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Τό Χ ρ ο ν ι κ ό
Ή  ’Επιτροπή Έ ρεύνης τοΰ Ο Η Ε

Ή  παρουσία έδώ τόσων ξένων άπό δ- 
λον τόν κόσμο, ώς μελών τής ’Επιτροπής 
τοΰ Ο Η Ε ,  δίνει τόσο μεγάλη σημασία 
στήν Αποστολή των, /ή όποία μάς άπη- 
σχόλησε καί στό προηγούμενο τεύχος, 
ώστε άξίζει νά έπανέλθουμε. Ώ ς  κύριο 
θέμα νά έξετασθή εχει όρισθή, κατά πό
σον τά κομμουνιστικά καθεστώτα «διη
θούν» μέσα άπό τά σύνορά μας μιά πολύ
μορφη προσπάθεια γιά τήν έξασθένιση 
τής 'Ελλάδος, μέ άπώτερο σκοπό νά προ
ετοιμάσουν τήν άπόσπαση τών βορίων 
μας έπαρχιών. Τό κύριο σημείο στό θέμα 
αύτό δέν βρίσκεται τόσο πολύ στή μομφή 
πού θά ρίξη ένδεχομένως ό Ο Η Ε  στούς 
γείτονές μας, πολύ δέ 'λιγότερο στό άν 
θά άποδειχθή ή ένοχή των. "Ο λο ι γνωρί
ζουν ή εΤναι εύκολο νά πεισθοΰν δχι μό
νο γιά τίς βλέψεις των στά έδάφη μας, 
άλλά καί τό δτι τά γειτονικά κομμουνι
στικά κοιθεστώτα, δπως καί τό δικό μας 
Κ Κ Ε  εύθύνονται γιά τέτοια κακουργή
ματα, ωστε θά κάμουν τό παν γιά νά 
παγιοποιήσουν τή δύναμή τους, καί νά 
μή κινδυνεύσουν οί άρχηγοί των άπό τήν 
επικράτηση τών άντιπάλων των. Τό κύριο

σημείο στό θέμα αύτό βρίσκεται μάλλον 
στά μόνιμα μέτρα, πού ήθελαν ληψθή, γιά 
νά έξασφαλισθή κάποια σταθερότης στά 
βόρειά μας σύνορα. Τέτοια δμως μέτρα, 
πού νά έχουν πιθανότητα εφαρμογής, δέν 
εχουμε προτείνει, οΰτε σκεφθή.

Υπ ά ρχει ώς τόσο μιά πολύ εύρύτερη- 
και σπουδαιότερη γιά μάς άποψη στό ζή
τημα αύτό, πού δέν βρίσκεται σέ πλήρη 
συμφωνία μέ τήν έπίσημη θέση πού πή
ραμε άπέναντι τής 'Επιτροπής. Ή  άποψη 
αύτή είναι δτι, άν ή Έπιτροπή γνωμοδο- 
τήση, δτι στή Μ ακεδονία καί στή Δυτική 
Θράκη δέν ύπάρχουν ξένοι ή ξενόφωνοι 
πληθυσμοί, παρά μιά μικρή μειονότης στή 
Δυτική μόνο Μακεδονία καί δτι οΰτε αύ
τή, οϋτε κανείς άλλος ύποστηρίζει αύτο- 
νομιστική κίνηση παρά τίς δραστήριες προ
σπάθειες τών γειτόνων μας. "Α ν  δηλαδή: 
μέ τήν εύκαιρία αύτή βροΰμε τρόπο νά 
διαπιστωθή ή Έλληνικότης τής Μακεδο- 
νιας και τής Δυτικής Θράκης, ή ώφέλειά 
μας θά είναι πολύ μεγαλύτερη, παρά άν 
άποδειχθή, δτι υπάρχουν αύτονομιστικές 
συμμορίες στις περιοχές αύτές. θ ά  6πρε- 
πε νά είναι εύρύτατα γνωστό στό λαό 
μας, δτι στό έξωτερικό εΤναι γενικά ά 
γνωστο δτι ή Ε λ λ η ν ικ ή  Μακεδονία καί



Δυτική Θράκη κατοικοΰνται τώρα άπό ά- 
μιγή σχεδόν Ε λ λ η ν ικό  πληθυσμό. ’Ά ν  
άποδείξουμε, δτι οΰτε τώρα, οΰτε μέσα 
στήν μεταπολεμική σύγχυση δηλαδή, εύ- 
ρίσκονται εντεύθεν άπό τά σύνορά μας 
άνθρωποι έπιθυμοΰντες νά χωρίσουν τήν 
τύχην των άπό τήν τύχην τής 'Ελλά δος, 
αύτό θά εΤναι ένα σοβαρό άντιστάθμισμα 
στήν έγκληματική μας έως τώρα άμέλεια 
νά κάνουμε γνωστή στούς ξένους λαούς, 
τήν άμιγή 'Ελληνικότητα τών βορείων μας 
έπαρχιών. Τό έθνικόν συμφέρον άπαιτεΐ 
νά άποδειχθή, δτι ύπάρχει ή ξένη ενέργεια 
άλλά δτι δέν βρίσκει άπήχηση μέσα στά 
σύνορά μας.

’Ιδού μιά εύκαιρία στή νέα Κυβέρνη
ση νά χωρίση τήν πολιτικήν της άπό τήν 
πολιτικήν τής προκατόχου.

Ή επάνοδος τοΰ κ. Ροντιόνοφ
Ή  λήξη τής άδειας τού Ρώσσου πρε- 

σβευτοϋ έχει βέβαια σχέση μέ τό συμφέ
ρον τής Ρωσσικής πολιτικής στήν 'Ε λ λ ά 
δα καί εΐναι πολύ πιθανόν δτι συνδέεται 
μέ τήν άμεσώτερη διεύθυνση τοΰ ζητήμα
τος πού έρευνα τώρα έδώ ή ’Επιτροπή 
τοΰ Ο Η Ε . Τό  δτι δμως όπωσδήποτε βρί
σκεται πάλι μαζί μας καί τό δτι προσω
πικά ό κ. Ροντιόνωψ μάλλον συμπαθεί τήν 
'Ελλά δα , μάς δίνει πάλι τήν εύκαιρία νά 
πείσουμε τή Ρωσσ. Κυβέρνηση, δτι κανείς 
δέν καλλιεργεί έδώ άντιρρωσικά αισθή
ματα καί δτι ή σημερινή κατάσταση εΐναι 
άποτέλεσμα τών δικών μας άριστερών.

