίσχυρος, άπολύτως άνίσχυρος, νά 
δημιουργήση καί τό έλάχιστον μέτρον αι
θρίας. Καί τοΰτο δέν είναι τυχαϊον γεγο
νός. ΤΗτο, ώς εΐπον, προϋπόθεσις βασική, 
στοιχειώδης καί άπαραίτητος ή εύστοχος 
καί έγκαιρος καλλιέργεια τοΰ έδάφους. 
Γνωρίζει ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεώς 
καί τό £θνος ολόκληρον δτι αί κρίσεις καί 
αί άποφάσεις δέν έπρόκειτο νά ληφθοΰν 
κατά πλειοψηφίαν. Ε Ιχ ε ν  ίδρυθή ιδιόρρυθ
μος τρόπος κρίσεως κατά τήν σημερινήν 
Διάσκεψιν, συνιστάμενος είς τήν όμοφώνως 
λήψιν άποφάσεων. Πώς λοιπόν έρωτώ, κ. 
Πρόεδρε τής Κυβερνήσεώς, πώς ήτο άνθρω- 
πίνως δυνατόν νά ένατενίσωμεν είς· τήν κα 
τά ποσοστόν μόνον Ικανοποίησιν τών έθνι- 
κών μας δικαίων, άν προηγουμένως δέν έκά 
μναμεν τό πάν, άν δέν κατεβάλλομεν πά
σαν άνθρωπίνην καί ύπεράνθρωπον προσ
πάθειαν δπως τά στοιχεία αύτ<£ τής εύω- 
δόσεως τά έξασφαλίσαμεν προκαταβολικώς; 
Ούδέ τούτο συνέβη καν, καί ώς πρό ήμε- 
ρών εΤχον τήν εύκαιρίαν όμιλών άπό τού 
βήματος τούτου νά τονίσω, άτυχώς άκόμη 
μεγαλύτερον άτύχημα. Ό  κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεώς, μή άρκούμενος είς τήν μο
νομέρειαν τήν άπόλυτον, τήν οποίαν ένεφά 
νιζεν ή Κυβέρνησις, ώς ή πλείοψηφία τοΰ 
λαοΰ τήν είχεν άναδείξει ύπό τάς γνωστάς 
ψυχολογικός συνθήκας, είχε κατ' αύτοΰ τό 
έξ ύπαρχής άσθενές σημεΐον τό όποιον δέν 
καθίστα τήν κυβέρνησίν του εύεπίφορον διά 
τήν προαγωγήν τών έθνικών μας έπιδιώ-
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ξεων. Είς τούτο ούδαμώς έπεδόθη ή προ
σήκουσα προσοχή καί προσέθηκεν ό κ. Πρω 
θυπουργός όγκολίθους δυσχερειών, άνυπέρ- 
βλητα προσκόμματα. Προσέθηκε πράξεις, 
έλεργείας θετικός, άπό μέρους αύτοΰ τού
του τού άρχηγού τής ένδοξου καί μαρτυ
ρικής καί ήρωϊκής 'Ελλάδος, μελλούσας νά 
Εχουν μοιραίας όλεθρίαν έπίδρασιν έπί τών 
έθνικών συμφερόντων. Προέβη είς πράγμα
τα τά όποια βεβαίως, χωρίς νά θέλω νά 
τά άναπολώ, άναπολοΰνται δμως καί εΤναι 
έγγεγραμμένα είς τά κατάστιχα τών κρι
τών μας, δσον καί άν θέλωμεν νά τά άπο- 
σιωπώμεν. Ά λ λ ά  δέν πρόκειται περί έθνι
κής ύηπρεσίας δν τά άποσιωπήσωμεν ή τά 
έπαναλάβωμεν, διότι άποτελοΰν άτυχώς 
στοιχεία άπολύτως άποψασιστικά διά τήν 
σήμερον συζητουμένην άπόφασιντήν όποιαν 
Εχει λάβει ή Κυβέρνησις. Ύ π ό τοιαύτας 
συνθήκας καί μέ τοιαύτην άτμοσφαίραν τήν 
όποιαν αύτός οδτος ό κ. Πρωθυπουργός 
διά τών χειρών του έδημιούργησε, πού επα
ναλαμβάνω καί πάλιν άποτελεϊ έθνικόν 
άτύχημα, ό άκατάλληλος αύτός έκπρόσω- 
πος τής 'Ελλάδος δέν παρέχει ούδέ τήν έλα 
χίστην πλέον έλπίδα δτι είναι ικανός νά 
προαγάγη Εστω κατά εν γιώτα τά έθνικά 
μας δίκαια. Καί ήρώτησεν ό κ. Πρωθυπουρ
γός άγορεύων: «Πώς, κύριοι τής άντιπολι· 
τεύσεως, σήμερον θέτετε έν άμφιβόλω τό 
δικαίωμα ή τό καθήκον τής Κυβερνήσεώς 
νά έκπροσωπηθή αύτοπροσώπως διά τοΰ 
άρχηγοΰ της είς τήν διεθνή αύτήν Διάσκε
ψιν, καθ’ ήν ώραν πρό όλίγων μόλις εβδο
μάδων μέ ήλέγξατε διότι έγκατέλειψα τήν 
άρχηγίαν τής άποστολής έκεϊ καί σήμερον 
άλλως άποφθέγγεσθε έπί τοΰ αύτοΰ θέμα
τος;» ’Ό χ ι, κύριε Πρωθυπουργέ, δέν ύπάρ- 
χει όμοιότης, δέν ύπάρχει κάν άναλογία. 
Ή  πάροδος του χρόνου άτυχώς άποτελεϊ 
στοιχεϊον άπολύτως ούσιώδες. διά νά μή 
εϊπω άποφασιστικόν έν προκειμένω. Ή  κα- 
τάστασις έξελίσσεται έπί τά χείρω ώραν 
μέ τήν ώραν.

Ά λ λ ’ ύπεστηρίχθη άκόμη άπό τόν κ. 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεώς καίτοΰτο : «Μά 
κύριοι συνάδελφοι, δέν ήτο επωφελής ή με- 
τάβασίς μας δλων μαζύ καί δέν έπετεύ- 
χθησαν πράγματα εύχάριστα, ώς είπα 
διακόπτων άλλον ρήτορα πρό ήμερών ; 
Καί ύπενόει προφανώς ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεώς έμέ καί τάς δύο άποφάσεις 
πού είχαν ληφθή, δταν δλη μαζύ ή άντι- 
πολίτευσις συμπαρέστη κατά τό τελευταϊ- 
ον στάδιον τής Διασκέψεως τών Παρισίων, 
Τοΰ άπαντώ. Δέν είναι λόγος νά έναβρύ- 
νεται ή νά προσκομίζη έδώ ώς δάφνην τό 
δτι έπανήλθαν άπλώς τά ζητήματά μας 
είς τό σημεΐον άπό τό όποιον ούδέποτε 
ώψειλον νά είχαν ύποχωρήσει, χωρίς πο
σώς νά προαχθοΰν. Διότι όμολογουμένως
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«ατά  τό στάδιον τής άπουσίας του το- 
σαύτη ήτο ή κατάρρευσις πού έσημειώθη 
ΐπ ϊ τών έθνικών ζητημάτων μέχρι τού άπα- 
ραδέκτου έκείνου σημείου, ώστε δέν όνο- 
μάζω ούτε εύτύχημα οΰτε γεγονός άξιον 
κ& ν  μνείας, τό δτι έπανήλθον άπλώς είς 
τό σημεΐον άπό τού όποιου ούδέποτε ώφει- 
λα ν νά είχαν άπομακρυνθή. Καί διάνά ά- 
π:οδείξω άκριβώς πόσον βάσιμος ήτο ό 
τότε γενόμενος ύφ’ ημών έλεγχος θά άνα- 
<ρέρω άπλώς τό γεγονός τούτο καί μόνον, 
6τι κατά τήν άπουσίαν τοΰ-κ. Πρωθυπουρ
γο ύ  καθ’ ήν ώραν έσημειοΰτο τό έθνικώς 
άχαρακτήριστον γεγονός τοΰ νά άποσύρη 
χέρι Έ λ λ η νο ς  ύπευθύνου πολιτικού άνδρός 
τό ζήτημα τής Βορείου ’Ηπείρου άπό τούς 
κριτάς του, τήν ίδιαν άκριβώς ώραν και ε
νώπιον τοΰ αύτοΰ σώματος, τών αύτών 
κριτών, τής ίδιας δικαιοδοσίας, έζητεΐτο 
άπό τήν Ελ λ ά δ α , διά τροπολογίας ειδι
κής, νομίζω τοΰ άρθρου 21 τής Συνθήκης 
μέ τήν ’Ιταλίαν νά μάς παραδοθή ή νήσος 

Σάσσω ν. Τοΰτο άποτελεϊ έκδήλωσιν άλλο- 
-προσάλλου κατασιάσεως πνευμάτων. Δ Γ  
αύτό, κ . Πρόεδρε τής Κυβερνήσεώς, τό 
λεχθέν δτι ύπήρξεν ενα κενόν κατά τήν έ- 
ποχήν έκείνην είς τήν έκπροσώπησίν μας 
κα ί άκριβές είναι καί ούσιαστικόν.

Ά λ λ ά  λέγω δτι σήμερον ή μετάβασις 
τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεώς είς τήν 
Ά μεο ικήν  δχι μόνον δέν έχει νά ώφελήση 
είς τίποτε άλλά φοβούμαι,— φοβοΰμαι. καί 
πιστεύω καί βλέπω σαφώς ; ένώπιόν μου 
τόν κίνδυνον, — δτι θά σημάνη μόνον ’ίσως 
περαιτέρω έπιδείνωσιν τών μή εύτυχώς βαι- 
νόντων έθνικών ζητημάτων. Κα ί θά Ελεγον 
άκόμη τοΰτο, χωρίς νά θέλω νά ύπεισέλ- 
θω είς τό ζήτημα, —διότι καί λεπτόν είναι 
καί δέν είναι όρθόν έδώ νά συζητηθή εύρύ 
τερον, —ύπάρχει δμως καί άλλο θέμα, ά- 
-νακΰψαν >ίς τόν πρόσφατον χρόνον, περί 
τοΰ όποιου ύπάρχει ή έντύπωσις δτι ενδέ
χεται άλλοθεν νά ύπάρχη ή Εμπνευσις. 
Μ έχρι σημείου ώστε ή Ε λ λ ά ς  νά νομίζη 
δτι πρέπει νά προσφύγη — καί όρθώς τό 
νομίζει έάν τά στοιχεία είναι έπαρκώς βά
σιμα καί άντικειμενικώς έξηλεγμένα. — μέ
χρι καί τής διεθνοΰς έκείνης βαθμίδος κρί
σεως καί διαλλαγής, τήν όποιαν άποτελεϊ 
τά νέον ύποκατάστατον τής παλαιός Κο ι
νωνίας, ό ’Οργανισμός Ηνω μένω ν ’Εθνών.

Ά λ λ ά , κ. Πρόεδρε τής Κυβερνήσεώς, 
λέγω καί έπιθυμώ νά έπισύρω έπί τούτου

Δεκέμβριος

άμέριστον τήν προσοχήν σας ώς καλοδ 
"Ελληνος καί καλοΰ πατριώτου : Νομίζε
τε καί πιστεύετε κατά συνείδησιν—δέν ο
μιλώ δέ ώς άντιπολιτευόμενος αύτήν τήν 
στιγμήν, άλλ’ ώς Ενας άπλοΰς "Ελλην καί 
σάς έρωτώ : Πιστεύετε είλικρινώς καί νο
μίζετε, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, κ . 
Πρόεδρε τής Κυβερνήσεώς, δτι αύτοπρο
σώπως μεταβαίνων είς Α μερ ικήν  ήμπορεϊ- 
τε νά προαγάγετε καί έπ’ έλάχιστον Εστω 
τά έθνικά μας πράγματα καί δέν ψοβεϊ- 
σθε, δπως κατατρύχει έμέ συνεχώς ό φό
βος, δτι καί μόνον ή παρουσία σας θά 
συνετέλει είς τό νά προσθέσετε λάδι είς 
τήν φωτιά καί Εναυσμα είς τήν πυρκαϊάν ; 
Αύτός ό φόβος σάς λέγω, κ. Πρόεδρε τής 
Κυβερνήσεώς, μέ συνέχει καί μέ κατατρύ
χει καί δέν μέ άφίνει νά ήσυχάσω οΰτε 
στιγμήν. Καί αύτός ό φόβος, κ. Πρόεδρε 
τής Κυβερνήσεώς, θά Επρεπε νά άγάγη 
καί ύμας, καλόν πατριώτην έπαναλαμβά- 
νω είς σκέψεις βαθυτέρας είς σκέψεις συνέ- 
σεως πλέον έπιτακτικώς έπιβαλλομένας υ 
πό τών κρίσιμων περιστάσεων άπό κάθε 
άλλην σκέι|ην ή ύπολογισμόν.

Περί τοΰ έσωτερικοΰ προβλήματος δέν 
Εχω κάν νά ομιλήσω, άφ’ εαυτών ομιλούν 
τά πράγματα.

Νομίζω δτι τό λόγια αύτά είναι άρκετά 
παραστατικά ώστε νά άφαιροΰν άπό τήσκέ- 
ψη οίουδήποτε τήν έντύπωσιν δτι ήμεϊς έδώ 
θέλομεν νά άσκήσωμεν τήν άντιπολίτευσιν 
έπ’ αύτών τών θεμάτων, θ ά  ήτο δντως 
κατώτερον ήμών ώς 'Ελλήνων, έάν εύρισκο- 
μεν στιγμάς έθνικώς δυσχερείς καί περί
πλοκους, έθνικής άληθώς άγωνίας τού άν 
θά έπιζήσωμεν ή δχι, διά νά κάμωμεν εύ- 
τελή καί εύθηνήν άντιπολίτευσιν.Έμάθομεν 
νά δίδωμεν πάντοτε είς τήν 'Ελλά δα  τά 
πάντα καί νά μή ζητοΰμεν τίποτε άπό αύ
τήν. Ά λ λ ά  νομίζω, δτι τά καθήκοντα αύ
τά δέν είναι μονόπλευρα. Δέν ύπάρχουν 
διά τούς μέν καί δχι διά τούς δέ. Δ ι’ δλους 
μας ύπάρχουν άπό κοινοΰ. Καί ό λαός 
αύτός ό όποιος ολόκληρος έπετέλεσε μίαν 
θυσίαν καί ενα όλοκαύτωμα, Εχει τό δικαί 
ωμα νά άξιοϊ καί άπό τούς ήγέτας του καί 
άπό τούς πρώτους πολιτικούς άνδρας τής 
χώρας, κατά τήν ώραν τής άνάγκης και 
τοΰ κινδύνου, όπότε δέν άπομένει τι άλλο, 
νά γνωρίζουν καί αύτοί νά στέργουν είς 
τάς έπιτακτικώς ύποβαλλομένας θυσίας.
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I, Κ Α Ρ Α Β ΙΔ Α

Γύρω άπό ένα τομέα 
τής ε ξ ω τ ερ ικ ή ς  μας πολιτικής

Ό  λόγος τοΟ Προέδρου της Κυβερνή- 
σεως στή Θεσσαλονίκη καί οί δυσκολίες 
πού συνήντησε σχετικά μέ τή μετάβασή 
του στήν ’Αμερική γιά' τήν υποστήριξη τών 
διεκδικήσεών μας, έκαμαν εμφανή τήν ό- 
ξεΐα άντίθεση, στήν όποία βρίσκεται τό 
Λα ϊκό  κόμμα άπέναντι τών Δημοκρατικών 
σ’ Ενα τομέα τής έξωτερικής μας πολιτι
κής. ‘Υπεστήριξαν μερικοί, δτι ό λόγος 
τής Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο δείγ
μα άμετροεπείας καί άποτέλεσμα έλλεί- 
ψεως πολιτικής πείρας, παρά έκφραση 
συνειδητής έξωτερικής πολιτικής, 'Υποστη
ρίζουν αυτοί, δτι ή έξωτερική μας πολιτι
κή είναι ενιαία, άφοΰ Εχουν συμφωνήσει 
πάνω σ’ αύτήν δλα τά κόμματα. Ή  άλή- 
θεια έν τούτοις είναι, δτι ή άντίθεση ύ- 
πάρχει- είναι κάτι περισσότερο : δτι τό 
Λα ϊκό  Κόμμα, καί άν θέλει, δέν μπορεί 
νά έφαρμόση τήν πολιτική πάνω στήν ό 
ποιαν δλος ό πολιτικός κόσμος Εχει μείνει 
κατ’ άρχήν σύμφωνος. Ή  πολιτική ενός 
κόμματος σ’ Εναν ώρισμένον τομέα δέν 
μπορεί νά είναι άνεξάρτητη άπό τις γενι
κές άρχές, πού — συνειδητά ή δχ ι— άκο- 
λουθεϊ. Οί ύποστηρίζοντες τήν άντίθετη 
θέση φέρουν ώς παράδειγμα τό ’Εργα τι
κό Κόμμα τής Μ εγ. Βρεττανίας, παρου
σιάζοντας αύτό ώς συνεχιστήν τής έξωτε
ρικής πολιτικής τοΰ Συντηρητικοΰ Κόμμα 
τος. Τό λάθος των είναι διπλό : Πρώτον, 
ot ’Εργατικοί, δέν διαδεχθήκαν τούς Σ υ ν 
τηρητικούς, άλλά τήν Οικουμενική Κυβέρ
νηση, στήν όποιαν συμμετείχαν δεύτερον, 
άν κανείς θυμηθή τις φράσεις πού χρησι
μοποίησε ό 'Αρχηγός τών Συντηρητικών, 
χαρακτηρίζοντας ώς «δνειδος» τήν πολιτι
κή τής ’Εργατικής Κυβερνήσεώς στό Α ι
γυπτιακό ζήτημα, θά πεισθή δτι ή περί
πτωση τής— φαινομενικής άλλωστε — συνε- 
χίσεως τής αυτής πολιτικής στό 'Ε λ λ η ν ι
κό ζήτημα, δέν μπορεί νά γενικευθή σέ δλη 
τήν έξωτερική πολιτική τής Μ εγ. Βρεττα
νίας. Κ ι ’ έδώ τό Λαϊκό Κόμμα, στά 1920, 
ήβελε νά συμμορφωθή πρός τήν έξωτε
ρική πολιτική τών Φιλελευθέρων, άλλά 
δέν τό κατώρθωσε.

'Υπάρχει μία ριζική διαφορά σήμερα 
μεταξύ τής πολιτικής τών δεξιών καί τών 
κομμάτων τοΟ Κέντρου· διαφοράς πού βρί
σκεται δχι μέσα στά προγράμματα πού

τυπώνουν, άλλά πού άπορρέει άναγκα
στικά άπό τή γενική θέση στήν όποιαν τά  
κόμματα αύτά τοποθετούνται άπό τις πα
ραδόσεις των καί τή νοοτροπία τών στε
λεχών των, πολιτευόμενων ή μή.

Ή  ριζική αύτή διαφορά βρίσκεται στά 
δτι τά δημοκρατικά κόμματα είναι μέν 
εχθροί τοΰ κομμουνισμοΰ,’ άλλά δέν τόν 
φοβούνται,, γιατί έχουν τήν αύτοπεποίθη- 
ση, δτι ή δική τους οικονομική καί κοινω
νική πολιτική, ώς δημοκρατικώτερη κα ί 
πατρικότερη, θά άδυνατίση τόν κομμου
νισμό, άποσπώντας άπ’ αύτόν τά προο
δευτικά στοιχεία, όπότε στό Κ . Κ . Ε .  θά 
μείνουν μόνον δσοι έχουν ύποδουλωθη 
στήν ξένη προπαγάνδα καί θά χάσουν 
γ ι’ αύτό τήν συμπάθεια τοΰ λαοΰ.