Ό  κ. Ροντιόνωφ πρέπει νά πεισθή γιά 
τρία πράγματα : Πρώτον, δτι ό κομμουνι
σμός εΐναι άνεφάρμοστος έδώ Ενεκα τής 
φύσεως τής ‘Ελληνικής οικονομίας· δτι θά 
ήταν πολιτική σαδισμοΰ άπέναντι ένός 
φίλου καί γενναίου λαοΰ, δπως ό 'Ε λ λ η 
νικός, ή έπιμονή στήν πολιτική πού χάρα
ξε τό Κ . Κ . Ε . άπό τήν έποχή τής Κατο
χής. Δεύτερον, δτι κάθε άπόπειρα έφαρ- 
μογής τοΰ κομμουνισμού έδώ θά εύρη τόν 
δγκο τού Έ λ λ η ν . λαοΰ ένωμμένον έναν
τίον της καί πρόθυμον σέ κάθε θυσία γιά 
τή διεξαγωγή αύτοΰ τοΰ άγώνος. Κα ί τρί
τον, δτι οί "Ελληνες αισθάνονται βαθύτα
τα δτι τό πολιτικό καί οίκονομικά τους 
συμφέρον έπιβάλλει τήν διατήρηση άριστων 
σχέσεων καί πρός τά γειτονικά μας 
κράτη.

"Ο χ ι μόνοτά κυβερνητικά κόμματα,άλλά 
καί ή κοινοβουλευτική άντιπολίτευσις καί 
τά εξω άπό τή Βουλή κόμματα, δσα δέν 
έχουν έντελώς ύποδουλωθή στό Κ . Κ . Ε .  
μπορούν νά βοηθήσουν στό σχηματισμό 
αύτής τής γνώμης άπό τούς έδώ άντιπρο- 
σώπους τής Ρωσσίας.

Ή  Άποοτολπ Πόρτερ
Τά συμπεράσματα τής Άποστολής 

Πόρτερ θά έχουν βασική σημασία γιά τήν 
‘Ελλάδα . ’Ό χ ι  τόσο γιά τό άν θά μάς 
δοθή δάνειο γιατί αύτό εΐναι πολιτικό 
ζήτημα, άλλά γιά τό ποιά γνώμη θά προ- 
ταθή ώς καλύτερη γιά νά οίκοδομηθή έ 
δώ μιά βιώσιμη οίκονομία καί άπό πού θά 
άρχίση αύτή ή οικοδόμηση.

Στό  ζήτημα αύτό ύπάρχουν δυό γνώ
μες σαφώς διαχωρισμένες. Ή  μιά, πού 
καί τό περιοδικό αύτό ύποστηρίζει, είναι 
δτι πρέπει νά άρχίσρυμε άπό^τά θεμέλια 
μιάς νέας οικονομίας : έδαφουδατικά καί 
ύδροηλεκτρικά έργα, συγκοινωνίες, βασι
κές βιομηχανίες. ‘Η δεύτερη είναι ή βελ
τίωση τών ύπαρχόντων μέσων παραγωγής: 
καλύτερες μέθοδοι καλλιεργείας, βιομηχα
νίες συντηρήσεως τροφών, καλύτερα ζώα, 
καλύτερη λίπανση... Ή  κάθε μιά άπό αύ
τές τις γνώμες έχει τά πλεονεκτήματα καί 
τά μειονεκτήματά της. 'Ά ν  υπήρχαν άρκετά 
χρήματα θά έπρεπε νά χρησιμοποιηθούν 
καί οί δυό. ‘Η δεύτερη γνώμη εΐναι ή 
περισσότερο ελκυστική, γιατί φαίνεται δτι 
ή έφαρμογή της θά άποδόση γρηγορώτερα, 
ένώ γιά τήν έφαρμογή τής πρώτης χρειά
ζεται άκόμη σημαντική μελέτη. Ή  χώρα 
μας έν τούτοις έχει άπόλυτη άνάγκη νά 
διευρυνθή ό οίκονομικός της χώρος καί 
αύτό μπορεί νά έπιτευχθή μόνο μέ τήν ά- 
ποδοχή τής πρώτης γνώμης : άρδευση 5 
έκατ. στρεμ. παραγωγή 2 δισεκατ. ωχβ έ- 
τησίως ώς πρώτο βήμα. Αύτό  εΐναι έργο 
πού μόνο τό Κράτος μπορεί νά τό έπιχει- 
ρήση.

Τό χρηματικό ποσό πού θ’ άπαιτηθή 
δέν μπορεί βέβαια νά καθορισθή έπακρι- 
βώς, πρίν γίνουν δλες οί μελέτες, βρισκό
μαστε δμως γύρω στήν άλήθεια, άν ώς 
πρώτη προσέγγιση παραδεχθούμε τή δα
πάνη 300 περίπου έκατομ. δολλ. γιά μη
χανήματα, πού θά άγοράσουμε στό έξω- 
τερικό καί άλλη τόση δαπάνη γιά τήν έγ- 
χώρια έργασία στά εργα άρδεύσεως, πα
ραγωγής ένεργείας καί στις βασικές βιο
μηχανίες.
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Β ιβ λ ιο κρ ισ ία

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ρ Υ Γ Ι Α Ν Ν Η ,  'Απομνημονεύματα, 
κείμενον, εισαγωγή, σημειώσεις, Γ Ι Α Ν Ν Η  Β Λ Α Χ Ο -  
Γ Ι Α Ν Ν Η — ΕΚΔΟΣΙΣ Β'. Τόμος πρώτος. ” Εκδοσις Βι

βλιοπωλείου Ε. Γ. Βσγιονάκη.

Ή  Α ρ χ α ία  Ε λ λ ά δ α , ή χριστιανική 'Ε λ 
λάδα , ή μεγάλη συνείδηση τοΰ Γένους, δ- 
ττως άναπτύχθηκε καί άνδρώθηκε κατά τήν 
τουρκοκρατία, τέλος ή άγωνιστική Ε λ 
λά δα  τοΰ 1821, αύτά εΐναι τά άγράμματα 
μεγάλα βιώματα, αύτή ή άγράμματη κατα
βολή τής ψυχής καί τού έργου τού Μα· 
κρυγιάννη. Ό  στρατηγός Μακρυγιάννης 
είναι ό μεγάλος άγράμματος τοΰ Γένους 
"πού μωραίνει δλους τούς γραμματισμέ
νους καί τούς γραφιάδες.

Μέσα στόν πολτό τοΰ έντύπου χάρτου, 
βιβλίων, φυλλαδίων καί περιοδικών, πού 
άπειλοΰν νά πολτοποιήσουν άκόμα καί 
τόν πάρα πολύ άνθεκτικό άναγνώστη, ό 
πεντακάθαρος λόγος τοΰ Μακρυγιάννη 
σκορπίζει άρωμα ολοκάθαρα ελληνικό, δ- 
λος θυμάρι, σκοϊνο, πεύκο καί δρΰ. Ό  
Μακρυγιάννης άνήκει στό έθνος, δέν παίρ
νει τό μέρος κανενός. Μ έ τή λιτότητα πού 
εχει ό λόγος του εΐναι δ,τι εΐναι καί ό 
στρατηγός ^.ενοφών γιά τά πολιτικά καί 
πολεμικά πράγματα τής άρχαιότητας.

Μερικοί θέλουν νά τόν οίκειοποιηθοΰν 
καί ''νά τόν κάμουν άποκλειστικά δικό 
τους. Τούς εύχόμαστε νά διδαχθούν άπό 
τό Μακρυγιάννη καί νά μή ζητήσουν νά 
τόν μεταδιδάξουν κ ι’ αύτόν. Πρό παντός 
νά καταλάβουν τήν όλοκάθαρη ψυχή του, 
άμόλυντη άπό κάθε ξενισμό, έγγλέζικο, 
φραντζέζικο ή ρούσσικο. Ό  Μακρυγιάν- 
νης γράφει έπίσης τήν άτόφυα έλληνική 
γλώ σσα, τή μία καί αιώνια γλώσσα τών 
"Ελλήνω ν, δπως αύτή άρχισε άπό τόν " Ο 
μηρο, πέρασε άπό τά Ιερά βιβλία τής Κα ι
νής Διαθήκης, 6γραψε τά δημοτικά τρα
γούδια  τοΰ έθνους καί καταστάλαξε ώς 
τό στόμα τών σημερινών ‘Ελλήνω ν. Κ ι ’ 
άπ’ αύτή τή γλώσσα εύχόμαστε νά διδα
χθούνε κάτι έκεΐνοι πού θέλουν νά τόν 
φατριάσουν τόν ένδοξο στρατηγό τής έ
λευθερίας. Πρό παντός δμως νά προσέ
ξουν δτι ό στρατηγός τής έλευθερίας έχει 
τά χέρια του όλοκάθαρα άπό κάθε στα- 

. γόνα  έλληνικοΰ αίματος. Ά ν  σ ' αύτό τό 
ζήτημα μεταδιδαχθοΰν άπό τό Μακρυγιάν- 
νη, τότε άς γίνη δικός τους, γιατί έτσι 
6ά μείνη δ,τι είναι, δηλαδή μεγάλος " Ε λ 
ληνας.

Ά κ ό μ α  δμως ύπάρχουν οί άλλοι, οί 
παλαιολόγοι, χωμένοι μέσα στά σκονισμέ
να χαρτιά τους. Κ ι ' αύτοί, άν έχουν α ί
σθηση γιά καθαρωσύνη καί γιά άρωμα 
ζωής,πού σκορπίζει τό θυμάρι, τό σκοϊνο.

τό πεΰκο καί ή δρΰς, πού λέγεται 'Ε λ 
λάδα, άν δέν άμβλύνθηκαν κι' αύτών ό- 
λότελα τά αισθητήρια, θά μάθουν πολ
λά άπό τό Μακρυγιάννη. Πρό παντός 
θά μάθουν, δτι αύτός κρατάει τόν αΙώνιο 
λόγο, τήν αίώνια πράξη καί τόν αΙώνιο 
μύθο τών 'Ελλήνω ν, δπως αύτά έρχονται 
άπό τις παληές φλέβες καί χύνονται μέσα 
στις νέες φλέβες τού έθνους.

Καί οί άκατάδεχτοι δεξιοί, πού δέ δια
βάζουνε τίποτε παρά μονάχα γιά νά 
σκορπίσουνε τήν άνία τους, κι' αύτοί, άν 
έχουν αϊσθημα, έστω καί λίγο, άς διαβά
σουν Μακρυγιάννη, γιά νά Ιδοΰμε -ΐιώς 
θά επρεπε νά εΐναι οί ίδιοι,πώς θά έ’πρεπε 
νά εΐναι μέσα τους καί ν ’ άφήσουν τόν 
ύπνο τους καί τά φωνητά. Νά ίδοΰν τί 
εΐναι 'Ελ λ ά δ α  καί νά προσκυνήσουν καί 
νά ματώση ή ψυχή τους άπό τά έγκατά 
της καί νά σιωπήσουν γιά μιά στιγμή— 6- 
χι δμως νά κοιμούνται. Καί νά δράσουν, 
δχι δμως μέ φωνητά οΰτε μέ αίματα.

Πόση τιμή άξίζει στόν έκδοτη εΐναι 
περιττό νά τονισθή. Πόσο έθνικό καί 
παιδαγωγικό εΐναι τό έ’ργο πού επραξε 
μέ τήν έκδοση τοΰ Μ ακρυγιάννη—θά τό 
καταλάβουν καλύτερα άπ’ δλους οί νέοι 
μας—πού τόσο διψοΰν γιά άληθινή 'Ε λ 
λάδα. Μ όνον τό κράτος μας άκόμα δέν 
κατάλαβε τί θησαυρό έχει γιά τά σ χο 
λεία του καί τόν κρατάει άκόμα εξω άπό 
τό έλληνικό Γυμνάσιο καί τάλλα μέσα 
σχολεία, δπου δμως εχει καθιερώσει λο- 
γής —λογής λογοτέχνες καί λογοκόπους, 
Ε ΐνα ι σαράντα χρόνια πού ό Βλαχογιάν- 
νης έφερε τό Μακρυγιάννη μέσα στή ζωή 
τών 'Ελλήνω ν καί άκόμα τό κράτος τόν 
κρατάει εξω άπό τήν ψυχή τών Έ λληνο- 
παίδων.