Τούναντίοντό Λαϊκό Κόμμα . Ε ίνα ι καί 
αύτό έχθρός τοΰ Κομμουνισμού, άλλά τόν 
φοβείται. Τό προκαθοριστικό κίνητρο τών 
πράξεών του είναι Ετσι μιά άρνητική έν
νοια, ό άντικομμουνισμός. Ό  φόβος γίνε
ται πρωτεΰον στοιχεΐον καί τοΰ άφαιρεΐ 
τήν ψυχραιμία, τήν πρωτοβουλία καί τήν 
δημιουργικότητα στήν Εσωτερική πολιτική. 
Ό  φόβος —δχι ή πρόθεση —κάμνει τό Λ α ϊ
κό Κόμμα νά παρουσιάζει μιά αιχμή άντι- 
ρωσσική στήν έξωτερική του πολιτική. Ή  
αιχμή αύτή δέν είναι έπιθυμητή άπό τό 
Λα ϊκό  Κόμμα. Ά λ λ ά  αύτό δέν είναι άρ- 
κετό' πρέπει νά έκλειψη, γιατί μέσα στις 
άπρόβλεπτες εξελίξεις τοΰ μέλλοντος, γ| 
χώρα μας θά εχη πολύμορφες άνάγκες και 
σέ μιά ένδεχομένη σύγκρουση θά περάση 
άπό διάφορα στάδια.

Μέσα στή γενικήν αύτήν άναταραχή 
ή 'Ελλά δα  πρέπει νά διατηρήση τήν άτρω
τη ελληνική γραμμή, πρέπει νά παρουσιά
ζεται δχι στό άρμα μιάς άντιφασιστικής 
ή μιάς άντικομμουνιστικής πολιτικής, άλ- 
λά μέ τφ δπλο τών εύεργεσιών πού προ- 
σέφερε στήν άνθρωπότητα παλαιότερα καί 
στήν έγγύς Α να τολή  εως χθές. 'Ο  'Ε λ λ η 
νικός πολιτισμός δέν είναι ουτε άντιφα- 
σιστικός, ούτε άντικομμουνιστικός· εχει τό 
δικό του πνεΰμα καί τό πνεΰμα αύτό έπι- 
ζή μεταξύ μας. Ε ίνα ι άνόητη καί άρκετά 
παραπλανητική, ή θέση, δτι πολεμήσαμε τό 
φασισμό ή δτι θά πολεμήσουμε τόν κομ
μουνισμό. · .

Πάνω σ ’ αύτή τή βάση πρέπει νά κρι·

θή καί ή φράση τοΰ Προέδρου τής Κυβερ- 
νήσεως, δτι κάπου στά 'Ελληνικά  σύνο
ρα, βρίσκονται σύνορα ιδεολογικά δύο 
κόσμων. ’Εμείς πολεμήσαμε γιατί οί ε χ 
θροί πάτησαν τά σύνορά μας, δχι γιατί 
ήσαν ψασισταί. Ούτε θά πολεμήσουμε τούς 
γείτονές μας, γιατί Εχουν καθεστώτα κομ
μουνιστικά. θ ά  πολεμήσουμε δμως άν— 
μέ όποιανδήποτε ιδεολογία—προσβάλλουν 
τά  σύνορά μας.

'Η  έξωτερική μας πολιτική πρέπει νά 
τηρηθή πάνω άπό τις ιδεολογίες. Δέν Ε
χουμε έμεϊς ιδεολογικά σύνορα καί Εχου 
με κάθε συμφέρον νά καταρρίπτωνται, δ- 

,που υπάρχουν άπό αύτά. 'Η  έξωτερική 
αύτή πολιτική δέν είναι δυνατόν νά έ- 
φαρμοσθή άπό τό Λα ϊκό  Κόμμα.

Αύτά  άναφέρονται στή βλάβη πού προ
ξενεί στήν'Ελλάδα ή σημερινή Κυβέρνηση 
βοηθώντας στή δημιουργία ένός άδικαιο- 
λογήτου μίσους τών κομμουνιστικών καί 
φιλοκομμουνιστικών λαών έναντίον τής 
'Ελ λ ά δ ο ς  καί κάμνοντας άσυμπαθεΐς τούς 
αντιπροσώπους μας στούς δημοκρατικούς 
μας φίλους, στά Διεθνή Συνέδρια· δέν 
λύουν δμως τό πρόβλημα τής έξωτερικής 
μας πολιτικής, οΰτε στις γενικές της γραμ
μές,οΰτε καί στό ειδικό σημείο, πού άφορά 
τήν άντιμετώπιση τών κομμουνιστικών έ- 
νεργειών. Δέν τό λύουν, γιατί άπό πολλά 
χρόνια, περισσότερο δμως τώρα, ό Κ ο μ 
μουνισμός Εχει συνδεθή μέ τό Σλαβισμό.

Ή  Κεντρ. ’Επιτροπή τοΰ Κομμουν.Κόμ 
ματος στή Ρωσσία, στή φετεινή της προ
κήρυξη γιά τήν 29η έπέτειο τής Όκτω- 
βριανής’Επαναστάσεως, έναλλάσσει τήν ι
δέα  τοΰ Κομμουνισμοΰ μέ τήν ιδέα τοΰ 
Σλαβισμού : «Χαιρετίζουμε τούς Σλαβικούς 
λαούς»... «Ζήτω ή άδιάλυτη φιλία τών 
Σλαβικώ ν Λαών». Ή  δική μας καλή θέ
ληση καί ό δημοκρατισμός μας είναι ενα 
πολύτιμο στοιχείο στόν άγώνα, δέν είναι 
δμως άρκετό, στό σημείο πού Εχουν φθά- 
σει τώρα οί άνάγκες τής έξωτερικής μας 
πολιτικής.

*
*  *

Γιά  νά φθάσουμε στήν όρθή προοπτική 
τής καταστάσεως, γιά νά ίδοΰμε δηλαδή 
τί μάς χρειάζεται γιά νά άντιμετωπίσου- 
με τόν σημερινό καί τόν μόνιμο κίνδυνο 
τής χώρας μας, πρέπει νά κάνουμε άφαί- 
ρεση τής καταστάσεως, δπως Επιφανειακά 
παρουσιάζεται, στήν περιωρισμένη χρονικά 
σημερινή στιγμή καί νά σχηματίσουμε μιά 
εικόνα έκείνης πού θά άκολουθήση στήν 
"Ελλά δα , δταν θά φύγουν άπό τά σύνορά 
μας οΐ Βρετταν. Δυνάμεις καί θά πάψουν 
οί είσαγωγές τής ΟΟνρα ή όποιεσδήποτε 
προσωρινές οικονομικές δωρεές πού θά 
τήν διαδεχθούν. Μ όνο τότε θά έμφανισθή

Δεκέμβριος

ή πραγματική προοπτική. Μ έσα σ ’ αύτήν 
ύπάρχει μία άβεβαιότης στή Βρεττανική 
καί στήν Α μερικανική  πολιτική, τήν όποι
αν πρέπει νά διαλύσουμε τό ταχ,ύτερον 
δυνατόν. Στήν άβεβαιότητα αύτή φθάσα- 
με καί άπό αιτίες βέβαια άνεξάρτητες καί 
άπό έμάς καί άπό τούς συμμάχους μας 
καί άπό σφάλματα τόσο δικά μας, δσο καί 
δικά τους.

Τό μεγαλύτερο δικό μας σφάλμα είναι 
δτι, καί τώρα καί πολλά χρόνια πριν, δει- 
χθήκαμε άνίκανοι νά άναλάβουμε τήν πρω
τοβουλία καί τήν εύθύνη μιάς εύσταθοΰς 
καταστάσεως, πού νά καλύπτη ολόκληρη 
τήν ’Εγγύς Α να το λή  καί νά ίκανοποιή 
συγχρόνως τή γενικώτερη πολιτική, στήν 
όποιαν είχαμε ένταχθή. Ανατρέψ αμε τή 
Βρεττανική πολιτική στήν Α να τολική  Μ ε 
σόγειο μέ τις εκλογές τοΟ 1920 καί προσ
θέσαμε τά κινήματα τής Μέσης Α ν α τ ο 
λής καί τά Δεκεμβριανά. Στις τελευταίες 
έκλογές δέν δείξαμε περισσότερη πολιτι- 
κότητα.

'Η  Ελλειψη εμπιστοσύνης επομένως έκ 
μέρους τών Συμμάχω ν μας πρός τήν 'Ε λ 
λάδα Εχει ισχυρούς λόγους· δέν είναι δ
μως άρκετή γιά νά έξηγήση— καί πολύ 
περισσότερο νά δικαιολογήση — τήν άβε
βαιότητα τής στάσεώς των άπέναντι μας 
καί μάλιστα τή στιγμή, πού εχθροί καί 
φίλοι μάς έπιτίθενται καί πού ή επίθεση 
αύτή είναι χωρίς τήνπαραμικρή άμφιβολία, 
άποτέλεσμα τοΰ κοινοΰ πολέμου,κοινών ε 
νεργειών. Πώς είναι δυνατόν νά θέλουν 
νά κυβερνήσουν τόν κόσμο καί νά μή ά- 
ναλαμβάνουν εύθύνες τών ενεργειών τω ν;

Πρέπει πρώτα νά προσδιορίσουμε αύ
τές τις άβεβαιότητες : Οί Βρεττανοί, δταν 
ήλθαν έδώ μετά τήν κρατική μας άποσύν- 
θεση, πού άκολούθησε τήν κατοχή καί τά 
Δεκεμβριανά, δταν έμεϊς δέν είχαμε οΰτε 
αύτοκίνητα, οΰτε σιδηρόδρομο, οΰτε Ενα 
πλοϊο, δέν μάς διευκόλυναν στήν άποστο- 
λή στρατού, χωροφυλακής καί ύπαλλήλων 
στις έπαρχίες· άπεμάκρυναν κατόπιν τήν 
πρώτη μεταδεκεμβριανή Κυβέρνηση, ή ό
ποία μόνο μέ τό κΰρος της, χωρίς δυνά
μεις εΐχε άρχίσει νά έδραιώνη τήν τάξη 
κι’ έκεϊ πού άκόμα δέν ύπήρχε κράτος. 
Γ  ιά μεγάλο κατόπιν διάστημα ή Μεγ.Βρετ- 
τανία δέν μάς Εδοσε τά μέσα νά έξοπλι- 
σθή ή χωροφυλακή. Τέλος, άκόμα δ&ν μάς 
Εχει δόσει τά μέσα νά έξοπλισθή ό στρα
τός μας. Στήν οικονομική πλευρά τοΟ έλ- 
ληνικοΰ ζητήματος, οί ’Ά γ γ λ ο ι κατά τήν 
τελευταία είκοσιπενταετία, είτε άπό Ελλει
ψη ζωτικοΰ ένδιαφέροντος γιά τήν οικο
νομική άνάπτυξη τής 'Ελλά δος , είτε άπό 
λανθασμένη έκτίμηση τής καταστάσεώς 
μας, Εμειναν καί μένουν καί τώρα, προση
λωμένοι στό μοναδικό μέτρο τής πολιτι-

205



*ης τής σταθεροποιήσεως τοΰ νομίσματος, 
ώς οικονομικήν πανάκειαν, μή άντιμετω- 
πίζοντες ποτέ, οϋτε πριν άπό τόν πόλεμο, 
οΟτε τώρα, τήν πολιτικήν τών άμέσων μέ
τρων αόξήσεως τής παραγωγής μας.

"Ο σ ον  άφορα τις Η .Π .Α . ή άβεβαιοτης 
τής άπέναντι μας πολιτικής των είναι τό- 
«το μεγάλη δσο μεγάλες είναι καί οί ελ 
πίδες πού στηρίζουμε στήν οικονομική και 
τήν πολιτική των υποστήριξη. Σχετικά  μέ 
τήν τελευταία έλπίζουμε κάτι παραπάνω 
άπό τίς δηλώσεις τοΰ Άμερικανοΰ'Υπουρ- 
γοΰ τών ’Εξωτερικών στή Διάσκεψη τής 
Είρήνης, δτι <·οΙ δυνάμεις τών Η .Π .Α . θά 
τεθοΰν στή διάθεση τοΰ Ο . Η . Ε .  γιά νά 
όποστηριχθοΰν τά σύνορά μας, άν κινδυ
νεύσουν». Ώ ς  πρός τήν οικονομική μας 
ένίσχυση, έλπίζουμε δτι, δπως  ̂ δήλωσε 
σχετικά μέ τή Μέση ’Ανατολή ό ’Αμερι
κανός όφυπουργός τών ’Εξωτερικών, οί 
Η.  Π . Α . θά δώσουν τά μέσα γιά τήν ά
νάπτυξη τών καθυστερημένων αύτών χω 
ρών, γιατί ή σημερινή οικονομική των ά- 
νεπάρκεια τίς καθιστά εύκολο στόχο ξέ
νων βλέψεων καί πιθανήν αιτία πολέμου. 
Καί ή έντύπωση δμως τής άβεβαιότητος 
στήν πολιτική τών Η. Π. Α . άπέναντι μας 
στηρίζεται σέ ισχυρά δεδομένα.

Ή  πολιτική στή Μεσόγειο πού υποστη
ρίζει ό τέως ύπουργός τοΰ ’Εμπορίου καί 
στενός συνεργάτης τοΰ Ροΰζβελτ, Γουάλ- 
λας, εΐνε ενα άπό αύτά, γιατί προσπάθη
σε νά διακηρύξη μέ τόν πλέον έντυπωσια- 
κό τρόπο, δτι ή δική μας περιοχή πρέπει 
νά άψεθή στή Ρωσσική έπιρροή. "Οποια 
πολιτική σχέση, είπε, έχει ή Ρωσσία μέ 
τή Ν ότ.’Αμερική, τήν ίδια σχέση έχουν και 
οί Η .Π .Α . μέ τή Βαλκανική καί τά Στενά· 
καί βάσισε τήν άποψή του στήν άνάγκη 
μιας δημοκρατικώτερης πολιτικής.

Αύτό, ή έν όνόματι τής Δημοκρατίας 
έγκατάλειψη τής 'Ελλά δος  καί μάλιστα 
κάτι περισσότερο, ή παράδοσή της άοπλης 
στήν άπληστη άρπακτικότητα αιμοσταγών 
γειτόνων, τή στιγμή μάλιστα πού είναι ά 
κόμη άνοικτές οί πληγές της, δέν μπορεί 
νά μή προκαλέση σέ μάς σκεπτικισμό και 
άμφιβολίες.

Ώ ς  πρός τήν οικονομική πλευρά, πρεπει 
βέβαια νά εϊμαστε εύγνώμονες^ γιά τή 
Βοήθεια τής Ούνρα. Τρόφιμα, ύ λ ικά κα ί 
τεχνικά μέσα,άξίας 400 έκατ. δολλ. είναι 
βοήθεια ύπερβάίνουσα έκεΐνο πού μπορού
σαμε νά έλπίζουμε ώς άμεση άνακούφιση. 
Αύτό δμως καίτοι εΐναι μιά ισχυρή ένδει
ξη, δέν εΤναι καθόλου άπόδειξη, δτι θά 
μάς χορηγηθοΰν τά τεράστια ποσά πού 
είναιάπαραίτητα γιά νά φτιάσουμε βιώσι
μη οικονομία. Ε ίδ η  άξίας 400 έκ. δολλ. 
δοθήκαν έπίσης στή Γιουγκοσλαβία,χωρίς 
αύτό βεβαίως νά προδικάζη τίποτε σχετι
κό μέ τή χορήγηση μέσων γιά τή βελτίω
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ση τής F ιουγκοσλαβικήςοικονομίας.Γιάμας 
έν τούτοις ή δημιουργία μιάς νέας οικο
νομίας εΐναι ζήτημα ζωής' εΐναι ζήτημα 
τής αύτής πολιτικής φύσεως καί δχι λ ι
γότερο σημαντικό, άπό τήν άμυνα τών συ
νόρων μας.

ΟΟτε βεβαίως είμαστε σέ θέση νά πλη
ρώσουμε τόκο 6 ο)ο πού ζητεί ή Διεθνής 
Τράπεζα 'Ανα συγκροτήσεις. Τό ζήτημα: 
τής οικονομικής μας ένισχύσεως παύει νά  
εΐναι ζήτημα δανειακών διαπραγματεύ
σεων καί γίνεται πολιτικό, ζήτημα έξωτε
ρικής πολιτικής. Τό άποτέλεσμα ένός κο ι
νού πολέμου, λογικό ήταν νά άναμένεται 
κοινό γιά δλους τούς συμπολεμιστάς. Κ α ί 
δμως μόνο έμεΐς έχουμε ώς άποτέλεσμα 
τήν άπώλεια τής άγοράς τής Κεντρικής 
Εύρώπης καί τών Βαλκανίων, νά χάσου
με τό μέγιστο μέρος τοΰ παραγωγικού 
μας κεφαλαίου, νά έχουμε εχθρούς έτοι
μους γιά έπίθεση στά σύνορά μας κα ι 
τόν εμφύλιο πόλεμο έντός τών συνό
ρων μας.

Μάς λένε δτι δρος άπαραίτητος παρο
χής μεγάλου δανείου εΐναι ή άποκατά
σταση τής τάξεως. ’Α λλά  άκριβώς γιά 
νά άποκατασταθή μόνιμα ή τάξη, χρειά
ζεται ενα μεγάλο δάνειο, γιά τήν παροχή 
έργασίας στόν πληθυσμό, γιά τήν κατα
σκευή μιάς βιώσιμης οικονομίας. Αύτό λοι
πόν εΐναι ένας φαΰλος κύκλος, πού μάς 
κρατεί στό άδιέξοδο καί οδηγεί στήν κα 
ταστροφή.

Δέν κάνουμε βέβαια τήν άνάλυση αυ
τή, γιά νά κατακρίνουμε τούς "Α γγλους  
καί τούς ’Αμερικανούς, στούς όποιους 
άλλωστε καί μόνο στηριζόμαστε. Αύτό θά 
ήταν στείρο καί βλαβερό. Σκοπός μας ε ί
ναι νά οδηγήσουμε σέ συμπεράσματα χρή
σιμα, σχετικά μέ τόν τομέα τής έξωτερι
κής μας πολιτικής πού έξετάζουμε έδώ.

Τό πρώτο άπό αύτά είναι δτι ή έξωτε- 
ρική μας πολιτική δέν μ π ο ρ ε ΐ _  νά στηριχθη 
μόνο στό ούδέτερο δόγμα τής ίσης φι
λίας πρός δλους τούς Συμμάχους. Αύτό  
εΐναι ένας δρος πού πρέπει βεβαίως να 
τηρηθή. Ε ΐνα ι δρος άμύνης- κάθε άλλο δ 
μως παρά έπαρκής εΐναι ώς δρος προκα- 
θοριστικός τοΰ συνόλου τής έξωτερικής 
μας πολιτικής. Ώ ς  τέτοιος δρος μπορεί 
νά χρησιμεύση, άμεσα μέν, γιά τήν επικίν
δυνη αύτή στιγμή, ή έξασφάλιση τής ποι- 
ρουσίας ισχυρής ένοπλου δυνάμεως στά 
σύνορά μας, ώς βασική δέ πολιτική διαρ- 
κείας, ή άνάπτυξη έκ μέρους μας πρωτο
βουλίας, γιά νά δημιουργηθή μέσα στό 
γενικό πλαίσιο τών φιλικών μας κρατών, 
ένας τοπικός συνασπισμός ισχυρός πολιτι
κά καί οικονομικά. Συνασπισμός, πού δχι 
μόνο δέν θά έχη καμμία έπιθετική πολι

τική, άλλά καί θά εΐναι χρήσιμος καί έ- 
ξυπηρετικός τών γειτόνων του. ^

Μέσα σ’ αύτόν θά ύπαρξη ό απαραί
τητος χώρος γιά τήν πολιτική και οικονο
μική άνάπτυξη δλων τών μετεχόντων 
κρατών. ’Εντελώ ς μόνοι μας, μέ τήν σύν
δεσή μας μόνο μέ τίς άγορές τής Μ .Βρετ- 
τανίαςκαί τών Η. Π . Α . δέν μπορούμε 
νά εξασφαλίσουμε επαρκή γιά τίς ανάγ
κες μας οικονομική δραστηριότητα. Ή  πο
λιτική αύτή, πού πρέπει νά άρχίση άπό την 
οικονομική συνεργασία μέ τήν Τουρκία 
καί τήν Ιτα λ ία , χρειάζεται νά επεκταθη 
διαδοχικώς νά τείνη δέ νά περιλάβη και 
τούς βορείους μας γείτονας, πού παρου
σιάζονται σήμερα ώς έχθροί μας, δεν ε ί
ναι δμως βέβαιον, δτι θά έξακολουθησουν 
νά θεωροΰν αύτό ώς συμφέρον των.

Ή  πολιτική αύτή δέν θά έχη γιά μονο 
άποτέλεσμα, δτι θά δώσβ σ’ έμάς ευρύ
τερο χώρο δράσεως· θά διευκολύνη επί
σης τήν πολιτική τών συμμάχων μας, οΐ 
όποιοι θέλουν κυρίως μέν νά άπομακρυ- 
νουν τίς πιθανότητες τοπικής συρραξεως, 
έπειτα δέ νά έχουν δχι έμάς είδικώς, άλ
λά δλους τούς γείτονάς μας λαούς με το 
μέρος των. Ή  ’Α γγλική  πολιτική π. χ. ε
πί ένα αιώνα μετά τήν άπελευθέρωση μας 
ήταν έδώ ένιαία, μέ σκοπό νά προφύλα
ξη τήν ’Εγγύς  ’Ανατολήν άπό τήν κάθο
δο τών Ρώσσων. Σ έ  μάς δμως εμφανιζό
ταν ώς μεταβαλλομένη, γιατί άλλοτε υπε- 
στήριζε είδικώτερα τήν Τουρκία, άλλοτε 
τή Βουλγαρία καί άλλοτε έμάς κατά τις 
περιστάσεις. Καί ή περίπτωση τώρα δέν 
εΐναι διαφορετική καί στις γενικες γραμ
μές καί στις λεπτομέρειες.Οί” Αγγλοι π.χ. 
καί τώρα έπιδιώκοντας ενα δημοκρατικό 
καθεστώς γιά όλη τή Βαλκανική, βρίσκον
ται σέ άδυναμία νά υποστηρίξουν αυτήν 
των τήν έπιδίωξη δταν στήν ’Ελλά δα  επι
κρατή ένα πολύ δεξιό καθεστώς. Και ε
μάς μάς συμφέρει έπίσης αύτή ή επιδίω
ξη, γιατί άν καί μετά τήν άποχώρηση των 
Ρώσσων μονιμοποιηθούν κομμουνιστικά 
καθεστώτα στούς βορειότερους γείτονες 
μας, θά άντιμετωπίζουμε τή μόνιμη των έχ- 
θρότητα. Είνα ι λοιπόν μυωπική,^ ή οη- 
θεν ύπερεθνικιστική πολιτική πού θέλει νά 
έπιβάλη έδώ, μέ δλα τά μέτρα τής παρα-’ 
πλανήσεως καί τής βίας, ή άκρα δεξιά.

Δεύτερο συμπέρασμα εΐναι, δτι ή εξω
τερική μας πολιτική δέν μπορεί νά_ εΐναι 
άνεξάρτητη τής έσωτερικής; άφου δέν 
μποροΰμε νά καθιερώσουμε ώς βασικόν ό
ρο τής πολιτικής μας τήν άμυντική άποψη 
τοΰ άντΐ κομμουνισμού, πρέπει νά δημιουρ
γήσουμε έσωτερικό καθεστώς,^ πού νά μή 
φοβήται τήν έλευθερία,δση τόΣύνταγμά μας
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εΐναι ύποχρεωμένο άπό τό διεθνές κλίμα 
νά παρέχη, στήν κομμουνιστική κατήχηση. 
’Ά ν  λοιπόν έξαιρεθή ό άντικομμουνισμός 
τής δεξιάς, ή κατάλληλη πολιτική εΐναι ή 
δημοκρατική, τόσο στήν οικονομία, δσο 
καί στήν κοινωνική όργάνωση.

Τοίτο συμπέρασμα εΐναι, δτι στούς 
σχετικούς μέ τήν εξωτερική πολίτικη συλ- 
λογισμούς μας δέν μποροΰμε νά άναχω- 
ροΰμε άπό τήν προϋποθεση δτι έχουμε 
ηδπ έξασφαλίσει τή συμμαχία τής Μεγ. 
Βρεττανίας καί τών Η. Π, Α . έπομενως 
πρέπει νά φροντίσουμε νά τήν έξασφαλι- 
σουμε. Γ ιά  νά γίνη δυνατό αύτό, καθώς 
καί δσα άναφέραμε στό πρώτο συμπέρα
σμα, πρέπει νά άπαλλαγοΰμε όριστικώς 
άπό τόν δρο τής ύπερεθνικιστικής εύθι- 
ξίας κα ινά  ένταχθοΰμε στόν δρο τής ά- 
μοιβαίας έξυπηρετήσεως. Μέτρο τής ηθι
κής άξίας τών λαών, δπως καί μέτρο τής 
ήθικής άξίας τών άτόμων, εΐναι δχι ή ελ- 
λειψη κάθε έξαρτήσεώς των, άλλα οί υ- 
πηρεσίες πού προσφέρουν στούς άλλους.

Τέταρτο συμπέρασμα, έξ ϊσου σπου- 
δαΐο μέ δλα τά προηγούμενα, εΐναι, δτι, 
γιά νά μπορέσουμε νά άσκήσουμε οποια
δήποτε εξωτερική πολιτική, βασική προϋ
πόθεση είναι δτι θά άποκτήσουμε μια οι
κονομία, ή όποια νά μάς δίνη κάποιαν ά 
νεση γιά νά σκεπτόμαστε ψύχραιμα. Οί 
σύμμαχοί μας πρέπει νά πεισθοΰν, δτι ό
λα τά σχόλιά των πάνω στήν εσωτερική 
μας κατάσταση μένουν χωρίς^ κανένα βα- 
θύτερο περιεχόμενο, έφόσον ή οικονομία 
μας εΐναι άνεπαρκής γιά τό στοιχειώδες σι
τηρέσιο. Μαζί μ'αύτούς κάναμε η προκαλε- 
σοΓμε τήν καταστροφήτών γεφυριών μας,των 
χωριών, τού εμπορικού μας στολου, των 
τεχνικών μας έγκατα στάσεων. Αλωνιζό
μενοι μαζί τους χάσαμε τόν Ελληνισμό 
τής Μικράς Ά σ ία ς . Μ ιά χώρα που βγήκε 
κατεστραμμένη επειτα άπό τόν κάθε ενα 
άπό τούς δυό μεγάλους πολέμους, χωρίς 
έπαρκές έδαφος καί χωρίς κεφάλαια στο 
έξωτερικό, εΐναιφανερό πώς θελει μεγάλη 
οικονομική βοήθεια γιά νά όρθοποδηση. Η
βοήθεια αύτή εΐνα ι έργο πολίτικης,δχιΤρα- 
πέζης.'Όταν ό λιμός βασιλεύει σε πολλές 
έπαρχίες μας, όποιαδήποτε προπαγανδα, 
διαθέτουσα μικρά σχετικώς μέσα, μπορεί 
νά στρατολογήση μερικές χιλιάδες, που 
νά παριστάνουν στά βουνά  κινήματα μειο- 
νοτήτων ή δτι άλλο θέλει. Καί μπορεί να 
μεταβάλη πολύ περισσότερους σέ πραγμα
τικούς κομμουνιστάς, γιατί δπου υπάρχει 
λιμός, καμμιά διαφορά δέν υπάρχει μετοι- 
ξύ κομμουνιστικών καί δημοκρατικών ε
λευθεριών.
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ΑλΕΞΑΜΡΟΪ ΠΑΠΑ1ΑΣΤΑΪΙ0Υ
Δέκα χρόνια μετά τόν θάνατό τον ό Π α 

παναστασίον μένει κατά τούτο ζωντανότερος 
παρά ϊτοτέ, δτι οί άνθρωποι π ον αισθά
νονται τήν ελλειψή τον σήμερα, είνε πολύ πε
ρισσότεροι άπότονς όπάδονς καΐφίλονς τον τόν 
καιρό πον γεμάτος ζωή, μοχθούσε ακούραστος 
νάπαρασύρη τόν ελληνικό κόσμο, διανοονμέ- 
νονςκαί αστούς,άργρότες καί^έργάτες πρός νέες 
πολιτικές κατενθύνσεις και πρός σνγχρονι- 
σμένονς και ονσιαστικονς πολιτικονς αγώ
νες. ‘Η  ιστορική απόσταση τόν παρονσιάζει 
σήμερα μεγαλύτερον και τόν δικαιώνει, α
κριβώς γιατί ή εποχή τον τόν παραγνώρισε. 
Αύτή είναι ή κοινή μοίρα τών πρωτοπόρων, 
πον δημιονργονν νέες αξίες σέ όποιοδήποτε 
πεδίο τής ανθρώπινης δράσης. “Αμα τις ώ- 
ριμάση ό χρόνος και γίνονν κτήμα δλων και 
συμβολή στήν εξέλιξη τον ανθρώπινον πολιτι- 
σμον’τότε τιμάται ανάλογα καί ό Πρωτεργάνης.

‘Ο Παπανασταοίον νπήρξε Πρωτοπόρος. 
Νέος επιστήμων τήν εποχή πον ενας γενι
κός μαρασμός χαρακτήριζε σννολικά τή 
νεοελληνική ζωή, ειτε πολιτική καί οικονο
μική, είτε επιστημονική και καλλιτεχνική, 
εϊχε ήδη άπό νωρίς ζνμωθή μέ τήν ‘Ελλη
νική αντή πραγματικότητα. Ή τα ν δμως 
προικισμένος μέ ξεχωριστά χαρίσματα. 
Εϊχε  τήν φιλοσοφική τάση νά ζητά 
τήν βαθύτερη αιτία τών πραγμάτων. 
Είχε ψυχική εναισθησία και δννατό καλλι
τεχνικό αίσθημα, άπό τό όποιον επήγαζε ή 
αγάπη του γιά τήν ελληνική φύση και τήν 
άπλή ζωή τών χωρικών. Κα ι δταν εφυγε 
γιά νά συμπληρώσω τις σπουδές του σέ ξέ
να Πανεπιστήμια ήταν ώριμος νά δεχθή τήν 
επίδρασή τους και νά διαλέξη δτι θά  επρε
πε νά αφομοίωση. Δέν τόν τραβάει ή 
καθαρά νομική επιστήμη. Παραμερίζει 
αυθόρμητα κάθε υπολογισμό άτομικοϋ 
συμφέροντος, γιατί είναι καμωμένος  ̂ γιά 
νά δώση, όχι γιά νά πάρη. Τόν εν
διαφέρει ή φιλοσοφία γιατί ριζώνει σέ 
γερά θεμέλια τήν σκέψη. Παρακολουθεί 
τις οικονομικές επιστήμες καί μελετά ίδιάίι 
τερα τούς κλάδους της πού άσχολούνται μέ 
τήν κοινωνική πολιτική καί τήν εργατική 
νομοθεσία γιατί άνοίγονν νέονς ορίζοντες 
στήν άνάπτνξη τών λαϊκών μαζών καί στή 
δικαιότερη κατανομή τών αγαθών καί τον 
προϊόντος τής εργασίας. Τόν τραβούν δμως 
βαθύτατα καί ή τέχνη, ή ποίηση, ή φιλολό- 
γία πον τις αισθάνεται ώς τις άνώτατες 
άξιες κάθε πτλιτισμον.

Ταξιδεύει στήν Γερμανία, στήν Γαλλία,

στήν 3Αγγλία. “Ετσι πλοντίζεται ό εσωτερι
κός τον κόσμος καί διαμορφώνεται ή προ
σωπικότητά τον καί ή κοσμοθεωρία τον πο
λύμορφη καί ενιαία, πον δσο καί άν παρα- 
μένη καθαρά ελληνική, παίρνει πλατύτερη 
βάση καί ξεπερνάει τά στενά δρια μιάς ε
ποχής.

Δύο πεδία δράσης αντιμετωπίζει ό Πα- 
παναστασίον δταν γύρισε στήν 3Αθήνα : Τό
Πανεπιστήμιο ή τήν Πολιτική. Τό Πανεπι
στήμιο προσαρμόζονταν ισως περισσότερο 
μέ τήν φιλοσοφική τον διάθεση καί τήν ε
πιστημονική τον κατάρτιση, ή έπιθνμια τον 
δμως γιά άμεσώτερη καί γενικώτερη δράση 
τόν παρέσνρε πρός τήν πολιτική. Γιά  τό πο
λιτικό δμως στάδιο τά εφόδια του Παπα
ναστασίου δέν ήταν άπό εκείνα πού σπρώ
χνουν σχεδόν μόνα τους εν αν άνθρωπο στή 
πρώτη γραμμή. Μ έ περισσότερη κλίση πρός 
τήν άντ ικειμενική και δια λογική συζήτηση, 
δέν εϊχε τήν ρητορική ευκολία πού παρασύ
ρει τά πλήθη . Δέν εϊχε κάν ουτε τήν ενκο- 
λία τής επιγραμμαιτκής διάτνπώσεως πον 
γίνεται άμεσώτερα νοητή καί χτνπάει στήν 
φαντασία τών μαζών. Τα εφόδια τον είναι 
άλλης ποιότητος. Θέλει νά ξνπνήστ) τις λαϊ
κές μάζες, δχι δμως νά τις παρασύρη καί 
νά τις φανατίση. Θέλει νά σννειδητοποιήση 
τά δικαιώματα τών εργαζομένων τάξεων μέ 
σκοπό νά τις έξυψώση σέ άνώτερο επίπεδο 
πολιτισμού καί δχι νά τις μεταβάλη σέ δυ- 
ναμικά στοιχεία. Σ ’ αντόν τόν άγώνα ρίχνε
ται μέ ένθονσιασμό καί μέ αγνότητα. cΙδρύ
ει τήν ‘Εταιρεία τών Κοινωνιολόγων, για 
νά είναι περισσότεροι δσοι θά άναλάβονν 
τό έ'ργον τον διαφωτισμόν, οργανώνει συνέ- 
δρια άγροτικά καί εργατικά καί -υπερασπί
ζεται μέ δύναμη τήν άνάγκη τών κοινωνικών 
μεταρρνθμίσεων καί μιάς σνγχρονισμένης 
εργατικής νομοθεσίας.

"Οταν εξέσπασε ή *Επανάσταση τον Γ ο ν - 
δί οί κοινωνιολόγοι βρέθηκαν φνσικά σύμ
φωνοι μαζί της. Κα ί ένώ έφαίνονταν δτι 
θά έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στήν επεξερ
γασία καί στήν πραγματοποίηση τών ζητου- 
μένων μεταρρνθμίσεων, ή έξαφνική έμφά- 
νιση στήν πολιτκκή ζωή τον ’Ελευθερίου 
Βενιζέλον, πον μέσα σέ λίγες εβδομάδες 
εγινε τό είδωλο τον ελληνικόν λαον, εστα- 
μάτησε τήν εξέλιξη αντή· Ά π ό  τήν πρώτη 
τον επαφή μαζί του, ό λαός εϊχε διαισθαν- 
θ ή  6’λη τήν δύναμη, τήν ικανότητα καί τόν 
ρεαλισμό τον JJΒενιζέλον, εϊχε διαισθανθή 
δτι αντιπροσώπευε κάτι πιό πολύ άπό κο ι
νωνικές μεταρρυθμίσεις καί προοδευτικές
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ιδέες, δτι αντιπροσώπευε ενα εθνικό ξύπ
νημα καί μιά εθνική  άποστολή καί γ ι ' αυ
τό τού εμπιστεύθηκε αυθόρμητα τις τύχες 
τον, τις τύχες δλου τον Εθνους.

“Οσο καί άν ή εμπιστοσύνη αντή τον 
ελληνικόν λαον έδικαιώθηκε, δσο καί άν ή 
εξαιρετική προσωπικότητα τον Βενιζέλον, 
πού άποτέλεσε, ώς τόν θάνατό τον, την 
κεντρική δύναμη δλης μας τής πολιτικής 
ζωής, έπεσκίασε, δπως ή&αν φνσικό, κάθε 
άλλη,δμως ή επίδραση τον Παπαναστασίον καί 
ή συμβολή του στό δημιουργικό εργο υπήρξε 
πολύ μεγάλη. 3Ακούραστος έργάσθηκε πρός 
διάφορες κατενθύνσεις. "Εξω άπό τήν Βου- 
λή προσπάθησε, μέ άρθρα, μέ διαλέξεις, 
μέ συνέδρια νά διαφωτίζη πάντα τήν κοινή 
γνώμη γιά τά σπουδαιότετα νεοελληνικά 
προβλήματα. ‘Ως βουλευτής άγωνίσθηκε 
πίντα μέ θάρρος γιά τήν υπεράσπιση τών 
εργατικών δικαίων, γιά τήν άποκατάσταση 
τών γεωργών, γιά τήν εκπαιδευτική μας 
αναγέννηση. “Ολες οί σχετικές μεταρρυθμί
σεις φέρνουν τήν σφραγίδα τών αγώνων του 
αύτών. ‘Ως ‘ Υπονργός τής Σνγκοινωνίας έ- 
πραγματοποίησε τήν άνοικοδόμ ηση τής
Θεσσαλονίκης. ‘Ως Πρωθυπουργός έκήρνξε 
τήν Δημοκρατία. Μά εκτός άπό τήν πολική 
τον δράση ύπήρξεν ό φυσικός προστάτης τών 
διανοούμενων καί τών κ α λ λ ι τ ε χ  ν ώ ν, 
ό φωτεινός οδηγός τών νέων πού τόν αι
σθάνονταν δικό τους περισσότερο άπ ο ο- 
ποιονδήποτε άλλο πολιτικόν, ό άληθινός 
κατανοητής καί παραστάτης τής ανθρώπινης 
κακομοιριάς καί μιζέριας. Χρησιμοποιούσε 
μέ προθνμία δλον τον τό κύρος γιά νά δι- 
ενκολύνη καί νά βοηθήση δσονς προστρέχαν 
σ 3 αύτόν, σέ σημείο πον νά τόν πονν ώς 
ρονσφετολόγο, ' ενώ αύτός αδιαφορούσε άν οι 
βοηθούμενοι ήταν καί πολιτικοί τον φίλοι·

Μ έ τά χρόνια ό βαθύτερος άνθρωπισμός 
τον Παπαναστασίον εκνριάρχησε σέ δλη τον 
τήν προσωπικότητα. ‘Η  άσάλεντη πίστη τον 
στις αρχές τον άπόκλειε κάθε φανατισμό 
πού τόν εθεωρονσε αντίθετο μέ τις αρχές 
τον αύτές καί πού ήταν καί άντίθετος μέ 
τήν ιδιοσυγκρασία τον. Σ έ  δλη τήν πολυτά - 
ραχη σταδιοδρομία τον, σέ μιά εποχή όξν- 
ταταον σνγκρούσεων, καμιά εμπάθεια δεν 
τόν επηρέασε, οντε μιά στιγμή, σέ οίαδήπο- 
τε σκέψη ή ενέργεια. Κα ί είναι χαρακτηρι
στικό δτι ό πατέρας τής Δημοκρατίας οντε

έμίσησε οντε εμισήθηκε, οντε κάν άπό 
τούς φανατικώτερονς αντιπάλους τον. 
Τό όνομά τον σννδέονταν τις περισσό
τερες φορέςμέ τήν προσθήκη «ο ιδεολόγος».