Καμμιά Ιστορία τής έλευθερίας τοΰ 
1821 δέν είναι, ούτε μπορεί νά είναι, δ,τι 
εΐναι ό Μακρυγιάννης. "Ο λ α  μαζί είναι 
μέσα σ’ αύτόν. Λόγος καί πράξη, ύγεία 
ψυχής καί έλευθερία, καρπός τής αιω
νόβιας δρυός, τής 'Ελλά δα ς, καί γόνιμος 
σπόρος τοΰ μέλλοντος. Κανένα βιβλίο δέν 
έχει τόση ζωή καί τόσο ήθος, τόσο πόνο 
καί τόσο άγώνα γιά τήν 'Ελλά δα . Τό κεί
μενο αύτό έχει δλη τήν 'Ε λ λ ά δ α  μέσα 
του, δπου χορταίνουν καί ευφραίνονται 
δεξιοί, άριστεροί καί μέσοι. Ά ς  εύχηθοΰ- 
με αύτό τούλάχιστον τό κείμενο νά βοη- 
θήση δλους νά καταλάβουμε ό ένας τόν 
άλλον, νά καταλάβουμε τήν άδελψότητά 
μας. "Α ς  μάς διδάξη ό Μακρυγιάννης νά 
μή φατριάζωμε τή μία κ ι’ άδιαίρετη 'Ε λ 
λάδα, και νά ζήσωμε δλοι άδελψωμένοι 
μέσα στούς κόλπους της,

ι . Ν . θ .
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ
Έδώ καί πολύν καιρό ή Ελλάς χάνει διαρκώς άπό τό γόητρό της. 

'Η  έσωτερική πολιτική τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος, πολιτική έκδικήσεως, μας έρ- 
ριξε σ’ ένα τέλμα χωρίς διέξοδο, τέλμα διαρκώς τροφοδοτούμενο μέ νέο 
αίμα. Μέ τήν άναπότρεπτη πτώση τής Κυβερνήσεως τών Λαϊκών καί τήν ου
σιαστική έ π α ν α φ ο ρ ά  της στήν άρχή άπό τούς άντιπάλους της, πού δε
χθήκαν νά συνεργασθοΰν μαζί της, χάθηκε μιά εύκαιρία νά γίνη ή κάθαρση 
τοΰ έθνικοΟ δράματος- νά κλείση ό λογαριασμός πού έξαντλεΐ τό έθνος καί 
νά τεθή τέρμα στό στάδιο τών κακοποιών τών δυο άκρων.

Χάθηκε είδικώτερα μιά εύκαιρία νά ξανασυντεθή τό κόμμα τών Φιλε
λευθέρων σέ μιά δύναμη ικανή νά διεκδικήση τήν άνοδό του στήν άρχή, στη- 
ριζόμενο σέ ισχυρή πλειοψηφία νέων έκλογών. Καί γνωρίζουν καλά δσοι πα
ρακολουθούν τήν προσπάθειά μας έάν στή σκέψη αύτή ύπάρχει ίχνος μικρό
ψυχου κομματικού ύπολογισμοΰ. Στό δημοκρατικό δμως πολίτευμα ό πολιτι
κός μηχανισμός έχει άνάγκη άπό τό κόμμα- δπως έπίσης είναι άπαραίτητο 
νά ύπάρχη άντιπολίτευση. ’Αντιπολίτευση δχι μόνο ισχυρή, ώάτε νά μπορή 
νά άσκή τήν έποπτεία καί τόν έλεγχο, άλλά καί έ θ ν ι κ ή καί έ ν τ ι μ η ,  
ώστε ό λαός νά εΐναι ήσυχος σέ κάθε στιγμή, δτι ό μηχανισμός τού πολιτεύ
ματος λειτουργεί ικανοποιητικά, δτι δηλαδή ή διαδοχή στήν άρχή είναι έξα- 
σφαλισμένη, χ ω ρ ί ς  ν ά  κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν  ο ϋ τ ε  τ ά σ ύ ν ο ρ α ,  ο ύ 
τ ε  οί  π ο λ ι τ ι κ έ ς  έ λ ε υ θ ε ρ ί ε ς .

Χάθηκε μιά εύκαιρία, μέ τήν όποιαν ή άνασύνδεση τών πραγματικά 
δημοκρατικών κομμάτων θά μπορούσε νά γίνη μέ μιά πολιτική πράξη- μέ τήν 
μή συμμετοχή των στήν άναστήλωση τής άμαρτωλής δεξιάς. 'Η  πολιτική αύτή 
πράξη θά εΤχε μεγαλύτερη βαρύτητα καί δύναμη άνασυνδετική άπό όποιαδή
ποτε προσωπική συνεννόηση. Τώρα έγινε τό άντίθετο. Καί αύτό θά όδηγήση 
στή διεύρυνση τού χάσματος, γιατί ένα μέρος τών φιλελευθέρων, πού έπρό- 
κειτο νά συνενωθούν, θά αϊοη τώρα τίς άμαρτίες τής έπτακέφαλης "Υδρας, 
τήν όποιαν βέβαια δέν θά άφίση άστιγμάτιστη ή άντιπολίτευση. Ούδέ χρειά
ζεται νά είναι κανείς μάντις γιά νά προβλέψη αύτές τίς άμαρτίες, γιατί 
ήδη έχουμε τά πρώτα των δείγματα- εΐναι δχι μόνο οί προγραμματικές της δη
λώσεις, άλλά καί ή έσωτερική της ζωή. Άπό αύτήν ή μέν άθλιότης τών κα
θημερινών συγκρούσεων καί οί διάφοροι συμβιβασμοί δέν μπορεί νά φθά- 
σουν έως τό πολύ κοινόν, ή καθυστέρηση δμως στή συμπλήρωση του 'Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως, ή αύξηση τού άριθμοΰ τών 'Υπουργείων καί ή έλλει
ψη εύθυξίας εΐναι άρκετά γιά νά δώσουν μιά Ιδέα τού δτι μιά πολυκέφαλη 
Κυβέρνηση εΐναι άναγκασμένη νά άφιερώνη περισσότερο χρόνο στά δικά 
της ζητήματα παρά στά καθήκοντά της άπέναντι τού Κράτους.