Τό μεγαλύτερο δμως εργο τον Παπανα
στασίον, εκείνο γιά τό όποιο έμόχθησε πε
ρισσότερο καί άγωνίσθηκε μέ μεγαλύτερο 
ένθονσιασμό, ήταν ή «Βαλκανική Σννεννόη- 
ση». Δέν τήν ήθελε μόνον πολιτική καί δι
πλωματική. Τήν ήθελει πλατύτερη, ήθελε 
νά γίνη αισθητή ή άνάγκη της άπό τις λαϊ
κές μάζες, ήθελε νά γνωρισθονν μεταξύ 
τονς οί λαοί διά μέσον τών π ό άντιπροσω- 
πεντικών τονς τύπων, δασκάλων, γιατρών, 
δικηγόρων, φοιτητών γιά νά έπιτενχθή μιά 
άλληλοκατανόηση μέσα στό πλαίσιο τον αλ
ληλοσεβασμού τών έθνικώ ν συνόρων. ’ Εβλε
πε τήν Βαλκανική Συνεννόηση απαραίτητη 
γιά τήν οικονομική συνεργασία καί άνάπτυ- 
ξη τών Βαλκανικών λαών καί γιά τήν ανε
ξαρτησία τους απέναντι στις Μεγάλες Δυ
νάμεις καί τά άντικρουόμενα συμφέροντά 
τους, πού ξεσποϋσαν είς βάρος τών λαών 
της. “Οσο ανυπέρβλητα ήταν τά εμπόδια πον 
σννάντησε ό Παπαναστασίον στό γιγάντιο 
αύτό εργο άπό παντού, τόσο πιό δυνατή 
γίνονταν ή επιμονή του, επιμονή χαρα- 
κτηριστ κή τής πίστης του, πού εκανε τόν 
Βενιζέλο κάποτε νά χαριτολογήση καινά τόν 
άποκαλέση σέ ενα γενμα τής βαλκανικής 
συνεννοήσεως « p a p a t e n a c e  » δηλ. Παπαεπι- 
μονον. Βέβαια καί στήν επίμονη αντή προ
σπάθεια ό Παπαναστασίον ξεπερνονσε τήν 
εποχή τον, γιατί οί δννάμεις τον κακόν 
πού καταχθόνια εργάζονταν γιά τήν άνα- 
πόφενκτη σύγκρονση καί κέρδιζαν έδαφος 
σ* δλον τόν κόσμο, ήταν Ισχνρότερες άπό 
τό ανθρώπινο καί αγνό τον κήρνγμα.Μά τό 
ανθρωπιστικό κήρνγμα τον Παπαναστασίον 
καί ή πίστη τον εϊναι σήμερα περισ
σότερο παρά ποτέ, ή μόνη ελπίδα 
μας γιά ενα κόσμο καλύτερο καί άρμο- 
νικώτερο, καί εϊναι τό πολιτιμώτερο δίδα* 
γμα πον μάς άφησε ή πλούοια οέ βαΟΐκές 
ανθρώπινες αρετές ή φνσιογνωμία τον. 
άπό τσν άρχαιο κόομο καί τόν Πλάτωνα 
ώς σήμεραάποτελεΐ τή μόνη *βάθη πον ά- 
ποζητάει ή ανθρωπότητα γιά νά θεμελιο*- 
θ ή  στερεά ενας ανώτερος ανθρώπινος πολι
τισμός.

Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Ζ Η Σ
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WICKHAM STEED

Μερικές ενθαρρυντικές ένδείξεις
Μ έ μιά Ελισσόμενη διαδρομή, τά γεγο 

νότα δείχνουν σά νά κινούνται πρός κά
ποιο ξεκαθάρισμα, στις σχέσεις μεταξύ 
Σοβ. Ρωσίας καί Δυτικών Δημοκρατιών, 
γιά τις συνενωμένες ή χωριστές προσπά
θειες τους νά διαμορφώσουν τήν ειρήνη 
τοΰ κόσμου. Ή  κίνηση αύτή είναι καθαυ
τή εύπρόσδεχτη καί σάν μιά έλπιδοφόρα 
έναλλαγή, άπό τίς παρεξηγήσεις καί τίς 
συγκρούσεις τών ίδεών, πού ώς τώρα άπο- 
καλύφθηκαν, στις συζητήσεις τών Ήνωμέ_- 
νων ’Εθνών, στή Διάσκεψη τοΰ Παρισιοΰ 
καί στις συναντήσεις τοΰ Συμβουλίου τών 
4 'Υπουργών. Κα ί άν στήν παροΰσα της 
φάση διατηρεί άκόμα τό φιλόνικο στοι
χείο, ή έκβασή της μπορεί νά δώσει κά 
ποιο μέτρο θετικής συμφωνίας, σχετικά 
μέ τόν διεθνή περιορισμό τών εξοπλισμών, 
τό μέλλον τής Γερμανίας καί τόν Ελεγχο 
τής άτομικής Ενέργειας. _ -

Στή  τελευταία συζήτηση τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων, γιά τή βρεττανική έξω- 
τερική πολιτική, ό Πρωθυπουργός κ. Ά τ -  
τλη, μνημόνευσε ώς ενα «θετικό κίνδυνο 
γιά τήν ειρήνη» τή διατήρηση μεγάλων 
στρατιωτικών δυνάμεων σέ διάφορες χώ 
ρες. Τότε ό άρχηγός τής άντιπολίτευσης 
κ. Τσώρτσιλ ρώτησε τή κυβέρνηση άν 
είναι, ή δχι άλήθεια, πώς περισσότερες 
άπό 200 μεραρχίες τοΰ Σοβιετικού Στρα- 
τοΰ, μέ πολεμική σύνθεση, διατηρούνται 
μεταξύ Βαλτικής καί Μαύρης θάλασσας. 
Αύτή ή εντυπωσιακή ερώτηση έπικρίθηκε 
δριμύτατα ώς τείνουσα νά έπαυξήσει τήν 
ύποψία σχετικά μέ τίς προθέσεις τής Ρω 
σίας. Γιατί c i λέξεις «μέ πολεμική σύνθε
ση» φαίνονται σά νά συνεπάγονται φιλο
πόλεμες προθέσεις. Καί δταν σκεφτοΰμαι 
πώς μιά μεραρχία στρατοΰ μέ πολεμική 
σύνθεση σπάνια άριθμεΐ λιγότερο άπό
20.000 άνδρες, ή ερώτηση τοΰ Τσώρτσιλ 
θεωρήθηκε δτι ύποδηλώνει, πώς οι σοβιε
τικές δυνάμεις στήν Εύρώπη άνέρχονται 
σέ 4 έκατομμύρια ενόπλων.

Ά φ ο ΰ  ή Κυβέρνηση άρνήθηκε νά έπι- 
βεβαιώσει ή νά άποκρούσει τόν υπολογι
σμό τοΰ άρχηγοΰ τής άντιπολίτευσης, ό 
Τσώρτσιλ δήλωσε πώς οί άριθμοί του ή
σαν άκριβεΐς. Τότε Ενα δημοσιογραφικό 
πρακτορείο τών Ή ν . Πολιτειών ύπέβαλε 
στά στρατάρχη Στάλιν Ενα μακρύ ερωτη
ματολόγιο, στό όποιον αύτός τηλεγράφη
σε τίς άπαντήσεις του.

'Απαντόντας, σ’ Ενα άπό τά έρωτήμα- 
τα, ό Στάλιν είπε πώς στή Γ  ερμανία, τήν

Αυστρία, τήν Ουγγαρία, τή Βουλγαρία 
καί τήν Πολωνία, ή Σοβιετική 'Ένω σ η 
Εχει μόνον 60 μεραρχίες, άπό τίς όποιες 
τό μεγαλύτερο (Λρος δέν Εχει πολεμική 
σύνθεση καί πώς ΰστερα άπό δυό μήνες 
μόνο 40 σοβιετικές μεραρχίες θά παραμεί
νουν σαυτές τίς χώρες. Ό  Τσώρτσιλ δ 
μως προβάλει τό επιχείρημα πώς καί 60 
άκόμη ρωσικές μεραρχίες, μέ πολεμι
κή σύνθεση, ξεπερνούν κατά πολύ τή 
δύναμη τών Βρεττανικών καί ’Αμερικανι
κών δυνάμεων στά κατεχόμενα εδάφη τής 
Εύρώπης. Λέει πώς λογάριασε γιά καθε 
σοβιετική μεραρχία μόνον 10.000 άνδρες, 
ένώ κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου οί 
βρεττανικές καί άμερικανικές μεραρχίες 
άριθμοΰσαν, μερικές φορές. 40.000 ή 50.000 
άνδρες κάθε μιά, μέ Ενα μέσο δρο άπό
30.000. Καί πρόσθεσε, ό Τσώρτσιλ, πώς 
θά ήταν εύτυχής άν μάθαινε πώς είχε 
λαθαιμένες πληροφορίες, μέ τή σκέψη 
πώς Ενα ξεκαθάρισμα αύτοΰ τοΰ ζητήμα
τος θά ήταν εξαιρετικά εύεργετικό άπό 
κάθε άποψη.

Αύτές ot συγκρουόμενες δηλώσεις πρέ
πει νά διαβαστούν κάτω άπό τό φως των 
άπαντήσεων τοΰ Στάλιν σέ άλλες ερωτή
σεις καί των προτάσεων τοΰ Μολότωψ 
στήν 'Ο λομέλεια  του Ο .Η .Ε .,  στή Νέα 
Ύ όρκη. Ό  Μολότωψ πρότεινε νά διακη- , 
ρύξει ή 'Ο λομέλεια  πώς εΐναι_ άναγκαϊος 
ενας γενικός περιορισμός τών Εξοπλισμών^ 
πώς ώς πρωταρχικό μέλημα αύτοΰ τοΰ 
περιορισμού θά πρέπει νά περιλάβει τόν 
άφορισμό τής κατασκευής καί τής χρήσης 
τής άτομικής ενέργειας γιά στρατιωτικούς 
σκοπούς καίπώς θά Επρεπε νάγίνει σύσταση 
στό Συμβούλιον ’Ασφαλείας νά προνοή- 
σει γιά τήν πρακτική Εφαρμογή αύτών τών 
σκοπών. ’Ά ν  καί αύτές τίς προτάσεις του 
ό Μολότωψ τίς προλόγισε μέ δυνατές ε 
πιθέσεις γιά τήν δήθεν συμπεριφορά τής 
Μ . Βρεττανίας καί τών Ην. Πολιτειών, έ 
δειχναν οπωσδήποτε μιά διάθεση λιγότε
ρο μή φιλική, άπό δτι πολλοί σοβιετικοί 
εκπρόσωποι έπέδειξαν τελευταία.

Ά π ό  τήν έποχή πού ό Στάλιν, έδώ ’̂ καί 
λίγο καιρό, Εκαμε τίς καθησυχαστικές του 
δηλώσεις πρός Ενα Βρεττανό δημοσιογρά
φο, έκπρόσωποι τής σοβιετικής κυβέρνη
σης συχνά έκψράστηκαν μέ τέτια δριμυ- 
τητα, ώστε ό κ. Μπέρνς δημοσίως μίλησε 
γιά τήν «αύξανόμενη Ενταση» στις σχέ
σεις μεταξύ Ρωσίας καί Ην.ΓΙολιτειώ ν.Τώ 

ρα ό Στάλιν άρνιέται όποιαδήποτε έπαύ- 
ξηση αύτής τής Εντασης. Πιστεύει πώς 
εΤνε δυνατή ή δημιουργία μιάς γερμανι
κής κεντρικής διοίκησης, κάτω άπό συμ
μαχικό Ελεγχο, καί επιθυμεί νά μεταχει
ριστούμε τή Γ  ερμανία, πολιτικώς καί 
οίκονομικώς, σάν μιά ολότητά. Συμφωνεί 
πώς θά πρέπει νά έπιτραπεΐ στή γερμα
νική βιομηχανία νά φτάσει Ενα άνώτερο 
έπίπεδο παραγωγής, σέ τρόπο ώστε ή 
Γ  ερμανία νά άνακύψει. Δήλωσε πώς ή 
Ρωσία δέν Εχει άναπτύξει δικά της άτο- 
μικά δπλα καί ύποστήριξε πώς είναι ά- 
ναγκαιος Ενας ισχυρός διεθνής Ελεγχος 
τής άτομικής ενέργειας.

Στό  Λονδίνο διερωτήθηκαν γιατί ό 
Στάλιν τά είπε δλα αύτά σέ μιά άπλή 
συνέντευξη καί δχι σέ Ενα δημόσιο λόγο 
του, δπου θά καθόριζε τή ρωσική εξω
τερική πολιτική. Ή  αίτια ϊσως νά βρίσκε
ται στό οτι θέλησε νά άναχαιτίσει τήν ε
πέκταση τής ύποψίας καί τής Εχθρας καί 
νά άντιδράσει στή δήλωση τοΰ Τσώρτσιλ 
πώς ή Ρωσία κρατάει πάρα πολλά στρα
τεύματα στήν Κεντρική καί τήν Α ν α τ ο 
λική Εύρώπη. 'Έ ν α  άποτέλεσμα τών ά
παντήσεων τοΰ Στάλιν στό άμερικανικό 
ερωτηματολόγιο, είναι πώς οί σοβιετικές 
εκφράσεις στήν 'Ολομέλεια τών Ε ν ω μ έ 
νων ’Εθνώ ν καί τοΰ Μολότωψ ή τακτική 
στό Συμβούλιο τών Τεσσάρων Υπουργώ ν, 
ϊσω ς.νά μή Επισύρουν Εντονη κριτική,δπως 
θά γινόταν διαφορετικά. Κατά τή γνώ
μη μου, τό πιό ευχάριστο χαρακτηριστικό 
στις άπαντήσεις τοΰ Στάλιν είναι κάποιο 
ξεκαθάρισμα τής άτμόσψαιρας, μέ τήν προ
βολή θετικών ρωσικών ίδεών στό προσκή
νιο καί μέ τήν προαγωγή τής δημόσιαςσυ- 
ζήτησης πάνω σαυτές.

Μ έσα στις προσεχείς λίγες βδομάδ:ς 
τό Συμβούλιο τών 'Υπουργών τών Ε ξ ω 
τερικών θά μελετήσει τό μέλλον τής Γερ- 
μανίας. ‘Ώ ς  τώρα έπεκράτησε ή γνώμη 
πώς ή Ρωσία Επιθυμεί νά κυριαρχίσει στή 
μισή Γ  ερμανία, τήν άνατολική, οίκονομι
κώς καί πολιτικώς, ένώ θά άφίνει τήν 
Α γ γ λ ία , τίς Ή νω μέν. Πολιτείες καί τήν 
Γα λλία , νά έλέγχουν τή δυτική περιοχή 
τής χώρας. Ή  συμψωνία τοΰ Πότσδαμ, 
τόν Αύγουστο τοΰ 1945, καθόριζε πώς 
μόλο πού δέν θά δημιουργόνταν, γιά τήν 
ώρα, κεντρική κυβέρνηση, πάντως θά με

Δεκέμβριος

ταχειρίζονταν τή Γ  ερμανία σάν μιά μόνη 
οικονομική μονάδα. Οί προσπάθειες τής 
Ρωσίας νά κερδίσει τόν πολιτικό Ελεγχο 
τής Γερμανίας, μέ τίς κομμουνιστικές ορ
γανώσεις" νικήθηκαν στις τελευταίες γερ 
μανικές Εκλογές, πού Εδωσαν τήν όπερο- 
χή στά μή κομμουνιστικά κάμματα. Ο ίκο 
νομικώς, ή συνένωση τής Βρεττανικής καί 
τής Αμερικανικής ζώνης κατοχής κατέ- 
δειξε έπίσης πώς ή συνέχιση τής ρωσικής 
άπροθυμίας νά τηρήσει τή συμφωνία τοΰ 
Πότσδαμ θά διασπάσει άνέκκλητα τή Γ  ερ
μανία, μεταξύ Α να τολής  καί Δύσης.

Αύτές οί συνθήκες πρέπει νά ύπολογι- 
στοΰν στή τωρινή συνηγορία τοΰ Στάλιν 
γιά τήν οικονομική Ενότητα τής Γ  ερμανί
ας, ένώ ή Επιθυμία του γιά τήν πολιτική 
της Ενότητα ϊσως νά διανθίζεται άπό τήν 
Ελπίδα πώς ή κεντρική γερμανική κυβέρ
νηση θά καθοδηγείται άπό τή σοβιετική 
ιδέα τής δημοκρατίας.

Όποιαδήποτε κι’ άν είναι ή άλήθεια 
γιαυτά τά ζητήματα, νομίζω πώς κάτι 
κερδίθηκε μέ μιά, Εστω καί προσπάθεια, 
γιά προσέγγιση, πρός τίς συγκεκριμένες 
πραγματικότητες καί γιά τήν εξομάλυνση 
στις σχέσεις μεταξύ Σοβιετικής 'Ένω σης 
καί Δυτικών Δημοκρατιών, μέσα σαυτή 
τήν άτμόσψαιρα καχυποψίας καί δυσπι
στίας. Σ έ  μιά άπάντησή, του ό Στάλιν ε ί
πε πώς θά χρειαστούν τουλάχιστο 6 — 7 
χρόνια γιά νά άνοικοδομηθοΰν ot κα τα 
στραμμένες περιοχές τής Ρωσίας. Σχεδόν  
δσο θά χρειαστεί καί γιά τίς καταστραμμέ- 
νεςπόλεις τής Γ  ερμανίας. Μαυτές τίς συν
θήκες κάθε σκέψη γιά πόλεμο καί στρα
τιωτικές δαπάνες, γιά τεράστειες μηχα 
νοκίνητες δυνάμεις, εΐναι Εκδηλώσεις πα
ραφροσύνης. Ή  Εύρώπη, συμπεριλαμβα- 
νόμενης καί τής δυτικής Ρωσίας, δέν μπο
ρεί νά άναλάβει σέ λογικό βαθμό εύη- 
μερείας, χωρίς έπικοδομητική συνεργασία 
μεταξύ Α να τολής  καί Δύσης. Επ ε ιδ ή  δέ 
αύτή τή στιγμή ή ρωσική πολιτική φαίνε
ται νά κινείται, μέ προφύλαξη, πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση, Εχουμε τήν Εντύπωση 
πώς τά φαινόμενα πιθανόν νά εΐναι πε
ρισσότερο εύοίωνα, άπό δτι έψαίνονταν. 
άπό τό τέλος τοΰ πολέμου, ώς τά σή
μερα.
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ΔΠΟβΕΪΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΑΙΙυΨΕΙί. , LAt  , καθένας κδ τ ι νά είσφέρη καί κατι ν
•Υπάρχουν πολλές δοξασίες καταφανώς

-π-c vrr νίνεται* δχι τι επρεπε. Ετσι 1 
εύγενής κατάκτηση τών νεωτέρων Χ Ρ °Υ ω„ 
Ιμφανίστηκε ώς μ ι* ιδέα ά Ρ ^ ^ ο ΰ δ ί  
αεινε-μετά  τήν καταργηση του Φεουό 
^λΓπιιοΰ καί της δουλείας—που χρησιμευ 
α α Γώ ς ρ ά ο η  V  -έντελώ ς εωλη, χωρίς

Κα^Η άσυ0δΡο Τ έ Χ ε υ θ ε Ρία ήταν ενα δπλο 
φ οβερόγιά  νά καταργηθή ένα κακο πα
ρελθόν καί δταν ό σκοπός πραγματοποιη 
θ η κ ε  μείναμε άκόμα οπλ.σμενο. με το 
οπλό α ύ τ ό κ α ί  είναι εντελώς φυσικό, οτι 
τό χρησιμοποιούμε έκεΐ δπου ,® XRE 
ΓεταΓ Μ έ τό δπλο τής ελευθερίας φτιάσα- 
αε τή Δημοκρατία. Καί τώρα έχοντας το

ν6 k  χ ,ο .

1X0 Ό  λόνος0 Γτόπ σ ς ,' ή συνάθροιση, ή ϊ- 
δρυση μεγάλων όργανισμων με άμεσο κα 
μογαδ,κό σκοπό τήν κατάργηση της Δη 
μοκρατίας, δλα επιτρέπονται και μαλιστ 
θεωρούνται ιερά δικαιώματα.

κή β ε  ελευθερία ενεργείοζ  Υ , Π

m S M s s M ia x « — ό > *  «*.·*
οίκονομ,κό έτόπεδο γεννήθηκε ως συνωνο 
μη μέ τήν έλευθερία, παραιτειται βελημα 
τικά άπό τόν προορισμό της , αυτ ,

στόν καθένα γιά τή συγκρότηση μιας έ- 
flvtKfic καί μιας διεθνούς κοινότητος. Ε  
ν α ι  ηφ α νερό% τ ι γιά νά γίνη αύτό, πρέπει

ό καθένας κάτι νά είσφέρη καί κάτι νά 

θυσΆ ν \ ο ιπ ό ν  έλευθερία είναι κάτι πού

Ι^ οϋ^ δτ^ ΐχ^ μ ε^ ήδη °τά  π^ακτικ^ άπο-τ ε λ έ ϊα τ α ^ ύ ^ ή ς ^ ή ς  θεωρίας. Ξεπερασαν
κάθε Απαισιόδοξη πρόβλεψή Σ τ ά J 938 ο
λη ή Εύρώπη άπό τον ταν1£
τά Ούραλια, ^ , . ’Ελβετίατά Σκανδιναυικά κράτη και τη  ̂ ' ία.
Μ ν  ρίγαν χάσει απλώς τή Λην r  ,
ε ίχ α ν  ξαναγυρίσει τή Ρ ^ Ρ ^ ξ α Γ ρ ε -
άνΧ τά λίγα αύτά κράτη ή σ α ν  μ,ά έ ξ α φ ε ^

ση σ τό ν  κανόνα αυτό Οφείλεται σ ^
γι Μ  Βρεττανία δεν είναι, δέν η ,

μόρφωση έκει είν μ μ οικονομικούς 
άλλά γιατί η Μ . Βρεττ. Αναπόσπαστους 
πόρους και υποχρ πολιτική π°ύ  °

λύ περισσότερό σ αυτη. &ιαΧηροΰ-
Τό δόγμα της Δημοκρατίας ir ^

τίας έχασε τή μαχητικοτητά του. Αυτός 
δλ \ Τ ό τ άνα^ταξΰΥ νέεςς θΚεωρίες άναπτυ-

Δημοκρατίας οχι μ r  άνώτερη
^ ο ί / 7 Γ * ν β ρ » 5 ^ η ϊ  δρ ίο ,ηρ .ό ,ητος . 

κα'ι ώε μέσο έπισπεύσεως τής εξε
5 ^ Γ ε ι ? Λ  « ν  Ζ ϊ .ή βαθμιαία μεταβολή, ουτε κ ι

τροπή τοΰ ύπάρχοντος καθεστώτος, γιατί 
υπάρχει ό κίνδυνος νά εχουμε τό νέο κά- 
θεστώς σκεπτόμενοι δμως μέ τόν τρόπο 
στόν όποιον μάς συνήθισε τό παλαιό κα 
θεστώς· είναι λοιπόν σύμφωνα μέ αύτή 
τή σκέψη απαραίτητος δχι άπλώς ή άνα
τροπή, άλλά ή «καταστροφή» τοΰ παλαιού 
καθεστώτος. Καί είναι αύτονόητο βέβαια, 
δτι μιά τέτοια καταστροφή συνεπάγεται 
τήν «έκκαθάριση» μεγάλου πλήθους άνθρώ- 
πων, άψοΰ αύτοί είναι κυρίως οί φορείς 
τών ίδεών τοΰ πολιτειακού καθεστώτος.

Κατόπιν ήλθε ό κομμουνισμός, καθα
ρά άρνηση τής Δημοκρατίας τής Γαλλικής 
Επαναστάσεως, ή οποία δέν έπέτρεπε 

οϋτε τήν ομαδική οργάνωση τών εργα
τών. ’Από τόν Κομμουνισμό εως τόν φα
σισμό ή άπόσταση κατόπιν δέν ήταν πα
ρά έ’να βήμα. Καί ό κομμουνισμός καί ό 
φασισμός δεχθήκαν άμέσως τή θεωρία 
τής Βίας* ό δέ σοσιαλισμός έγινε δργανο 
καί τών δύο αύτών άκρων. Καί μία άλλη 
δέέλπίδα τήςάνθρωπότητος,ή ραγδαιοτάτη 
τεχνική έξέλιξη, ύπηρέτησε καί αύτή πι
στά τήν έπικράτηση τοΰ όλοκληρωτικοΰ 
Κράτους. Καί δλα αύτά έ’γιναν μέ τίς 
ευλογίες τής Δημοκρατίας.

Ή  χώρα μας δέν έμεινε ξένη πρός αύ
τές τίς μεταβολές. Ή  Βουλή τής Δημο
κρατίας εκαμε έδώ μόνη της ένα «κοινοβου
λευτικό μανδύα» γιά τόν δικτάτορα τής 
έποχής. “ Ενας άλλος δικτάτωρ είπε δτι 
άν ήξερε πόσο λίγο μπορεί νά άντιδράση 
ό 'Ελληνικός λαός θά είχε πάρει τήν ε
ξουσία, δταν ήταν άκόμα λοχίας. Κ α τό 
πιν γνωρίσαμε κ ’ εμείς τήν ντροπή τοΰ 
φασισμού.

"Ο λ α  δμως αύτά δέν έδωσαν παρά 
μιά πολύ άμυδρή ιδέα τών κινδύνων, πού 
περικλείει γιά μας ή πτώση τής Δημοκρα
τίας. ΤΗσαν ή εισαγωγή μόνο στό δραμα 
πού παίχθηκε, δταν ό κομμουνισμός άπέ- 
κτησε έδώ πραγματική δύναμη καί τό δρά
μα αύτό έξακολουθεΐ. Στόν κίνδυνο τών 
ελευθεριών έχει προστεθή στή δική μας 
περίπτωση ό κίνδυνος τής άσφαλείας τών 
συνόρων καί ό φυλετικός κίνδυνος. ’Ή  
μάλλον, στή δική μας περίπτωση, ή άπει- 
λή τοΰ κομμουνισμοΰ έχει μεταβληθή σέ 
έθνικό ζήτημα. Τόσο πολύ ό έθνικός κίν
δυνος εμφανίζεται σοβαρότερος άπό τίς 
πολιτειακές συνέπειες.

Ό  κομμουνιστικός κίνδυνος, ό όποιος 
έ'γινε μιά πραγματικότης ήδη στήν άνατο- 
λική Εύρώπη, εΤναι βέβαια συνειδητός 
στις ύπόλοιπες χώρες της. Στή Γα λλία  ή 
προσπάθεια άμύνης έναντίον του πήρε 
τή μορφή τής μάχης γύρω στό νέο . Σ ύ ν 
ταγμα καί στόν ρριστικό προσανατολισμό 
τοΰ σοσιαλιστικοί) κόμματος. Στήν ’Α γ 
γλία ή μάχη δέν είναι τόσο θεαματική,

Δεκέμβριος

γιατί^ μή ύπάρχοντος γραπτού Συντάγμα
τος ή μάχη εξελίσσεται άργά καί γιατί έ- 
κεί ενώνει τούς άντιπάλούς ή άνάγκη δια- 
τηρήσεως τής Αύτοκρατόρίας. Σ έ  άλλα 
κράτη ό κομμουνισμός κατώρθωσε νά έμ- 
φανίση μία άπατηλή ύφεση πού εξυπηρετεί 
τίς επιδιώξεις του δεχόμενος μεγάλες ύ- 
ποχωρήσεις καί παίρνοντας ώς αντάλ
λαγμα τή συμμετοχή του στήν εξουσία.

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα πού ισχύει 
σήμερα στήν 'Ελ λ ά δ α  έχει γεμίσει ή χώ- 
ρα άπό όργανώσεις τής άκρας δεξιάς καί 
τής άκρας άριστερας πού δχι μόνο δροΰν 
έναντίον τοΰ Κράτους, άλλά οίκειοποιοΰν- 
ται καί τήν κρατική εξουσία. Μία πηγή 
αύτοΰ τού -κακού βρίσκεται στό δτι μόλο 
πού τό κοινοβουλευτικό σύστημα στηρί
ζεται στή λειτουργία πολιτικών κομμάτων, 
τό Σύνταγμα  δέν προβλέπει τίποτε γιαύ- 
τά. Ενώ  π.χ. εΐναι σ ’δλους γνωστό, δτι 
τό κόμμα χρειάζεται χρήματα γιά προ
παγάνδα καί δτι επομένως τό κόμμα γιά 
νά λειτουργήση είναι άναγκασμένο νά ά- 
ναλαμβάνη ύποχρεώσεις άπέναντι χρημα
τοδοτών, τό Σύνταγμα προσποιείται ά
γνοια αύτής τής συναλλαγής.

Τό ίδιο κάνει καί σχετικά μέτήν οργάνω
ση τού κόμματος. "Εω ς ποιό σημείο επι
τρέπεται νά φθάση αύτή ή οργάνωση ; 
Μπορεί τό κόμμα νά όργανώση ύπηρεσία 
άσφαλείας, ύπηρεσία προνοίας, εκπαίδευ
ση ; Η έλλειψη δέ προβλέψεως εΐναι πε
ρισσότερο εκπληκτική σχετικά μέ τούς δη
μοσίους ύπαλλήλους, οί όποιοι έχουν δυό 
μέσα νά άνατρέψουν τό κράτος· —τό μέσο 
τής διεκδικήσεως τών συμφερόντων τής 
τάξεώς των μέ τό δπλο τής ενεργητικής ή 
παθητικήςδράσεως έναντίον τοΰ Κράτους· 
— κοάτό μέσοτής έρμηνείας, καί τής έφαρ- 
μογής τών νόμων πρός τήν άριστερή ήτή 
δεξιά ιδεολογία, δπως ή όμοσπονδία των 
ήθελε άποφασίσει δτι συμφέρει σ’αΰτούς.

Πρέπει λοιπόν νά ληφθή συνταγματική 
πρόνοια γιά δύο τουλάχιστο πράγματα.
’ Αμυνα τής Δημοκρατίας κατά τών. άντι- 
δημοκρατικών τάσεων τής Δεξιάς καί τής 
Άριστερας. — ’Εξασφάλιση τής πιστής έξυ- 
πηρετήσεως τοΰ Κράτους καί τής Δημο
κρατίας άπό τούς δημοσίους ύπαλλήλους.

Πρώτο συνταγματικό μέτρο πρέπει νά 
εΐναι ό γενικός καθορισμός τών όρίων, εν
τός τών όποιων ή Νομοθετική έξουσία 
00L· μπορή λεπτομερέστερα νά κανονίζη τά 
δικαιώματα καί τούς περιορισμούς τών 
πολιτικών κομμάτων :

Α '. Δικαίωμα καί ύποχρέωση τών πο
λιτικών κομμάτων εΐναι νά έξηγοΰν στό 
Λαό τό πολιτικό τους πρόγραμμα καί τή 
κριτική τους πάνω στή πολιτική δραστη
ριότητα τής χώρας. Ή  δραστηριότης των
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•περιορίζεται έντός τών όρίων της άνεργείας 
ταύτης.

Β '.  ‘Απαγορεύεται ή χρήση και ή προ- 
-παγάνδιση τής βίας.

Γ ’. ’Απαγορεύεται ή σύσταση όποιου- 
δήποτε είδους σωματείων άπό τά πολιτι
κά  κόμματα έκτός τών τμημάτων του κόμ 
ματός.

Δ '. Ό  ελεγχος τών πόρων έκάστου 
πολίτικου κόμματος, τής προελεύσεως και 
τής διαθέσεώς των μπορεί νά γινη σε κά 
θε στιγμή άπό τήν άρμόδια άρχή.

Ε '. .Τ ό  Κράτος χρηματοδοτεί τά τρία 
κυριώτερα πολιτικά κόμματα^ έξ ϊσου γιά 
τήν έκπλήρωση τής άποστολής τωγ·

Ζ '. ’Απαγορεύεται όποιαδήποτε μυστι
κή όργάνωση πολιτική ή έξάρτημα πολί
τικου κόμματος.

Τό Α ' άπό τά παραπάνω μέτρα κάνει 
υποχρεωτικό γιά κάθε πολ. κόμμα τή γνω
στοποίηση του πολιτικού του προγράμμα
τος Αύτό, καίτοι άποτελεϊ πρωταρχική 
άνάγκη γιά τήν καθοδήγηση τοΰ λαοΟ, ε- 
χει τιαραμεληθή εως τώρα, γιατί έκτος cx- 
πό τις δυσκολίες πού παρουσιάζει ο κα 
ταρτισμός όργανικοΰ προγράμματος συ
νόλου, οί πολιτικοί προτιμούν νά μενουν 
ελεύθεροι γιά νά καιροσκοπήσουν πάνω 
στις άδυναμίες τοΰ λαοΰ καί νά τις έκμε- 
ταλλευθοϋν, άντί νά τόν καθοδηγήσουν. 
Χωρίς βέβαια νά είναι υποχρεωτική ή 
συμμόρφωση πρός τά πολιτικά αύτά προ
γράμματα, θά άποτελοΰν ένα έλάχιστο 
ό ρ ι ο  δεσμεύσεως πού θά άσκήση ευεργε
τική έπίδραση άντικαθιστώντας τήν προ
χειρολογία τών προεκλογικών υποσχέσε
ων. Ό  κύριος δμως σκοπός τοΰ μέτρου 
είναι νά καθηλώση τό κόμμα στή κυρία 
του άπασχόληση άποτραβώντας _ το υπο
χρεωτικά άπό δλες τις άλλες ένέργειες.

Τό πολιτικό κόμμα είναι ό κυριώτερος 
μηχανισμός του κοινοβουλευτικου συστή
ματος στό όποιο έμπιστευόμαστε δλην 
τήν πολιτική μας ζωή- θά ήταν παράλογο 
νά μή γίνεται οΰτε μνεία γιαυτό στόν κα 
ταστατικό χάρτη τοΰ πολιτεύματος.

To Β . ' μέτρο, τό σχετισμό μέ τή Βία, 
θά ύποχρεώση τά κόμματα νά άπαλείψουν 
άπό τό πρόγραμμά τους καθώς καί άπό 
τό καθημερινό τους κήρυγμα τή χρήση της 
βίας, θά δοθή έτσι στή υπεύθυνη Κυβέρ
νηση μεγαλύτερη εύκολία νά έξουδετερώ- 
νη τις άνατρεπτικές των προσπάθειες.

Τό Γ '.  μέτρο θά άπαγορεύση σέ κάθε 
κόμμα νά άπλώνη τήν κατηχητική του 
δραστηριότητα σέ δλους τούς κλάδους 
τής κοινωνικής ζωής ιδρύοντας σωματεία, 
-πού φαινομενικά μόνο άνταποκρίνονται 
σέ σκοπούς κοινωνικούς πραγματικά δμως

άποτελοΰν σχολεία άντιδημοκρατικης κα- 
τηχήσεως, λειτουργοΰντα μέ τό προκάλυμ
μα αύτό έξω άπό τήν επίβλεψη τής πολι
τείας. Τέτοιοι όργανισμοί λειτουργούν σή
μερα ώς σωματεία εκδρομικά, ώς θερινές 
κατασκηνώσεις, ώς καλλιτεχνικοί θίασοι 
κλπ. ’Έ τσ ι ή Δημοκρατία άνέχεται μεσα 
στούς κόλπους της εύρύτατο σύστημα που 
κάτω άπό διάφορα προσχήματα καλύπτει 
τό μοναδικό του σκοπό, τήν άνατροπη της.

Τό Δ .' μέτρο άνταποκρίνεται στήν έ- 
ξουδετέρωση τής τόσο μεγάλης_ οικονομι
κής δυνάμεως τή ; άριστεράς και της δε
ξιάς, πού περισσότερο άπό κάθε αλλη φο
ρά φάνηκε στούς τελευταίους πολιτειακούς 
άγώνε;.

Στήν οικονομική δύναμη τών δυό ά 
κρων οΐ πηγές τή ; όποιας καί στις δυό 
περιπτώσεις ήσαν άνήθικες, ώς προϊόν κα 
ταναγκασμού, άπάτης ή συναλλαγή;, οι 
πραγματικά δημοκρατικοί δέν κατόρθω 
σαν νά άντιτάξουν καμμιά πηγή οικονο
μικής ένισχύσεως. Ό  λαός έμεινε αιχμά
λωτος τής προπαγάνδας τών δύο άκρων.

Τό κομμουνιστικό κόμμα π.χ. διαθέτει 
σήμερα, σύμφωνα μέ έπίσημες δηλώσεις 
τοΰ άρχηγοΰ του έμμισθο προσωπικό που 
διορίζει καίμεταθέτει στίςέπαρχίεςκαι στήν 
πρωτεύουσα ή Διοίκηση τοΰ Κόμματός. 
Ή  οικονομική αύτή δύναμη, ή οπ ια άλ
λωστε έκτός άπό τήν άμοιβή τών μελών 
τοΰ Γραφείου τοΰ Κόμματος, τις οαπα- 
νες άποστολών στό εξωτερικό, την> ενέρ
γεια προπαγάνδας . . . εκτείνεται και σε 
όργανισμούς πρόνοιας, συντήρηση πνευμα- 
τικοΰ προλεταριάτου κλπ., δρά χ^ρις άμ- 
φιβολία πρός βλάβην τοΰ κοινωνικού συ
νόλου, δρά δέ καί ώς δύναμη διαλυτικη. 
Τά  πολιτικά κόμματα πρέπει βέβαια να 
έχουν τά μέσα νά προβάλλουν στήν κοι
νή γνώμη τις πολιτικές των άπόψεις, ώ σ τ ε  
νά κρίνη ό λαό.·, άλλά ή διάθεση άφθο- 
νωτάτον χρηματικών μέσων _θα οδηγηση 
στά χείριστα, γιατί έκτός τοΰ ιτ ι η περ
βολικά έντονη προπαγάνδα χωρίζει ψυχι
κά τό λαό, θά ύπάρχη σέ μιά τοσο φτω
χή χ ύρα δπως ή δική μας, άρκετ ς αριθ
μός'άνθρώπων προθύμων νά δρασουν και 
μέ τά δπλα άψηφ‘όντας καθε κίνδυνο. Ο 
περιορισμός τής δαπάνης γιά πολίτικη 
προπαγάνδα δ ιν  είναι άλλωστε  ̂ νεωτερι
σμός, γιατί, καθώς είναι γνωστό, ισχύει 
ήδη στήν ’Αγγλία  γιά τήν προεκλογική 
κίνηση.

Ε ' .  Τά  λίγα σχετικώς οικονομικά μέσα, 
πού χρειάζονται τά πολιτικά κόμματα ^ιά 
τις νόμιμες ένέργειές τους, είναι δυνατόν 
καί πρέπει νά χορηγούνται άπό τό Κρά 
τος. Πράγματι σύμφωνα καί μέ τό πνεύ
μα τοΰ Κοινοβουλευτικου συστήματος,
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στήν Κυβέρνηση τοΰ Κράτους συμμετένρ. 
, ^ α κ α ί  ή Αντιπ ολίτευση, ά Γ ο  I  

μονο ελεγχει, άλλά καί είσηγεΐται νόμου?

Β ο υ ! Γ ε ^ % υσηΛ τε βρίθΚεται W  « ήΒουλή, είτε εξω άπό αύτή-γιατί έγει κα 
ταψηφισθη-πρέπει νά είναι σέ θέση νά 
άναλάβη τή διακυβέρνηση τής χώρας Οί 
δαπάνες επομένως τής άνω τάτη/ · ^  
κής άρχής δέν πρέπει νά περιορίζονταισΓ 
εκείνους που σέ ώρισμένες στιγμές κυΒεο
Κ χ £ ο \4  - f  « ζ

«τακρινη τη χρηματική χορηγία πρός τόν 
κδιάδοχο, μόλο πού αύτοΛς δέν έχει μέοοο 
στή κυβέρνηση τής Χώρας. Στή  Μ  Βοετ 
ταν.α δίνουν, καθώς είναι γνωστό εϊδΡική 

Α στόν Α ρχηγό  τής Άνππολιτεύ- 
σεως, ή όποια όνομαζεται επίσημα ’Α ντι
πολίτευση της Α . Μεγαλειότητος. Βέβαια 
τό μέτρο που εδώ προτείνεται δέν είναι ά 
κριβώς τό Γδιο' άφορά τά κόμματα γενι 
κα ή μάλλον τά τρία κυριώτερα κόμματα 
Η χορηγία γιά τή λειτουργία του? βα 

μπορούσε νά όρισθή σέ π ο σ ό ϊ σ ο  πρός £
Ό  τΠ<ϊ δα-ιτ£χνης τοΰ Κοινοβο£λίου
ν ™  ! τ Τ ° μ' ΟΤΙ 1=1 Χ °Ρ Τΐνία αύτή θά γίνεται στα τρια κυριώτερα κόμματα θά Λ
σκηση ευεργετική έπίδραση κ α Π ΐή ν  όρνά '
γωση του πολιτικού άνταγωνισμοΰ συντε-'
λωντας στό να περιορισθή ό άριθμός τών
κομμάτων σέ τρία. Ό  μεγαλύτερος \ eL a
χισμός εκφυλίζει τό σύστημα, γιατί κά"

δυνατούς διαφόρους συνδυασμούς σνη
ματισμου πλειοψηφίας. δηλαδή Π>™,
σμου Κυβερνήσεω ν βοηθεϊ επομένως στήν
κυβερνητικη αστάθεια. Ή  ζωή τής
Κυβερνήσεώς περ.ορίζεται σέ μ ερ ι^ ύς  ΐ ή
v o a u n «  l i  μΐΚρ~ δι* στίΐμα κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί νά πρανματοποιπΑκ-
κανένα σημαντικό έργο δέν είναι δυνατόν
6χ.η»* ί κ ,Λ ,ο β ή .  « Χ ·  ο θ „  κδν  “ 7 ™ !