ι . . ·
*

* *

θά ήταν δμως καθαρά μυωπία, &ν ήθέλαμε περιορίσει έδώ τήν κριτική 
μας· άν ήθέλαμε άκόμα κρίνει τήν έπιτυχία τής νέας Κυβερνήσεως άπό τά 
άποτβλέσματα, πού θά έχη στήν καταστολή τής στάσεως. Φαίνεται μάλλον 
λογικό νά παραδεχθούμε, δτι καί ή παλαιά Κυβέρνηση άν παρέμενε, ή στάση 
κάποτε ήθελε κατασταλή, γιατί ή δύναμη τού Κράτους δέν μπορεί βέβαια νά

παραβληθή μέ τή δύναμη τών στασιαστών. "Ομως, λύεται άραγε τό ζήτημα 
μέ τήν καταστολή τής στάσεως;

Εκείνο πού χρειάζεται στό έθνος μας εΐναι νά ξαναγυρίσουμε άπό τήν 
πολιτική μέν άποψη στήν ένότητα, άπό τή γενικώτερη δέ άποψη στήν ήρε- 
μία τών συνειδήσεων. Πρέπει νά ξαναγίνουμε έ ν α ς  λαός. Είμαστε πολύ 
λίγοι, δταν εϊμαστε ένωμένοι- δέν είμαστε τίποτε σχεδόν δταν είμαστε διχα
σμένοι. ’Από τή στιγμή πού έγινε άντιληπτό, δτι ξένοι ένεργοποιοΰν τήν έσω
τερική μας σύγκρουση καί έπωφελοΰνται άπο αύτήν, ό κίνδυνος έπρεπε νά 
μάς όδηγήση σέ κάθε άμοιβαία ύποχώρηση, ώστε κάθε κίνητρο πρός 
τήν άνταρσία νά έκλειψη. Αύτό θά ήταν άδύνατο δμως χωρίς θυσίες. 
Γενική ειρήνευση σημαίνει λήθη τού παρελθόντος. Καί θά άποτελοΰσε βέ
βαια ένα συμβιβασμό τής λογικής μέ τή συνείδησή μας, άλλά μήπως τώρα 
δέν συμβαίνει τό ϊδιο μέ τά μέτρα τής Κυβερνήσεως ; "Οσοι βρίσκονται 
τώρα ένοπλοι στά βουνά καί παραδοθοΰν, άπαλλάσσονται- καί δσοι διώκον
ται, άλλά δέν έχουν πάει άκόμα στά βουνά, άρκεΐ νά πάρουν δπλα καί νά 
παρουσιασθοΰν ένοπλοι, καί τότε ^άπαλλάσσονται. Καί άν κανείς διαφύγη 
άπό τή φυλακή καί πάρη πάλι τά δπλα καί παρουσιασθή, καί αύτός άμνη- 
στεύεται. Δέν εΐναι αυτό συμβιβασμός; Καί άφοΰ ή πολιτεία χαρίζεται σέ 
τόσες χιλιάδες άνταρτών, χωρίς καί νά έλπίζη σέ άποφασιστικό άποτέλεσμα 
γιατί νά μή έχη τό θάρρος νά γενικεύση τά μέτρα της καί νά κλείση όριστικά 
τό παρελθόν;

Ό  λόγος δέν εΐναι μόνο έλλειψη γενναιοφροσύνης έκ μέρους της. Ε ΐ
ναι κάτι πολύ περισσότερο. Εΐναι δτι κανείς δέν θά βρεθή πρόθυμος νά τήν πι- 
στεύοη, γιατί καί ή σημερινή Κυβέρνήση, Κυβέρνηση τού Λαϊκού κόμματος 
στήν πλειοψηφία της, δέν έχει οΰτε τή θέληση, οΰτε δμως καί τή δύναμη νά 
φανή συνεπής. Τό Λαϊκό κόμμα δέν κυβερνά τό λαό, κυβερνάται άπό αύτόν, 
ή, άκριβέστερα, άγεται καί φέρεται άπό τά πάθη τών περισσότερο θορυβο
ποιών ψηφοφόρων του.

Τό πρόβλημά μας εΐναι σαφές. Μέσα στόν πόλεμο τό Κ. Κ. Ε. βρήκε 
τήν εύκαιρία νά φέρη τή σύγχυση καί νά συνδέση στή συνείδηση σημαντικού 
μέρους τού λαού τίς δικές του άρχές μέ τήν ιδέα τής έλευθερίας. Τό δτι δε
κάδες χιλιάδες νέοι γυμνοί καί πεινασμένοι δεχθήκαν νά κινδυνεύσουν, συνερ- 
γαζόμενοι μαζί του γιατί νόμιζαν δτι προσφέρουν κάποια ύπηρεσία στήν πα
τρίδα τους, άποδεικνύει, δτι ή πρόθεσή των ήταν, πολλές φορές, άγαθή καί 
δτι έπομένως τό Κράτος θά τούς έπαιρνε μαζί του, άν κατώρθωνε νά τούς 
άποδείξη, δτι ή Κυβέρνησή του σκέπτεται καί ένεργεϊ πατριωτικώτερα άπό 
τούς άριστερούς όδηγούς των. Ή  Κυβέρνηση του Λάίκού Κόμματος, έκαμε 
άκριβώς τό άντίθετο. Χτυπώντας δλους αύτούς μαζί, τούς ένωσε ξανά σ’έναν 
κοινόν άντικρατικόν άγώνα. Ή  νέα Κυβέρνηση συνεχίζει στήν ούσία τήν 
ίδια τακτική, γιατί έφόσον τό Λαϊκό κόμμα μένει «ό πυρήν καί τό περίβλημα» 
αύτής, ό φόβος θά συνέχη σέ κοινή παράταξη δλους, δσοι άνήκαν παλαιότε- 
ρα στό ΕΑ Μ . Τίποτε δέν έξυπηρετεΐ καλύτερα τούς σκοπούς τοϋ Κ. Κ. Ε.

Λίγοι εΐναι οί κομμουνισταί καί άκόμη όλιγώτεροι οί συνειδητοί κομ- 
μουνισταί. Εκείνοι δμως πού είχαν καταταχθεΐ στόν Ε Λ Α Σ  καί πρός τούς 
όποιους τώρα καί ή νέα Κυβέρνηση, διατηρώντας άναγκαστικά τό Κράτος 
τού Λαϊκού κόμματος, θά έξακολουθήση νά φέρεται, είτε τό θέλει είτε δχι, 
ώς πρός έχθρούς, οί όπαδοί αύτοί τοΰ ΕΑ Μ  καί στρατιώτες τοΰ Ε Λ Α Σ  εΐναι 
πολλοί. Ή  χρησιμοποίηση δυναμικής πολιτικής έναντίον τοΰ Κ. Κ. Ε. άποτε- 
λεΐ πολιτικήν άνωμαλίαν, δχι δμως καί ήθικήν, γιατί τό Κ. Κ. Ε. κατηχεί
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μέ φανατισμό τόν δυναμισμόν. Τό νά ταυτίζεται δμως ή  δυναμική πολιτική 
τοΰ σημερινού Κράτους τοΰ Λαϊκού κόμματος μέ τήν γενική έννοια τής έπι- 
βολής τής τάξεως καί μάλιστα τό νά συσχετίζεται μέ τό Κράτος Δικαίου 
είναι μιά μεγαλόστομη μόνο φράση χωρίς κανένα περιεχόμενο. Πράγματι τό 
Λαϊκό κόμμα, έφ’ δσον παραμένει μέσα στήν Κυβέρνηση, δέν μπορεί νά ά- 
νεχθή νά ληφθοΰν μέτρα έναντίον τών όπαδών του, άπό τούς όποιους μάλι
στα πολλοί έχουν περάσει ήδη στά Σώματα τής Άσφαλείας. Οΰτε καί εΐναι 
δυνατόν νά μεταβάλλουν τακτική τά όργανα τής Διοικήσεως καί τής Άσφα
λείας, δταν γνωρίζουν δτι κάθε τυχόν ένδοκυβερνητική διαφωνία καί ένδεχο- 
μένη παραίτηση τών διαφωνούντων θά ξαναφέρη τό Λαϊκό κόμμα μόνο του 
στήν Κυβέρνηση ;

Άπό τήν ένταση τής δυναμικής πολιτικής πιθανόν νά σημειωθή κά
ποια βελτίωση στό ζήτημα τής Δημοσίας Τάξεως καί έτσι είρηνεύση λίγο ό 
κόσμος τής υπαίθρου. Καί άν δμως πραγματοποιηθή αύτή, θά άξίζη άραγε 
τή μεγάλη βλάβη τής διασπάσεως τής έθνικής συνειδήσεως πού θά εΐναι μό
νιμη ; Άσφαλώς δχι. Γιατί ή μονιμώτερη αύτή βλάβη θά εΐναι ή σταθερο
ποίηση στό στρατόπεδο τοΰ Κ. Κ. Ε. δλων τών άριστερών καί άλλων πού 
δέν εΐναι καν άριστεροί.

Κανείς δέν θά άρνηθή βέβαια, δτι πολλοί άπό έκείνους, πού φανήκαν 
πρόθυμοι νά στηρίξουν τήν έκπεσμένη στή λαϊκή συνείδηση Κυβέρνηση τών 
Λαϊκών, τό έκαμαν άπό άγαθή θέληση, μερικοί δέ καί μέ κομματική θυσία. 
’Ό χι δμως δλοι. Ά ν  ή συνεργασία των ήθελε συγκεντρωθή γύρω άπό 
τό ζήτημα τής Δημοσίας τάξεως, θά μπορούσαμε νά έχουμε κάποια έμπιστο- 
σύνη στήν καλή τους πρόθεση. Πώς δμως νά πιστέψη κανείς δτι συμφώνησαν 
σ’ δλα τά θέματα τών προγραμματικών δηλώσεων, καί τά έπτά κόμματα, 
άπό τό δημοκρατικό «σοσιαλιστικό» έως τό κόμμα «άτομικής πρωτοβουλίας» 
τών Λαϊκών ; Ή  άπόσταση πού ύπάρχει άνάμεσα σ' αύτά, μόνο μέ σημαν
τική δόση άνειλικρινείας μπορεί νά καλυφθή.

Κατηγορεΐται δέ καί τό Κόμμα τών Φιλελευθέρων, γιατί δέν θέλησε 
καί αύτό νά λάβη μέρος στόν άντικομμουνιστικό συνασπισμό. Ποιά δμως βα
θύτερη σημασία θά μπορούσε νά έχη ό συναγερμός δλων τών έθνικών δυ
νάμεων έναντίον τών άριστερών ; Καί έως πότε θά μπορούσε νά διαρκέση 
αύτός ό συναγερμός ; Μπορούμε νά παραδεχθούμε δτι θά κάμουμε κράτος 
άντικομμουνιστικό ; Άλλά  αύτό θά ήταν τό ιδεώδες γιά τούς κομμουνιστάς. 
Λίγους μήνες πριν καταλάβη τήν άρχή στά 1917 ό Λένιν, έγραφε δτι ένα 
άπό τά ισχυρότερα προκαταρκτικά μέσα τής κομμουνιστικής στρατηγικής 
εΐναι νά κατορθωθή ή διαίρεση τών κομματικών σχηματισμών σέ δυό παρα
τάξεις, τή δεξιά καί τήν άριστερή. Τότε ή φυσική τάση τών κοινωνιών νά 
τάσσωνται σέ δυό Ισοδύναμα περίπου μέρη θά έφερνε γρήγορα τήν άρχή· 
στά χέρια τών άριστερών, ώς περισσότερο δυναμικών. Ό  δυϊσμός αύτός, ποΰ 
άπλώνεται τώρα στήν Εύρώπη, τείνει νά κατακτήση καί έμάς καί μάλιστα 
σέ μορφή πολύ χειρότερη, γιατί έδώ οί δεξιοί εΐναι περισσότερο δεξιοί και 
οί άριστεροί εΐναι περισσότερο άριστεροί. Στό σημείο άκριβώς αύτό, στό 
ένδεχόμενο νά έπικρατήση ή διαίρεση τών κομματικών . μας σχηματισμών 
σέ δυό παρατάξεις, βρίσκεται ή μεγάλη άπειλή.
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Κ . θ .  P E N T H  
τ. Ύ πουργοΰ — Βουλευτου

Ή διαφωνία πρός τό Λα ϊ κό Κόμμα
Ή  συνεδρίαση της Βουλής τής 23 Ίανουαρίου 1947 δρχισε μέ τόν άπολογιθμό τοΰ i p  y o u  

τής προκατόχου Κυβερνήσεως άπό τόν κ.Τσαλδάρην. Κατά τήν έπακολουθήσασα συζήτηση μίλη
σαν οί πολιτικοί  ̂άρχηγό! καί τελευταίος ό αρχηγός τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων 
κ. Θ. Σοφούλης. Είς τους λόγους των δλοι έπέκριναν τήν πολιτική της καί έτόνισαν τίςσυνέ- 
πειες τής αποτυχίας της.

Παρακάτω δημοσιεύουμε άποσπάσματα άπό τήν άγόρευση τοΟ Βουλευτου κ. Κ. Ρέντη» είς 
την όποιαν άναφέρονται χαρακτηριστικά σημεΤα τής διαφωνίας του Κόμματος τών Φιλελευ
θέρων πρός τήν πολιτικήν τοΰ Λαϊκού Κόμ./ διαφωνία ή όποία καί άναγκάζει τό Δημοκρατικό 
Κόμμα νά μή δεχδή τή συμμετοχή του στή σημερινή Κυβέρνηση, άλλά νά παραμείνη καί 
πάλι στήν 'Αντιπολίτευση.