τους καί τής Δημοκρατίας^ είναι τΛ Λ Ρ
να της Πολιτείας· θά Λταν !  I  δργα '
ρία νά έπιτραπή καί σ ’ αύτά ■ ·ΤΤ1 μω'
δράσουν έναντίον τπγ π ηι ■ * κ °μ α  νά
τήν ά ν α τ ρ έ ψ ο υ Γ π ά  t 5>c νά

Ρετικό άπό τήν τιμή τοο [ I  δισΦ°-

ό τ Γ ϊλ η ρ ο ν ν ιά λ " ί “ ν ^ " , Ρ " ' - ° ν·Κ Μ Ιο «

- r e

μιας κοινωνικής τάξε ως -  Κ-αμ'
πουθενά ταπεινωτική α ,όέν θεωρείται

δεύτερο είναι J  i  ^  μηχανής. Τό
K «W PP0

θη σέ πολιτικό Χ ο

μ ι « °ν εδ1εκΓκΥωαντΐΚ^  πρθόδου κσί ο ίκο^-
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σχηματισμός τοΰ Κ ρ ^ Χ  εΤνα. 0

6svTe V i v POt’ π° ύ άνωΤέρω πΡ οτείνονται 
χαν καμιά σημασία καί δέν θά 

έφερναν κανένα άποτέλεσμα έάν μονό-

S T S L ' V ' * ?  ΚαθίέΡ ωνε· Έ ά ν  δηλα 
δή ληφθουν μονο έναντίον τής ακρας ά

ξ ι Γ ΐ α ί  ^ άφ0ρθ° υέξ ^σου τήνάκρα δε- 
ξ ά Και πρέπει νά είναι τέτοια καί νά 
συνδυασθουν μέ άλλα, πού πρέπει συν- 
χρονως νά ληφθοΰν, ώστε καί ή ακρα δε-
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MAX BELOFF * \ 1

Ή  μ ε τ α π ο λ ε μ ικ ή  κρίση στη Ρωσία
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τηση άπό τις πηγιές I Ρ Σ ο βιεχικής
άπό τόν πολιτικό ητό σχέδιο τής
Κυβέρνησης. Καταρτιζ ς τεραιόχη. 
άνοικοδομησης και_ ή P . ν βαρειά βιο- 
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χό μεγαλύτερο μεΡ °^  X , ώ βρίσκονται
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θώσεων» καταγγέλλεται άπό τίς Δυτικές 
Δυνάμεις, πού φοβούνται πως οί χώρες 
αύτές θά άπορροφηθοΰν έξ ολοκλήρου μέ
σα στή σοβιετική οικονομία καί θά άπο- 
κλειστοΰν άπό τό έμπόριο τοϋ άλλου κό 
σμου. Καί ή άντίθεση αύτή τούς προσφέρει 
τήν άπόδειξη, δπου είναι άναγκαία,γιά τήν 
κεφαλαιοκρατική κακοβουλία, πάνω στήν 
όποια αύτό τό πρόγραμμα βασίζεται.

Ε ΐνα ι φανερό πώς ή περίοδο αύτή τής 
άνοικοδόμησης θά γνωρίσει μιά περαιτέρω 
χρήση κλιμακωτών μισθών καί άντιπαρο- 
χών γιά επιδόσεις, γιά νά εξασφαλιστεί 
αυξημένη παραγωγή, άκριβώς δπως μεγα
λύτεροι μισθοί καί καλύτερες συνθήκες 
ζωής προσφέρονται, ώς κίνητρο γιά τή 
θεληματικήέργατική μετανάστευση,πρός τίς 
περιοχές τής χώρας πού εΐναι λιγότερο 
εύνοίμένες άπό τήν άποψη τοΰ κλίματος.

'Υπάρχει έπίσης ή άνάγκη νά δικαιο
λογηθεί ή συνέχιση καί ή ένταση τών με
γάλων οικονομικών άνισοτήτων, σέ μιά 
εποχή, πού τόσο μεγάλη σημασία δίνεται 
πάλι στις ιδεολογικές βάσεις τοΰ καθεστώ
τος. "Ε ν α  σημαντικό άρθρο στήν ‘Εφημε
ρίδα «Κόκκινο Ναυτικό», στις 27 Ιο υ λ ίου , 
έξηγοΰσε «γιατί εΐναι άπαραίτητο νά ε 
φαρμόζεται συστηματικά καί σάν λογι
κό του συμπέρασμα, ή σοσιαλιστική άρχή 
τής διανομής, σύμφωνα μέ τήν ποιότητα 
καί τήν ποσότητα τοΰ παραγώμενου έ'ρ- 
Υ °υ  καί κατηγορηματικά νά άποκλείεται ή 
έξίσωοη στήν πληρωμή».

Γ  ιά τούς ρώσους δημιουργούς σχεδίων 
τό κύριο πρόβλημα βρίσκεται στις άγροτι- 
κές περιοχές. Τό κολλεκτιβιστικό άγροτι- 
κό σύστημα, πού, γύρω στά 1930, φαίνον
ταν πώς είχε έγκαθιδρυθεΐ απόλυτα, δέ
χτηκε ενα σοβαρό χτύπημα τήν έποχή τής 
πολεμικής καταστροφής ένός τόσο σημαν
τικού μέρους τοΰ τεχνικού έξοπλισμοΰ, 
πάνω στόν όποιον στηρίζονταν.Κλειδί τοΰ 
συστήματος ήταν ό σταθμός τών μηχανο
κινήτων τακτέρ καί σχεδόν 3000 τέτιοι 
σταθμοί καταστράφηκαν. "Ο τ ι ή κατάστα
ση εΐναι σοβαρή άποκαλύπτεται άπό τό 
γεγονός πώς στις νεοπροσαρτημένες χώ 
ρες, πρός τά δυτικά, δπου ή γεωργία δέν 
είχε γίνει κολλεκτιβιστική πριν λεηλατη
θούν, δέν φαίνεται νά ύπάρχει άμεση πρό
θεση γιά νά καταργηθοΰν οί άγροτικές ι
διοκτησίες. Πραγματικά, σ ’ Ενα άρθρο της 
ή «Πράβδ α», στις 2 Αύγούστου, δήλωνε 
πώς σαυτές τίς περιοχές καί σέ προύχον
τες χωριάτες, μέ άτομικές ιδιοκτησίες, 
θάπρεπε νά έπιτραπεΐ ή συμμετοχή στό 
κόμμα.

Ά λ λ ά  στά έδάφη δπου ό κολλεκτιβι- 
σμός οτάθηκε τό καθεστώς δέν μπορεί νά 
γίνουν δεχτοί συμβιβασμοί. Μετά τούς 
οικοδομικούς κλάδους, ή μηχανική άγρο-

Δεκέμβρι ος

τική καλλιέργεια ακούσε τίς περισσότερες 
κριτικές, άπό όποιοδήποτε άλλο κλάδο 
καί τοΰτο εΐναι δείγμα τής σημασίας πού 
τίς άποδίνεται . . . Ά κ ό μ α  μιά φορά, δ
πως τό Μ ά ιο  τοΰ 1939, οί άρμόδιοι τών 
κολλεκτιβιστικών κτημάτων,κατηγορήθηκαν 
πώς επιτρέπουν τήν παράνομη άπόκτηση 
πρόσθετων γαιών (άκόμα δέ καί κτηνών), 
γιά τά άτομικά χωράφια τών άγροτών, 
είς βάρος τών κολλεκτιβιστικών κτημάτων 
καί τής έργασίας πού σ’ αύτά γίνεται. Ε ΐ 
ναι φανερό πώς έπωψελήθηκαν άπό τίς 
πολεμικές συνθήκες γιά νά εισάγουν, αύ
τό πού καταγγέλεται πώς εΐναι «μπουρ- 
ζουαζίστικες τάσεις καί άρχές άτομι- 
κης ιδιοκτησίας». Τά νέα μέτρα προϋπο
θέτουν μιά έπιστροφή στήν άπόλυτη αύ- 
στηρότητα τοΰ θεσμοΰ τοΰ ύποδειγματικοΰ 
κολλεκτιβιστικοΰ κτήματος τοΰ 1935· τό άν 
θά τό πετύχουν, θά έξαρτηθεί άπό τή δύνα
μη καί τήν άποφασιστικότητα τοΰ Κομμου
νιστικού Κόμματος.

Οπως συνήθως, εΐναι δύσκολο νά 
βροΰμε κατά πόσον of άνθρωποι ή οί όρ- 
γανώσεις, γιά τίς όποιες πρόκειται, εύ- 
θύνονται γιά τίς άποκαλυπτόμενες άδυ- 
ναμίες κοα  ̂μέχρι πιό σημείο παίζουν τόν 
ρόλο τοΰ άποδιοπομπαίου τράγου, ’Ε κ ε ί 
νο πού άρκετά εκδηλα γίνεται άντιληπτό 
είναι πώς στή Σοβιετική "Ενω ση αύτή τή 
στιγμή, είμαστε μάρτυρες ένός διττοΰ 
φαινόμενου, πού σύγκειται άπό μιά κρίση 
στις σχέσεις μεταξύ του κόμματος καί τής 
χώρας καί άπό μιά εσωτερική κρίση, μέ
σα στό ίδιο τό κόμμα.

Στή  πρώτη φάση τοΰ πολέμου, πιό πο
λύ ίσως άπό όποιαδήποτε άλλη φορά ά 
πό τήν έποχή τής επανάστασης, έπέτρεψαν 
στό κόμμα νά γυρίσει πίσω στά παλιά.

Ό σ ο  ή έκβαση ήταν άμφίβολη φαί
νονταν προτιμότερο νά άφίνουν τό στρα
τό νά κατέχει τό κέντρο τής σκηνής καί 
νά βασίζεται σέ όποιαδήποτε δύναμη βρί
σκονταν άκόμα άποθηκεμένη στήν ιστο
ρική καί έθνική παράδοση τής Ρωσίας. 
Συγχρόνως ή έγγραφή στό κόμμα εγινε 
πιό εΟκολη άπό οποτεδήποτε προηγουμέ
νως καί έπιτράπηκε εύκολα σέ στρατιώ
τες τοΰ μετώπου καί σέ έργάτες βασικών 
βιομηχανιών, μέ πολύ λίγη προσοχή γιά 
τήν ιδεολογική τους προπαρασκευή. Τήν 
ίδια έποχή, οί άνάγκες τής διασυμμαχι
κής συνεργασίας, σήκωσαν γιά λίγο τήν 
αύστηρή άπαγόρευση κάθε πνευματικής ε 
παφής μέ τόν εξω κόσμο. Οί διανοούμε
νοι τών Σοβιέτ —ή τουλάχιστο μιά μερί
δα τους —έλπιζε καθαρά πώς τέτιες έπα- 
φές μπορούσαν νά άναπτυχθοΰν μετά τόν 
πόλεμο καί πώς τουλάχιστο στή σφαίρα 
τής μόρφωσης, ή αύτοαπομόνωση τής Σ ο 
βιετικής "Ενω σης δέν ήταν άνάγκη νά
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διαιωνιστεϊ. Καί, γιά άκόμα μεγαλύτερα 
τμήματα τοΰ λαοΰ, ή κατάκτηση καί ή 
κατοχή ενός μεγάλου μέρους τής Ευρώπης, 
προνόησε γιά πιό επικίνδυνες επαφές μέτόν 
εξω κόσμο.

Ά π ό  τή στιγμή πού ή νίκη φάνηκε έ- 
ξασφαλισμένη καθαρά, οί σοβιετικοί ή- 
γέτες, «ποντάρισαν» τό μέλλον τους στήν 
άναδημιουργία τοΰ επαναστατικού καίπει- 
θαρχημένου πνεύματος μέσα στό κόμμα καί 
στήν παλινόρθωση τής ιδεολογίας τών 
Μ ά ρξ—Αένιν. Ή  σημασία τής νέας αύτής 
φάσης τονίστηκε άπό παρατηρητές τής 
ρωσικής σκηνής, άπό τήν άρχή τοΰ 1945. 
Τό καλοκαίρι του 1946 ή κίνηση δέχτηκε 
μιά νέα ώθηση. 'Έ ν α  άρθρο τής Πράβδας 
στις 8 Αύγούστου, τόνιζε τήν άνάγκη ε 
νός αύστηρότερου ελέγχου γιά τις εγγρα
φές στό Κόμμα, πού τώρα άριθμεϊ 6.000.000 
τακτικά καί δόκιμα μέλη, συγκρινόμενα 
μέ τό 1.600.000 του 1939, καί παρατηρούσε 
πώς οί προηγούμενες παραλήψεις έπέτρε- 
ψαν τήν διείσδυση άνεπιθύμητων στοι
χείων.

Τονίζεται μέ επιμονή πώς ή σωστή ε
πιλογή τών μελών τοΰ κόμματος πρέπει 
νά συμπληρώνεται άπό τήν άκριβή καί ά- 
πόλυτη πολιτική προπαρασκευή, πού 
μερικά άπό ΐά  όργανα τοΰ κόμμα
τος κατηγορήθηκαν πώς τήν παραμελούν. 
Γ  ιά τό λόγο αύτό διατάχθηκε πλήρης Ε- 
ρευνα τοΰ διδακτικού συστήματος τοΰ 
κόμματος. Ε κ ε ίν ο  πού φοβοΰνται δέν ε ί
ναι ή άπλή άδιαφορία, άλλά ή επέκταση 
τών ιδεών πού δέν βρίσκονται σέ άπόλυ- 
τη άρμονία μέ τήν τρεχούμενη όρθοδοξία.

Μ ιά  ραδιοφωνική εκπομπή, στις άρχές 
Αύγούστου, «γιά τόν ρόλο τών προοδευ
τικών ιδεών στήν άνάπτυξη τής κοινωνιο- 
λογίας», παραδέχονταν κάτι σημαντικό 
άπ’ αύτή τήν άποψη : « 'Η  συνείδηση τών 
μαζών, πάντοτε μένει πίσω άπό τις ύλι- 
κές μεταβολές τών συνθηκών τής ζωής. 
’Έ τσ ι, άνθρωποι πού άνήκουν σέ μιά σο
σιαλιστική κοινωνία έχουν άκόμα ϊχνη 
άπό τό παρελθόν καί ύπολείμματα τοΰ 
κεφαλαιοκρατισμού μπορούν νά σημειω
θούν στό υποσυνείδητό τους. Τέτιες βλα
βερές συνήθειες καί άναμνήσεις, δπως ή 
τεμπελιά, ή διάσπαση τής πειθαρχίας 
στήν έργασία, οί έθνικιστικές τάσεις καί 
τά παρόμοια, παρεμποδίζουν τήν πρόοδο 
τής σοσιαλιστικής κοινωνίας. 'Η  χώρα μας 
δέν είναι χωρισμένη άπό τόν κεφαλαιο
κρατικό κόσμο μέ ενα σιδερένιο τοίχο. 
Μ έ τόν Ενα ή τόν άλλο τρόπο, εχθρικές 
ιδέες μποροΰν νά είσδύσουν στή χώρα 
μας, ειδικά δέ μεταξύ καθυστερημένων 
άνθρώπων»,

Λέγοντας «εθνικιστικές τάσεις» δέν έν- 
νοεΐ τόν έθνικισμό τοΰ Μ εγάλου Ρωσι-
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κοΰ ’Έθνους, άλλά αύτόνίτών πιό μικρώι, 
σοβιετικών εθνοτήτων, πού άρνοΰνται νά 
άκολουθήσουν άπόλυτα τήν ήγεσία τοΰ 
«πρεσβύτερου άδελφοΰ» τους. Ή  πιό ση
μαντική άπ’ αύτές τις τάσεις, πού πρέπει 
νά ξεκαθαριστεί, είναι ή ούκρανική. Ε ίνα ι 
φανερό, πώς τά τοπικά έθνικιστικά κινή
ματα οπουδήποτε ένισχύονταν άπό τούς 
Γερμανούς καί πώς ύπολείμματα τέτιων 
τάσεων στάθηκαν τά αϊτια γιά τή διάλυ
ση τής Κριμαϊκής Δημοκρατίας τών Ταρ- 
τάρων καί άλλων μικροτέρων έθνικών δη
μοκρατιών, καθώς καί γιά τήν έκτόπιση 
τών πληθυσμών τους, γιά καταναγκαστι- 
κή έργασία σέ άλλες περιοχές.

Οί διανοούμενοι τής καθαυτό Ρωσίας 
ύπήξαν άντικείμενο ύποψίας γιά δυό λό 
γους. Ά π ό  τό Ενα μέρος ήταν ύποπτοι 
γιά τήν πολύ μεγάλη τους εκτίμηση στήν 
ξένη αστική μόρφωση. Δεύτερη αιτία υ
πήρξε τό συναίσθημα πώς άμύνονται, Ε
στω καί σκεπασμένα, γιά τό δικαίωμα τοΰ 
διανοούμενου νά παραμείνει μακρυά άπό 
τήν πολιτική καί χωρίς δέσμευση νά εξε
τάζει τά γεγονότα πού τόν περιβάλλουν. 
Τό σοβιετικό δμως σύστημα δέν μπορεί 
νά επιτρέψει άδέσμευτες άπόψεις.

Ή  σοβιετική ιδεολογία, δήλωνε στις 
19 Σεπτεβρίου ή Πράβδα, είναι άσυμβίβα- 
στη μέ τήν άποχή άπό τήν πολιτική. " Ε 
τσι, άπό τήν φιλολογία, ή άξίωση αύτή 
ξαπλώθηκε στό θέατρο, στό κινηματογρά
φο, ούσιαστικά δέ σέ κάθε τμήμα τής 
πνευματικής ζωής. Ά κ ό μ α  καί ή σάτυρα 
πρέπει νά έλέγχεται. Τήν 1 Σεπτεμβρίου 
καταρτίστηκε μιά επιτροπή, μέ σκοπό νά 
εξετάζει τό ρεπερτόριο τών μιούζικ - χώλ 
καί νά άπαγορεύει Εργα κατώτερου ίδεολο- 
γικοΰ (καί καλλιτεχνικού) επίπεδου.

’Ίσω ς ή πιό σημαντική έξέλιξη νά ε ί
ναι αύτή πού άφορά τήν παιδεία. Γιατί τό 
όνομα τοΰ Στάλιν κατ’ έξοχή συνδέθη
κε μέ τις εκπαιδευτικές μεταβολές, πού 
νωρίς τό 1930, κατάργησαν πολλούς άπό 
τούς προηγούμενους πειραματισμούς καί 
τήν προσκόληση στά πολιτικά καί Ιδεολο
γικά θέματα, γιά μιά επιστροφή στήν πα
ράδοση καί ώς πρός τή μέθοδο καί ώς 
πρός τό κύκλο τών σπουδών. Τώρα κι’ 
αύτή ή τάση έπίσης πρόκειται, κατά ενα 
μέρος, νά άνατραπεϊ. 'Έ ν α  κύριο άρθρο 
στήν Ίζβέστια, μέ τήν έναρξη τής νέας 
σχολικής χρονιάς, τόνιζε τήν εύθύνη τοΰ 
Σχολείου  γιά τή διατήρηση τής Κομμου
νιστικής σκοπιάς. «Πάρα πολλοί δάσκαλοι 
καί διευθυντές σχολίων» παραπονιόταν, 
«διδάσκουν άκόμα σήμερα διάφορα θέμα
τα, χωρίς νά άναφέρονται στήν πολιτική 
τους συνάρτηση».Σέ άλλο κύριοάρθρο,γιά 
τό ϊδιο θέμα, ή Πράβδα παρατηρούσε πώς 
ή ιδεολογική προπαρασκευή δέν μπορεί
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νά περιορίζεται μόνο στά σχολεία. «Οί 
άρχές τής κομμουνιστικής Ιδεολογίας πρέ
πει νά άκολουθοΰν τή νεολαία μέσα στά 
σπίτια τους, μέσον τοΰ κόμματος, τοΰ 
Κομμουνιστικού Συνδέσμου τών Νέων καί 
τών γονιών τους».