Βεβαίως ή Κυβέρνησις προήλθεν έκ τής 
πλειοψηφίας τοΰ "Ελλην. Λαοΰ. ’Ε ν  τού- 
τοις όφείλομεν νά εχωμεν ύπόψιν, δτι πα
ρά τάς προσπαθείας, τάς όποιας κατε- 
βάλλαμεν τότε ήμεϊς, οί όποιοι διηνηρ- 
γοΰμεν τάς έκλογάς, δτι παρά τάς ειλι
κρινείς προσπαθείας μας, δέν κατωρθώ- 
σαμεν νά φέρωμεν καί τό Κομμουνιστι
κόν Κόμμα είς τό νά μετάσχη τών έκλο- 
γων. Τοΰτο παρουσιάζει μίαν άνωμαλίαν, 
ή όποία βεβαίως δέν βαρύνει τήν Κυβέρ- 
νησιν. "Ισως θά έβάρυνε ήμάς έάν πράγ
ματι δέν εϊχομεν δίξει δλην μας τήν προσ
πάθειαν, ώστε νά έξασφαλίσωμεν κατά τό 
δυνατόν δρους, οί όποιοι νά έπιτρέπουν 
τήν συμμετοχήν καί τοΰ Κομμουνιστικού 
Κόμματος είς τάς έκλογάς. Δικαιούμεθα 
δέ άπέναντι τών Κομμουνιστών νά έπικα- 
λεσθώμεν τοΰτο· δτι ένώ ήρνήθησαν νά 
συμμετάσχουν τών έκλογών τής 31ης Μ αρ
τίου, δέν ήρνήθησαν νά μετάσχουν τοΰ 
Δημοψηφίσματος, ένώ αί μέν έκλογαί τής 
31ης Μαρτίου διεξήγοντο άπό Κυβέρνησιν 
μέσην, έπιδιώκουσαν έσωτερικήν είρήνευ- 
σιν, τό δέ Δημοψήφισμα διεξήγετο άντιθέ- 
τως άπό Κυβέρνησιν τής δεξιάς μέ τήν ό
ποιαν εύρίσκοντο είς άκραν άντίθεσιν.

Καί ή διάφορος αύτή στάσις τοΰ Κ ο μ 
μουνιστικού Κόμματος μάς δίδει τό δικαίω
μα νά έρμηνεύσωμεν, δτι δέν κατήλθον είς 
τάς έκλογάς τής 31ης Μαρτίου, διότι μέ 
τό άναλογικόν, έχωρίζοντο αί ψήφοι τών 
Κομμουνιστών καί θά έφαίνετο καθαρά, 
δτι δέν έχουν τόσην δύναμιν είς τήν 'Ε λ 
λάδα, δσην διατείνονται δτι Εχουν.

Ούδείς ποτέ θά ήδύνατο νά κατηγορή- 
ση τήν Κυβέρνησιν ή όποία μεταχειρίζε
ται τάς 'Ενόπλους Δυνάμεις τής χώρας 
πρός άντιμετώπισιν μιάς άνταρσίας, νά τήν 
κατηγορήση έπί φασισμφ. Τό άτύχημα εί
ναι δτι ένωρίτερον, έπί Κυβερνήσεως τοΰ 
Ναυάρχου Βούλγαρη, κατηρτίσθησαν όρ- 
γανώσεις τής Δεξιάς είς τήν 'Ελλά δα , αί 
όποϊαι έδωσαν άφορμήν νά κατηγορηθή ή

'Ελ λ ά ς  δτι Εχει όργανώσεις φασιστικός. 
Ή μεϊς  έπροσπαθήσαμεν νά περιωρίσωμεν 
τήν δράσιν τών όργανώσεων αύτών.

Χάριν διαχωρισμού τών εύθυνών δέν 
θά επρεπε νά ύπάρχουν όργανώσεις πο
λιτών. Έπιδιώξαμεν νά περιορίσωμεν τάς 
όργανώσεις. Ή  Κυβέρνησις ή προελθοΰσα 
έκ τών έκλογών, θά ήτο άκόμη ίσχυροτέ- 
ρα είς τό νά περιορίση καί νά διαλύση 
τάς έν λόγω όργανώσεις.

Διαφωνοΰμεν πρός τήν Κυβέρνησιν κα 
τά τοΰτο, δτι ό τρόπος μέ τόν όποιον άν- 
τιμετωπίζει τήν Κομμουνιστικήν κίνησιν 
ένδυναμώνει καί πληθαίνει τούς άντιτιθε- 
μένους Κομμουνιστάς, δτι δέν εΐναι ό κα 
τάλληλος αύτός τρόπος άντιμετωπίσεως 
τοΰ Κομμουνιστικοΰ κινήματος.

Τό Λα ϊκόν Κόμμα, γνωρίζετε δτι έ’χει 
μίαν παράδοσιν κομματικήν, ή όποία τό 
καθιστά ισχυρόν Κόμμα. 'Η  παράδοσίς 
του είναι τής στενής συνοχής, τής έξυ- 
πηρετήσεως τών φίλων. ’Α λλά  δχι μόνον 
τοΰτο- ιδίως τής καταδιώξεως τών άντι- 
πάλων του. Τοΰτο υπήρξε παράδοσίς τοΰ 
Λα ϊκοΰ  Κόμματος άνέκαθεν.

Είς τήν παρούσαν δμως κρίσιμον πε
ρίοδον τών εσωτερικών τής 'Ελλά δος , ή 
καταδίωξις άντιπολιτευομένων εχει όλέ- 
θριον άποτέλεσμα, διότι ενισχύει τούς 
Κομμουνιστάς. Καί κατά τοΰτο έφερε 
βλάβην είς τήν έσωτερικήν ύπόθεσιν, διότι 
δέν κατεδίωξε τούς Κομμουνιστάς μόνον. 
Οίονδήποτε άντίπαλον τόν κατεδίωξε, 
προσάπτων είς αύτόν, δτι εΐναι Κομμου
νιστής. Βλέπετε πόσον μεγάλος εΐναι ό ά- 
ριθμός τών άπελαθέντων,τών έγκλεισθέντων 
είς στρατόπεδα σκαπανέων, τών στρατιω
τών, οί όποιοι άποστέλλονται είςτήν Κρή
την. Δέν εΐναι δλοι Κομμουνισταί.Πλεϊστοι 
δσοι εΐναι Φιλελεύθεροι, οί όποιοι έκ λό 
γων κομματικής διώξεως άποστέλλονται 
είς Κρήτην. Καί αύτό Εφερε βλάβην. Τά 
μέτρα τά έκτακτα,τά όποια έψήφισεν ήΚυ- 
βέρνησιςεβλαψαν τήν ύπόθεσιν. Δέν ώφέ- 
λησαν τήν άντιμετώπισιν τοΰ Κομμουνιστι-