Παρατηρόντας αύτά τά γεγονότα εί
ναι φυσικό νά δίνομε περισσότερη προσο
χή, πρώτα στήν άρνηση τής έλευθερίας 
πού συνεπάγονται καί δεύτερο, στήν άπό- 
δειξη πού μάς προσφέρουν, γιά Εναν ά- 
γώνα, πού άκόμα μιά φορά, ot κυβερνή
τες τής χώρας διεξάγουν, γιά νά ένισχύ- 
σουν, τόσο τήν πνευματική,όσο καί τήν ύ- 
λική τους έπίδραση πάνω στό λαό, μέσον 
τοΰκόμματος.Άξίζει δμως νά θυμηθοΰμε τό 
περιεχόμενο αύτής τής προπαρασκευής, 
καθώς καί τις μεθόδους της. Στή Σοβιετι
κή 'Ένω σ η πολιτική σπουδή σημαίνει, πρώ
τα, τή μελέτη τής Μικρής 'Ιστορίας τον 
Κομμ,οννιοτικον Κόμματος πού γράφτηκε

μέ τις οδηγίες τοΰ Στάλιν στά 1938 καί 
δεύτερο, τών έργων τοΰ Λένιν καί τοΰ 
Στάλιν.

Ή  δημοσίευση τών Απ άντω ν τοΰ Σ τά 
λιν, πού τώρα προχωρεί, είναι τό μεγα 
λύτερο γεγονός στόν πνευματικό όρίζον- 
τα τής Σοβιετικής 'Ένω σης. Δέν είναι 
έδώ κατάλληλη θέση γιά τήν άνάλυση 
τών περιεχομένων ή τοΰ χαρακτήρα αύ
τών τών βιβλίων. Ε ίνα ι δμως άμφίβολο άν 
ή προπαρασκευή πού προσφέρει ή μελέτη 
τους μπορεί νά όδηγήσει, σέ οτιδήποτε 
άλλο, άπό μιά στενότερη έσωτερικώς όρ
θοδοξία,ή μεγαλύτερη καχυποψία τοΰ ε 
ξωτερικού κόσμου καί βαθύτερη, πεποίθη
ση γιά τόν ενδεχόμενο θρίαμβο, μαυτή τήν 
προπαρασκευή, τοΰ Σοβιετικοΰ Κομμουνι
σ μ ού .Ή  ιδεολογία τώ νΜ άρξ—Λένινδέν εί
ναι Ενα θεμέλιο γιά κατευνασμό μεταξύ 

. τών «δύο κόσμων», οΰτε ή εύτυχέστερη 
βάση γιά τήν ειρηνική τους συνύπαρξη.

(Συνέχεια  άπό τή Σελίδα  197)

τό, τότε τό πιθανόν ποσοστό τών κομμου
νιστών στή Γ  αλλία πρέπει νά ύπολογισθή 
σέ λιγότερο άπό 25ο)ο. Τό ποσοστό αύτό 
εξακολουθεί νά είναι σημαντικό. Είνα ι 
χαρακτηριστικό τών πολιτικών τάσεων, τό 
δτι στό Παρίσι Εχασαν ψήφους, τόσο οί 
κομμουνισταί, όσο Τ<αί ή άκρα δεξιά, πού 
δέν παρουσίασε ύποψηφίους σέ 15 άπό τά 
20 διαμερίσματα. Ε ίνα ι άλήθεια δτι τό 
Κ . Κ . πήρε μερικούς ψήφους τοΰ σοσιαλι
στικού κόμματος, αύτό δμως σταθεροποιεί 
περισσότερο τήν άντικομμουνιστική θέση 
τών σοσιαλιστών.

Ή  Γ  αλλία άκολπουθεϊ Εως τώρα τό μέ
σο δρόμο. Κατάφερε νά άποφύγη τήν εσω
τερική σύγκρουση νά πάρη μεγάλη οικο
νομική βοήθεια άπό τήν Α μερ ική  καί νά

έξομαλύνη μερικές διαφορές μεταξύ τών 
τριών Μ εγάλω ν. ’Έ τ σ ι άρχισε νά βελτιώ
νεται ή οικονομία της. ‘Ό λ ο  δμως αύτό 
τό ώφελιμιστικό άποτέλεσμα, στήν έπιφά- 
νεια μόνο ενισχύει τή Γα λλία . Τό πραγ
ματικό του χαρακτηριστικό είναι ή Ελλει
ψη θελήσεως ενός σήμαντικοΰ μέρους τού 
Γ  αλλικοΰ λαού, νά φέρη πάλι τή Γ  αλλία 
στήν πρώτη γραμμή τών Εθ ν ώ ν , πού ρυθ
μίζουν τώρα τις τύχες τοΰ κόσμου, επομέ
νως καί τήςχώραςτους· είναι άκόμα μιά Εν
δειξη παραιτήσεως άπό τή συνέχιση τοΰ 
έργου τοΰ Γα λλικού Έ θ ν ο υ ς  στό πεδίο 
τοΰ πολιτισμού. Ή  Γα λλία  κινδυνεύει νά 
μή άντιπροσωιτεύει πλέον τόν λεγόμενον 
Εύρωπαϊκόν πολιτισμό. Ε ίνα ι δμως άλή- 
θεια, δτι ό όργανισμός της άντιδρά.
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Ή  μόνη λοιπόν σωτηρία άπ’ αυτόν τόν 
έξισωτικό κίνδυνο, πού μοιραίως μάς ο
δηγεί στόν χειρότερο δεσποτισμό πού πο
τέ ή άνθρωπότης έγνώρισε, έγκειται στά 
ηθικά αισθήματα τά όποία θά επρεπε νά έ- 
πιστρατεύσωμεν. Πρωτίστως δέ στό ήθικό 
αίσθημα τής έλευθερίας.

'Η  έλευθερία λοιπόν όφείλει νά ήθικο- 
ποιήση καί νά κάμει πνευματικώτερη 
τήν έξισωτική μας δημοκρατία.

Διά τόν Τοκβίλ δμως ή ' έλευθερία δέν 
εχει μόνο άτομικό χαρακτήρα, δηλαδή 
δέν επικυρώνει μόνο τό δικαίωμα ένός έ- 
κάστου έπί τής ιδιαιτέρας του άνεξαρτη- 
σίας, άλλά έπίσης εχει καί ενα κα τ’ εξο
χήν κοινωνικό χαρακτήρα, μέ τήν Εννοι
αν δτι κάθε άνθρωπος έχει δχι μόνο τό 
δικαίωμα, άλλά έπίσης καί τό καθήκον 
τής συμμετοχής στήν διακυβέρνηση τής 
κοινωνίας. Αύτός δέ ό σύνδεσμος τοΰ ά- 
τομικοϋ δικαιώματος καί τοΰ κοινωνικού 
καθήκοντος είς τήν διακυβέρνησιν τής πο
λιτείας συμβάλλει στήν ήθικοποίησιτοΰ άν- 
θρώπου. Γιατί τό άτομικό δικαίωμα ένός 
έκάστου έπί τής ιδιαιτέρας του άνε- 
ξαρτησίας προσφέρει στό άτομο τήν δυ
νατότητα τής έλευθέρας καλλιτερεύσεως 
τής Ιδιαιτέρας του προσωπικότητος. Έ ν ώ  
τό κοινωνικό καθήκον διεγείρει στόν άν
θρωπο τό κοινωνικό αίσθημα, τό όποιον 
είναι έξ ίσου ικανό νά βελτιώση τό άτο
μο, γιατί τό ώθεϊ νά συνδέη τό προσωπι
κό  μέ τό γενικό συμφέρον.

Ό  Τοκβίλ κηρύσσεται έναντίον τών 
ΰπερατομικιστών άπό τούς οποίους έξει- 
λίχθησαν κατά παράξενο άλλά έντε- 
λώς φυσικό τρόπο οί κεφαλαιοκράται καί 
οί κομμουνισταί τής νεωτέρας έποχής.

Ή  έλευθερία λοιπόν γιά τόν Τοκβίλ 
δέν είναι δπως γιά τόν Α . Κόντ μία άγο
νος καί άρνητική άρχή, άλλά ενα ήθικό 
καί ενεργητικό αίσθημα τοΰ οποίου ό σκο- 
ττός είναι ή έξύψα^σις τοΰ άτόμου καί ή 
αξιοποίηση τής προσωπικότητάς του, άξι- 
οποίησις ή όποία θά επρεπε νά στραφή κυ 
ρίως πρός τήν βελτίωσιν όλοκλήρρυ τής 
κοινωνίας.

Διά τοΰ θετικοΰ λοιπόν καί κοινωνικοΰ 
χαρακτήρος τής έλευθερίας πραγματο

ποιείται ή συμφιλίωση μεταξύ Φ ιλελευ 
θερισμού καί Δημοκρατίας. Δηλαδή ό Τ ο κ 
βίλ διά τής συνθέσεως τής καλβινιστικής 
έλευθερίας τοΰ Ρουσσώ, τής Πουριτανι- 
κής έλευθερίας τών ’Αγγλοσαξώνων καί 
πιετιστικής έλευθερίας τοΰ μεγαλειτέρου 
φιλοσόφου τής νεώτερης έποχής Έ μ .  Κάντ 
έθεσε τά θεωρητικά θεμέλια τής νεωτέρας 
Δημοκρατίας.

Μ έ τήν Μ εγάλη Γα λλική  Έπανάστα- 
σιν άπεκτήσαμεν ένα νέο τύπο πολιτείας, 
δηλαδή τήν πολιτεία τής άφηρημένης καί 
έλλογου γενικής βουλήσεως τοΰ Ρουσσώ. 
Αΰτη δμως είναι τόσον επικίνδυνος, καθ’ 
δσον χάριν τής ίσότητος άναιρεΐ τήν έ
λευθερία τοΰ άτόμου, δσο καί αύτή ή 
θέληση τοΰ δεσπότου. Γ  ι’ αύτόν άκριβώς 
τόν λόγο ό διάσημος Μοντεσκιέ έκηρύχθη 
ύπέρ τοΰ άγγλοσαξωνικοΰ «έγγυητισμοΰ» 
καί έπροτίμησε τήν άρνητική έλευθερία 
καί τόν περιορισμό τής κρατικής Ισχύος 
έναντι τών άτόμων.

’Από τήν άποψιν δμως τής θετικής έ
λευθερίας τοΰ Τοκβίλ, τό κράτος είναι ή 
έκφρασις τοΰ άτόμου, καί τότε μόνο ύ- 
φίσταται άντίθεσις μεταξύ πολιτείας καί 
άτόμου, όπότε τό άτομο είναι άνήθικον. 
Είς  τήν περίπτωσιν δμως δπου ή πολιτεία 
δέν άποτελεϊ τήνεκφρασιν τοΰ άτόμου, δη- 
λαδη είναι κάτι άνώτερο τοΰ άτόμου, τό 
τε αυτή είναι ό φυσικός έχθρός αύτοΰ.

. ‘Έ ν α  άλλο δμως αϊσθημα πρέπει νά 
συμβάλη μαζύ μέ τό αϊσθημα τής έλευ
θερίας, πρός ήθικοποίησιν τής Δημοκρατίας 
καί αύτό είναι τό θρησκευτικό αϊσθημα. 
Δηλαδή όφειλομεν νά συνδέσωμε τό πνεΰ
μα τής θρησκείας μέ τό πνεΰμα τής έλευ
θερίας, δπως στήν ’Αμερική ή δημοκρα
τική Κοινωνία ένεπτύχθη άκριβώς άπό τήν 
διεκδίκησιν τής θρησκευτικής καί πολιτικής 
έλευθερίας.

Ό  Χριστιανισμός παρατηρεί πολύ όρ- 
θώς ό Τοκβίλ, είναι μία συγκατάθεσις τής 
Δημοκρατίας καί έχει εύνοήσει δχι μόνο 
τήν άνάπτυξιν τής ίσότητος {μεταξύ τών 
άνθρώπων, άλλά καί διά τής έπικυρώσε- 
ως τής ήθικής εύθύνης σιωπηρώς παραδέ
χεται δτι ό άνθρωπος όφείλει νά άπολαύ- 
ση μιάς ώρισμένης έλευθερίας. Γ  ι’ αύτόν 
τόν λόγον οίαδήποτε χριστιανική πολι
τεία θά ώφειλε νά είναι φιλελεύθερα, 
καί δημοκρατική.

Ή  όρμή πρός τήν άστική πολιτική ίσό-

τητα προϋποθέτει έπίσης καί τήν σχετική 
κοινωνική Ισότητα. Δηλαδή ή κοινωνική 
ίσότης δέον νά θεωρηθή δχι μόνον ώς 
ή αιτία, άλλά καί ώς τό λογικό καί φυ
σικό έπακολούθημα τής πολιτικής ίσότη- 
τος. Ό  Τοκβίλ μάλιστα είναι ύπέρ τής 
ταυτοχρόνου πραγματοποιήσεως τής νομι
κής καί τής κοινωνικής ίσότητος.

’Έ να ντ ι λοιπόν αύτοΰ τοΰ έπικινδύνου 
δεσποτικοΰ δημοκρατισμού,όΤοκβίλ θεωρεί 
τήν έλευθερία τοΰ συνεταιρίζεσθαι καί 
τήν έλευθεροτυπία ώς τά μόνα Ισχυρά 
μέσα πρός σωτηρία τής Φιλελευθέρου Δ η 
μοκρατίας.

Ό  Φιλελευθερισμός τοΰ Τοκβίλ ομοιά
ζει καταπληκτικώς μέ τόν Φιλελευθερι
σμόν τών Στούαρτ Μ ίλ, Ααμπουλέ, Πρε- 
βό—Παραντόλ, Σιμόν, Σερέ καί Βαστρώ, 
είχε δέ έπίσης μεγάλη έπίδρασιν στήν σκέ- 
ψι τών Ζανέ, Φουγιέ καί Μισέλ. Ή  τρί
τη δμως Γ  αλλική Δημοκρατία προέρχεται 
περισσότερο άπό τόν αύταρχικό καί ήμι- 
αντιδραστικό Α . Κόντ παρά άπό τήν Φ ι
λελεύθερο Δημοκρατία τοΰ 'Τοκβίλ . Ό  δέ 
υλισμός τοΰ Κομμουνισμοΰ κατώρθωσε νά 
άπομακρύνη τήν Τρίτη Γα λλική  Δημοκρα
τία ετι περισσότερο άπό τήν φιλελεύθερο 
καί κα τ’ έξοχήν ήθική Δημοκρατία τοΰ 
Τοκβίλ.

«Είνα ι λοιπόν δυνατόν, έρωτά ό Τ ο κ 
βίλ, ή Δημοκρατία ή όποία άφοΰ κατέ
στρεψε τήν φεουδαρχία καί άνέτρεψε τούς 
μονάρχας νά σταματήση πρό τών άστων 
καί πλουσίων ; Μήπως πρόκειται νά στα- 
ματήση τήν στιγμή άκριβώς πού έγινε τό
σο ίσχυρά καί έχει τόσο άσθενεϊς άντι- 
π ά λους;

"Ο τα ν  μακραί παρατηρήσεις καί ειλι
κρινείς σκέψεις θά έχουν όδηγήση τούς 
άνθρώπους τής έποχής μας είς τήν κατα- 
νόησιν δτι ή προοδευτική άνάπτυξις τής 
Ισότητος άποτελεϊ τό παρελθόν καί τό 
μέλλον τής ιστορίας μας, τότε αύτή καί 
μόνο ή άποκάλυψις θά δώση είς αύτήν 
τήν άνάπτυξιν τής ίσότητος τόν Ιερό χα 
ρακτήρα τής θελήσεως τοΰ κυριάρχου άρ- 
χοντος. Τό νά θελήση κανείς νά σταμα- 
τήση τήν δημοκρατία θά έφαίνετο τότε ώς 
έάν θά ήθελε νά παλαίψη έναντίον τοΰ 
‘Υψίστου καί γ ι’ αύτό δέν άπομένει είς 
τά έθνη παρά νά συμμορφωθούν πρός τήν 
κοινωνικήν κατάστασιν πού τούς έχει έπι- 
βάλει ή θεία  Πρόνοια».

Οί Χριστιανικοί λαοί τής έποχής μας, 
λέγει ό Τοκβίλ, μοΰ φαίνεται δτι έμφανί- 
ζουν Ενα έξαιρετικώς παράξενο θέαμα : 'Η  
όρμή πού τούς παρασύρει πρός τήν ίοό- 
τητα είναι ήδη πολύ ίσχυρά γιά νά τήν 
σταματήσουν, άλλά αύτή δέν είναι άκό
μη τόσο ραγδαία ώστε νά είναι άνίκανοι

Δεκέμβριος

γιά νά τήν καθοδηγήσουν. Ή  τύχη των 
είναι άκόμη είς χείρας των, άλλ’ αύτη 
λίαν συντόμως θά τούς διαφύγη.

Όφειλομεν λοιπόν νά διαπαιδαγωγή- 
σωμεν τήν Δημοκρατία, νά ένισχύσωμε, 
έάν είνάι δυνατόν, τήν πίστιν είς αύτήν, 
νάέξαγνίσωμε τά ήθη μας,νά άντικαταστή- 
σωμε τήν άγνοια μέ τήν έπιστήμη, τά τυ
φλά ένστικτα μέ τήν συνείδησιν τών πραγ
ματικών μας συμφερόντων και νά προσαρ- 
μόσωμεν τήν πολιτεία τόπω καί χρόνω με- 
ταβάλλοντες αύτήν σύμφωνα μέ τις περι
στάσεις καί τούς άνθρώπους.

« Ή  Δημοκρατία, παρατηρεί ό Τοκβίλ, 
άπροπαρασκεύαστος έκυρίευσε τήν άρ
χήν. Τότε κάθε άνθρωπος ύπετάχθη δου- 
λοπρεπώς είς τάς πλέον μηδαμινάς έπι- 
θυμίας της καί έλατρεύθη ώς ή εϊκών τής 
Ισχύος. Τέλος δταν έξησθενίσθη έξ αιτίας 
τών άκροτήτων της οί νομοθέται συνέλα- 
βον τό άσώψρον σχέδιο νά · τήν καταρ
γήσουν άντί νά έπιδιώξουν νά τήν διαμορ
φώσουν καί νά τήν διδάξουν δπως κυβερ- 
νήση τήν άπώθησιν άπό τήν άρχήν».

Τό συμπέρασμα άπό τήν ίστορίαν τής 
Δημοκρατίας τής έποχής μας είναι, δτι 
καί ή δημοκρατική έπανάστασις έπραγμα· 
τοποιήθη επάνω στήν ύλην τής κοινωνίας 
χωρίς νά έπιφέρη είς τούς νόμους, τάς 
ιδέας, τάς συνήθειας καί τά ήθη τήν ά- 
ναγκαία μεταβολή μέ τόν σκοπό δπως τήν 
καταστήση ώφέλιμον. ’Έ τ σ ι άποκτήσαμε 
τήν δημοκρατία χωρίςνά άποκτήσωμεν πάν 
δ,τι θά έμείωνε τά μειονεκτήματά της καί 
θά έ'φερεν είς φώς τά φυσικά της πλεο
νεκτήματα. Είς τήν θέσιν δέ τών ύπ’ αύ
τής προξενηθέντων κακών δέν κατωρθώ- 
σαμε νά άποκαλύψουμε τά άγαθά πού 
μπορεί νά μάς προσφέρη.

Δέν είναι ή χρήσις μόνο τής ισχύος 
καί ή συνήθεια τής ύπακοής πού έξαχριώ- 
νει τούς άνθρώπους, άλλά ή χρήσις τής 
παρανόμου ισχύος καί ή ύπακοή σέ μιά 
σφετεριστική καί καταπιεστική άρχή. " Ο 
ταν κάθε άνθρωπος θά άπαιτήση, τά . δι- 
καιώματά του καί θά είναι έξήσφαλισμέ- 
νος δτι θά μπορή νά τά διατηρήση, τότε 
θά είναι δυνατό νά έδραιωθή μεταξύ δ- 
λων τών τάξεων μία είλικρινής έμπιστοσύ- 
νη καί ένα είδος άμοιβαίας κατανοήσεως 
μακράν πάσης ύπεροψίας καί δουλο- 
πρεπείας.

Δηλαδή διά τόν Τοκβίλ δπως ή δημο
κρατική κοινωνία έδημιούργησε τήν δημο
κρατική πολιτεία, έτσι καί ή δημοκρατική 
πολιτεία θά έπρεπε νά έπιδράση είς τήν 
περαιτέρω άνάπτυξιν τής δημοκρατικής 
κοινωνίας.

Ό  Μοντεσκιε, λέγει άλλοΰ ό Τοκβίλ, ά- 
ποδίδων είς τόν δεσποτιμό κάποια ίδιαι-
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τέρα Ισχύ τοΰ αποδίδει μίαν μή όφιλομέ- 
νη τιμή. Ό  καθ’ ρκ!>τό δεσποτισμός δέν 
είναι είς θέσιν νά διατηρήση τίποτε τό 
διαρκές. ’Εά ν  δέ ήθελε κανείς παρατηρή
σει τά πράγματα έκ τοΰ πλησίον, τότε θά 
Εβλεπε δτι αύτό πού μέ κάμποσο καιρό 
εκανε νά εύημερήσουν αί άπολυταρχικαΐ 
-πολιτεΐαι ύπήρξε ή θρησκεία καί δχι όφόβος.

Σήμερα στόν κόσμο μόνο ό πατριωτι
σμός ή ή θρησκεία μποροΰν νά κάνουν τήν 
ολότητα των πολιτών νά βαδίση πρός Ενα 
αντικειμενικό σκοπό γιά πολύ καιρό, Δέν 
εξαρτάται άπό τούς νόμους ή άνανέωσις 
τής έξασφαλιζομένης πίστεως, άλλά έξαρ- 
τάται άπό τούς νόμους δπως κάμουν τούς 
άνθρώπους νά ένδιαφερθοΰν γιά τήν τύχη 
τής χώρας των.

Ή  διοικούσα άρχή, σύμφωνα μέ τόν 
Τοκβίλ, στήν δημοκρατία είναι ή κοινή 
-γνώμη, ή όποίςχ βαδίζει ή διά τών Εκλο
γώ ν καί τών νόμων ή διά τών Επαναστά
σεων. Μ ία κυβέρνησις πού δέν θά ήτο είς 
θέσιν νά έπιβληθή παρά μόνο διά τής 
βίας ήθελε καταρρεύσει πολύ σύντομα. 
Πιθανώς δέ τότε νά έπακολουθήσουν τά 
έξής : Έ ά ν  θά ήτο άσθενής καί μετριοπα
θής τότε θά Εκαμε χρήσιν τής βίας είς έ- 
•ξαιρετικάς μόνο περιπτώσεις καί θά άφηνε 
νά παρέλθουν άπαρατήρητα πλήθος μι
κρών άνυπακουών καί τό κράτος θά περι- 
ήρχετο βαθμιαίως στήν άναρχία. Έ ά ν  
δέ θά ήχο τολμηρά καί Ισχυρή, τότε θά 
τιροσέτρεχε καθ’ έκάστην στήν χρήση τής 
βίας καί θά έξελίσσετο συντόμως σ’ Ενα 
στρατιωτικό δεσποτισμό. Δηλαδή ή άδρά- 
νεια καθώς καί ή δραστηριότης θά άπέ- 
βαιναν έξ ’ίσου καταστρεπτικαί στούς έπι-

θυμοΰντας νά κυβερνήσουν διά τής βίας
Διά τόν κριτικό φιλελεύθερο Τοκβίλ 

ή άγνοια συναντάται είς τά δύο άκρα τής 
επιστήμης. Δηλαδή στήν άρχή δπου οί άν
θρωποι δέν γνωρίζουν άκόμα τίποτε καί 
στό τέλος τή ; επιστήμης δπου οί μεγαλύ
τεροι έπιστήμόνες διά τής κριτικής γνω
σιολογίας φθάνουν στό φιλοσοφικό συμ
πέρασμα τήξ άνθρωπιστικής καί «πραγμα- 
τιστικής»σχετικότητος δλων τών επιστημο
νικών νόμων καί άληθειών.

Έ κ  τών άνωτέρω λοιπόν θά μποροΰσε 
κανείς νά έννοήση δτι ό Τοκβίλ έάν άπό 
φιλοσοφικής άπόψεως ήτο περισσότερο 
συντηρητικός θά μποροΰσε νά ε ίχε φθά- 
σει τόν έπιστημολογικό φιλελευθερισμότόν 
όποιον έμεϊς άναπτύσσομεν στά διάφο
ρα εργα μας.

«Είνα ι άληθές, παρατηρεί ό Τοκβίλ,δτι 
ό δεσποτισμός περισσότερο βλάπτει τούς 
άνθρώπους, έμποδίζει αύτούς στήν παρα
γωγή παρά άφαιρεΐ άπ’ αύτούς τούς καρ
πούς τής παραγωγής των. 'Ο  δεσποτισμός 
άποξηραίνει τις πηγές τοΰ πλούτου άν 
καί συνήθως σέβεται τόν κεκτημένο πλοΰ- 
το. Έ ν ώ , τούναντίον, ή έλευθερία χαρίζει 
χίλιες φορές περισσότερα άγαθά άπ’ αυ
τά πού καταστρέφει».

Ό  Τοκβίλ δέν είναι καθόλου έθνικιστής 
πιστεύει μάλιστα δτι ό έθνικισμός είναι ή 
εύκολοτέρα όδός ποΰ όδηγει στήν έσω- 
τερική ύποδούλωση. «Τό Εθνος, λέγει ό 
Γουώσινκτων, πού άφίνεται νά παρασυρ- 
θή άπό τά συνήθη αισθήματα τής άγάπης 
καί τοΰ μίσους Εναντι ένός άλλου Εθνους 
γίνεται συνήθως δοΰλον».

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α  
 ·
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Τούς δρόμους πού μποροΰσε νά πο
ρευτεί ή σπουδή καί ή ερευνά γιά νά κα 
τανοήσει καί νά ερμηνεύσει τό Σλαβικό 
ζήτημα τούς Εχειπ ιά μέ άκρίβεια προσδιο
ρίσει μακρόχρονη κι’ «έμπεριστατωμένη» 
ενασχόληση τής έπιστήμης πάνω σ’ αύτό· 
ό Ενας είναι ή έξέταση, ή μελέτη καί ή 
σύνθεση τών Ιστορικών γραπτών μνημείων 
πού διασώθηκαν, ό δεύτερος είναι οί «νε
ροσυρμές» τήςπαράδοσης πού τις άκολου- 
θεϊκανείς μέ τή βοήθεια τήςλαογραφίαςκαί 
τής γλωσσολογίας κι ό τρίτος, ό δρόμος 
τής εθνολογίας.

Καί αύτούς τούς τρεις δρόμους ύπο- 
χρεώθηκε ν ’ άκολουθήσει ή Ιστορική επι
στήμη κατά τήν πορεία της πρός τήν κα 
θολική θεώρηση τοΰ προβλήματος πού τήν 
τέλεια κατανόησή του τήν πετυχαίνει δσο 
προχωρώντας επαγωγικά δαμάζει άπόλυ- 
τα τό υλικό τών βοηθητικών της επιστη
μών. Στό  εκατόχρονο διάστημα πού πέ
ρασε άπ’ δταν ό σχηματικός λογισμός τοΰ 
FALLMERAYER δημιούργησε τό έρώτημα, δι
κών μας άλλά καί ξένων σοφών,Εργα πού 
άναφέρονται στή Ερευνα τής παράδοσης 
καί στή μελέτη τής εθνολογίας καί τής 
κριτικής τών γραπτών κειμένων, στελέχω
σαν τή λύση τοΰ προβλήματος Ετσι πού 
νά μήν περιμένει πιά κανείς παρά τό συμ
πλήρωμα τών λεπτομερειών καί τήν επέ
κταση τών συμπερασμάτων.

Καί τό συμπλήρωμα αύτό γίνεται κατά 
μεγαλύτερην άναλογία πρός τήν πλευρά 
τής λάογραφικής καί γλωσσολογικής Ερευ
νας έπειδή οί νεόφαντες αύτές γιά τόν 
τόπο μας επιστήμες δέ μπόρεσαν άπό 
μιάς άρχής νά δώσουν στάχέ£ιια τής Ιστο
ρικής έπιστήμης ξεκαθαρισμένο τό ύλικό 
τους. Λιγώτερα ή λιγώτερο σημαντικά 
συμπληρώματα γίνονται πρός τήν πλευρά 
τής έθνολογίας, ένώ τό μέρος τής κριτι
κής τών γραπτών μνημείων πήρε τήν ορι
στική του λύση πέφτοντας άπό τήν πρώτη 
στιγμή κάτω άπ’ τήν όξύτατη παρατήρηση 
τής έπιστημονικής προσωπικότητας πού ή 
μορφή της δεσπόζει στήν ιστορική; μας ε 
πιστήμη κατά τόν περασμένον αιώνα. Στις 
έκατό δώδεκα σελίδες τής συγγραφής τοΰ 
Παπαρηγοπούλου άσκήθηκε ήδη άπ’ τήν 
άρχή τοΰ ζητήμητος μιά τέτοια έπιστημο- 
νική βάσανος πού οί γραπτές πηγές άναγ-_ 
κάστηκαν νά δώσουν άμέσως τήν τελική 
τους κατάθεση Ετσι πού άπ’ τήν πλευρά 
τους νά φθάσουμε μέ μιάς τήν κορυφή τής

Δεκέμβριος

λύσης. Γ  ι’ αύτό καί δσο ή ερευνητική δέν 
μάς παρέχει καινούργια γραπτά εύρήμα- 
τα, ή κάθε προσπάθεια διαφορετικής ερ
μηνείας έκείνων πού κατέχουμε, θά βρι
σκόταν πάντα σέ δύσκολη θέση κατά τήν 
άντιπαραβολή της πρός τά συμπεράσμα
τα τής κρίσης τοΰ μεγάλου Ιστορικοΰ.Αύ- 
τός είναι ό λόγος πού ή λύση τού προ
βλήματος δείχνει τά κύρια διαφέροντά της 
πρός τά Εργα έκείνων τών έπιστημών πού 
άναλύουν τήν παράδοση, γ ια τί’ τό ύλικό 
τους δέν τής είναι άκόμα γνωστό· καί 
γ ι’ αύτό Εργα σάν τοΰ v a s m e r  προκα- 
λοΰν διεθνώς τό Ενδιαφέρον τής έπιστή
μης καί άνακινοΰν κάθε τόσο τό ζήτημα. 
"Ο τα ν μάλιστα ή άνακίνησή του αύτή 
προκαλεϊται σέ περιόδους έθνολογικοπο- 
λιτικών άνταγωνισμών σημειώνεται καί 
μεγάλη · αύξηση τής βιβλιογραφίας γύρω 
άπ’ τό ζήτημα, καί τέτοια πού συνήθως 
δέν άνταποκρίνεται πρός τή σημασία τής 
έπιστημονικής κατάκτησης πού πέτυχε τό 
καινούργιο Εργο. Κ ι ’’ αύτό γιατί ή τέτοια 
αύξηση τής βιβλιογραφίας γίνεται γιά λο 
γαριασμό τής πολιτικής κι δχι τής έπι
στήμης.

** *
Τό Εργο τοΰ ’Ακαδημαϊκοΰ κ. ’Αλεξ. 

Ν. Διομήδη δέν άνήκει σέ καμμιάν άπ’τίς 
κατηγορίες πού παραπάνω διακρίναμε.Ού
τε ή κριτική τών κειμένων, ούτε ή λαο
γραφία καί ή Γλω σσολογία , μά ούτε καί 
ή Εθ νο λο γ ία  θά μπορούσαν νά τό διεκ- 
δικήσουν χωριστά ή κάθε μιά γιά λογα 
ριασμό τους.

Παρά τοΰτο δμως δλες μαζί θά είχαν τό 
λόγο τους πάνω σ ’ αύτό, γιατί τούτο κα 
τά τήν κύρια γραμμή του είναι Εργο άπο- 
λογιστικό καί περιέχει συμπεράσματα δ 
λων αύτών τών είδικωτέρων έπιστημών 
γιά τό ζήτημα. Παρ’ δλη τή δυσκολία καί 
τήν εύπάθεια πού παρουσιάζουν τά Εργα 
γενικής σύνθεσης ένός ζητήματος,δταν δέν 
Εχει άπόλυτα καί στις λεπτομέρειες ολο
κληρωθεί ή Επιστημονική άπόφανση, ή 
συγγραφή τού κ. Διομήδη πληρώνει ση- 
μαντικώτατο κενό. Καί άν άκόμα παρα- 
λείπαμίΕ μέ τήν ούσιώδη συμβολή του στή 
συμπλήρωση ώρισμένων Λεπτομερειών πού 
μόνο κατά τό συντονισμό τών συμπερα
σμάτων τών διαφόρων Επιστημών ήταν 
δυνατό νά διακριθοΰν — Καί yiv8Tai κατά 
τό δυνατό καλύτερο τρόπο ή συμπλήρωση 
αύτή άπ’ τήν κρίση τοΰ Κ. Δ ιομήδη — ή ά 
ξια τοΰ Εργου καί τό κενό πού πληρώνει 
παραμένουν καί πάλι σημαντικά. Γιατί ε ί 
ναι εντελώς άπαραίτητο άπό καιρό σέ 
καιρό νά γίνονται άπ·ολογιστικές Εργα
σίες γιά τό δλο ζήτημα, πού νά δεί
χνουν τό s t a t u s  τών ερευνών και τών συμ-
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περασμάτων τής επιστήμης, πράγμα άναγ- 
καϊο γιά τήν παρακάτω πορεία της.

Τό ύλικό του τό διαιρεί ό κ. Διομήδης 
σέ τρία βασικά μέρη : Στό  πρώτο τίθεται 
άπλά τό πρόβλημα όπως τό θεμελίωσαν 
οί δοξασίες τοΰ FAl l m e r a y e r . στό δεύτερο 
έξετάζεται ό χαρακτήρας καί ή σύνθεση 
τής σλαβικής φυλής καί στό τρίτο, πού εΤ
ναι καί τό κύριο, γίνεται ή άνάλυση τών 
συμπερασμάτων τής έπιστήμης πάνω στις 
πηγές, τις γραπτές καί τις άγραφες. Ή  
σχετική άνάπτυξή τους γίνεται μέ βάση 
τή χρονολογική σειρά. Μ ία  άρκετά έντε
χνη καί συστηματική έναλλαγή τών πορι
σμάτων τών έπί μέρους έπιστημών πού ά- 
ναφέραμε, άρμοσμένη μέ τή βοήθεια και 
τών άλλων έπιστημών, όπως λ.χ . στάκεφ. 
Ε δ α φ ική  διαμόρφωσις τής Βαλκανικής καί 
Φυσικά έμπόδια τής έξαπλώσεως τών Σ λ ά 
βων— δπου χρησιμοποιείται έπιβοηθικά ή 
Γεωγραφία — ,καί μέ τήν κρίση τού κ.Δ ιο 
μήδη κάνει τό εργο εύκίνητο καί τό άπαλ- 
λάσσει άπ’ τή στριφνότητα πού χαρακτη
ρίζει συνήθως αύτοΰ τοΰ ε'ίδους τά 
συγγράμματα. Κ ι ’ αύχό γίνεται χωρίς νά 
μειώνεται σοβαρά οΰτε ή επιστημονικό
τατα οΰτε ή συστηματικότητα του έργου. 
Τό εργο λ. χ. του κ. Ζακυνθηνοΰ γιά τό 
'ίδιο ζήτημα καί μέ τήν ϊδια βάση, ένώ 
παρουσιάζει έπιστημονικώτερη άντιμετώ ' 
πιση τοΰ προβλήματος—πράγμα' άλλωστε 
ύποχρεωτικό γιά τήν ειδικότητα τοΰ συγ
γραφέα—στερείται μιάς τέτοιας άρετής·στά 
πρώτα του κυρίως κεφάλαια είναι έργο 
πυκνό, δύσκαπτο καί δυσκίνητο.

Ό  κ. Διομήδης κάνοντας μιά μεγαλύ- 
τερην άφαίρεση τοΰ ύλικοΰ άπέφυγε τήν 
δυσκαμψίαν αύτή κι’ εδωσε στό γραπτό 
του μίαν άνεση. "Οπου χρειάστηκε νά πε
ρισώσει τήν καθαρότητά εδωσε εύρύτερην 
έκταση στήν άφαίρεση καί χρησιμοποίησε 
γ ι’ άντιστάθμισμα τήν παραπομπή άπ’ εύ- 
θείας στή βιβλιογραφία. ’’Ετσ ι στις σελ. 
10, 11, 44, 56—62 κλπ. δπου ήταν άνάγκη 
νά μήν έμπλακεΐ στις λεπτομέρειες τις 
σχετικές μέ τις γραπτές εκείνες πηγές πού 
άδικαιολόγητα βάσισαν τό πρόβλημα, πα
ραπέμπει στά εργα τών ειδικών έρευνη- 
τών καί ιστορικών. Αύτό τοΰ δίνει τήν εύ- 
χέρεια ώστε νά μπορεί νά έκταθεϊ πιό πο
λύ στήν άνάπτυξή πηγών πού είναι λιγώ- 
τερο ξεκαθαρισμένες.

"Ετσ ι λ. χ . κάνει μιάν άναλυτικώτερην 
ερευνά στό μαρτυρολογίο τού Ά γ .  Δημη- 
τρίου πού είναι χρησιμώτατο τεκμήριο γιά 
τήν μικρήν έκταση τών πρώτων Σλαβικών

επιδρομών στις 'Ελληνικές χώρες, καθώς 
καί στά σχετικά μέ τήν έποικιστική πο
λιτική τών Βυζαντινών Κυβερνήσεων καί 
τήν τακτική τής έκλησιαστικής όργάνωσης. 
Στά  σημεία μάλιστα αύτά εΤναι καταφα
νέστερη καί ή προσωπική συμβολή του κ. 
Διομήδη στή λύση τοΰ ζητήματος. Σημ α ν
τικά έπίσης είναι δσα γράφει γιά τό πρό
βλημα τής γλωσσικής έπίδρασης, πού μέ 
τις τελευταίες έ’ρευνες τοΰ v a s m e r  δημιούρ
γησε νέαν έπικαιρότητα τοΰ όλου ζητήμα
τος. ’Ακόμη, πολύ ενδιαφέρον έ’χει τό κε 
φάλαιο «Καλλιτεχνία καί Δίκαιο». Ό  κ. 
Διομήδης Οστερα άπό «προσεκτικήν ερευ
νάν τών δημοσιευθεισών συλλογών έθίμων 
ύπό του m a u r e r  τοΰ Καλλιγά καί τής 
πληρεστέρας δλων είς τήν εκδοσιν τοΰ 
jus g r a e c o r o m a n u m  τών Ζέπων, ούδέν ’ίχνος 
σλαβικής έπιδράσεως «εύρίσκει στόέθιμικό 
δίκαιο.

Κάποιες άντιρρήσεις θά μποροΰσε νά 
διατυπώσει κανείς γιά τό συμπέρασμα του 
έργου, πού ή έκταση κάί ό τρόπος συγ
γραφής του, ιδίως άπ’ τό Κεφ. «Φυλή καί 
’Έθνος» τό παρουσιάζουν σά δοκίμιο γε- 
νικώτερης θεώρησης του ζητήματος. Μ ιά 
τέτοια συγγραφή ’ θά επρεπε φυσικά νά 
γίνει μέ κάποια άλλη βάση καί δχι ετσι 
άπλά συμπερασματικά. Τό περιεχόμενό 
του έπίσης θά μποροΰσε νά προκαλέσει 
σχετικές έπιφυλάξεις.

Οί ειδικοί χαρακτηρισμοί τοΰ Έ λ λ η ν ο ς  
δέν είναι εύκολο νά ίσχυρισθεϊ κανείςπώς 
μάς διαγράφουν τήν κεντρική γραμμή, τής 
λαϊκής ψυχοσύνθεσης καί έχουν γ ι’ αύτό 
άνάγκη κάποιας είδικώτερης επεξεργα
σίας. 'Ακόμη τό εργο παρουσιάζει μερικά 
ψεγάδια δευτερεύουσας φυσικά σημασίας- 
είναι οί κάποιες ένοχλητικές καμιά φορά 
έπαναλήψεις, πού θά επρεπε νά έχουν 
λείψει μέ £να καλό χτένισμα τής συγγρα
φής. Σά ν  ενά τέτοιο χαρακτηριστικό ψε
γάδι σημειώνω τήν έπανάληψη μιάς ολό
κληρης παραγράφου στή σελ. 24 καί στή . 
σελ. 47. 'Οπωσδήποτε δμως τά κάποια 
τέτοια έλαττώματα δέν μειώνουν τήν ά 
ξια τού έργου, δπως στήν άρχή τήν άνα- 
πτύξαμε. Γ .  Π . Κ .

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η  ^  
Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Δεκέμβριος 1946 
Διευθυντής : Σ .  θεοχάρης 
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