κοΰ κινήματος. Καί εις αύτό διαφωνοΰμεν 
μέ τήνΚυβέρνησιν διότι τά δργανά της είναι 
φανατικά κομματικά καί νομίζουν, δτι άν 
δλους τής Άντιπολιτεύσεως τούς όνομά- 
σουν Κομμουνιστάς, τότε θά έδραιωθή τό 
Λα ϊκόν Κόμμα. Καί έφθάσαμεν είς τό άν
τίθετον άποτέλεσμα, νά γεμίσουν δλα τά 
βουνά άπό άντάρτας, οί όποιοι δέν είναι 
δλοι Κομμουνισταί.

’Ά ν  ήμεΐς πρεσβεύωμεν καί έπιμένωμεν 
είς τήν πολιτικήν τοΰ κατευνασμού, είς 
τοϋτο άποβλέπομεν. Νά άποχωρήσωμεν 
άπό εκείνους οί όποιοι έχουν μεταβή είς 
τήν άνταρσίαν, νά άποχωρήσωμεν δλα τά 
στοιχεία, τά όποια δέν είναι Κομμουνι
στικά. "Α ν  μείνη τό Κομμουνιστικόν Κ ό μ 
μα μόνο του, χωρίς πρόφασιν, δτι κατα
διώκεται, δέν ήμπορεϊ νά κρατήση ή άν- 
ταρσία.

Καί έρχόμεθα είς τό θέμα τής συγκα- 
ταβάσεως τού Άξιοτίμου Προέδρου τής 
Κυβερνήσεώς, ό όποιος έδήλωσεν, δτι δέν 
είναι τόσον εγωιστής, ώστε νά θέλη 
μέ τήν πλειοψηφίαν τήν όποιαν τού Εδω- 
σεν ό Ελλη ν ικό ς  λαός, νά κυβερνά μόνος 
τήν Ε λ λ ά δ α . Α νο ίγε ι τήν θύραν και λέ
γει : Προσέλθετε καί ύμεΐς νά μετάσχετε 
τών τιμών τής διακυβερνήσεως τής χώρας. 
Βέβαια, ήμεΐς οί όποιοι άπεδοκιμάσθημεν 
είς τάς έκλογάς καί ήλθομεν ώς μικρά 
κόμματα έντός τής Βουλής, άληθώς πότε 
θά εΰρωμεν τήν εύκαιρίαν νά μάς προ- 
σφέρη ή Πλειοψηφία τά ‘Υπουργικά άξιώ- 
ματα, νά ^Ελθωμε νά κυβερνήσωμεν τήν 
Ε λ λ ά δ α ; καί γιατί δέν έρχόμεθα ; εΐμεθα 
κακοί ’Έλληνες  καί δέν έρχόμεθα ; Έ χ ο -  
μεν Κύριοι διάφορον πολιτικόν πρόγραμ
μα ήμεΐς ή Άντΐπολίτευσις άπό σάς τήν 
Πλειοψηφίαν.

Ε χ ο μ ε ν  διάφορον πολιτικόν πρόγραμ
μα άπό τό πρόγραμμα τού Λαϊκοϋ Κ ό μ 
ματος. ’Ά ν  τό ίδικόν μας πρόγραμμα άπε- 
δοκιμάσθη δέν σημαίνει τούτο, δτι ήμεΐς 
τό έγκαταλείπομεν. Αναμφιβόλους ό Ε λ 
ληνικός Λαός Εχει τό δικαίωμα τής κρί- 
σεως. Συμβαίνει δμως κατόπιν ή διακυ- 
βέρνησις τής χώρας άπό τήν Πλειοψηφίαν 
νά δίδη τό ένδόσημον, δτι τό πρόγραμμα 
τής πλειοψηφίας δέν ύπήρξε τό κατάλλη
λον διά νά έπέλθη ή ήσυχία καί ή τάξις 
είς τήν χώραν.

'Ημείς πρεσβεύομεν. δτι είς τήν Ε λ 
λάδα αί πολικαί παρατάξεις δέν εΐναι δύο, 
εΐναι τρεις καί θεωροΰμεν, δτι δέν εΐναι 
συμφέρον έθνικώς νά διαμοιρασθώμεν μό
νον είς δύο άντίπαλα στρατόπεδα, θ ά  
έλυπούμην βαθύτατα έάν συμβή είς <ήν 
Ε λ λ ά δ α  εκείνο τό όποιον συνέβη είς τήν 
‘ Ισπανίαν, δπου δέν ήμποροΰν, παρά τήν 
έπέμβασιν τών ‘Ηνωμένων Εθ νώ ν , δέν 
ήμποροΰν νά εύρουν μίαν μέσην λύσιν,
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διότι άν φύγουν άπό. τόν Φράνκο κινδυ
νεύουν νά πέσουν είς χεϊρας τών Κ ο μ 
μουνιστών. Δέν θά έπεθύμουν είς τήν Ε λ 
λάδα νά συμβή τό αύτό. Νομίζομεν, δτι 
κάθε Κόμμα πρέπει νά άκολουθήση τήν 
ιδίαν αύτοΰ πολιτικήν. Εύχόμεθα  νά μήν 
άποτύχητε είς τήν κατεύθυνσιν, τήν όποι
αν άκολουθεΐτε. Ά ν  άπότύχετε δέν πρέ
πει νά φθάσωμεν είς άδιέξοδον. Ε ΐνα ι 
σκόπιμον νά ύπάρχη μέσον Κόμμα δυνά- 
μενον νά έξαγάγη τήν χώραν άπό Ενα 
άδιέξοδον. Καί διά τούτο άρνούμεθα νά 
άκολουθήσωμεν τήν πολιτικήν τοΰ κόμμα
τος τής πλειοψηφίας. Έ ά ν  γίνη άλλαγή 
κυβερνήσεώς, είς τήν όποιαν θά πρέπη νά 
μετάσχωμεν, τότε θά γίνη άλλαγή πολιτι
κής. θ ά  άλλάξωμεν πολιτικήν καί θά ά 
κολουθήσωμεν τήν μέσην πολιτικήν, είς 
τήν όποιαν ήμεΐς πιστεύομεν, έάν ή πλειο
ψηφία αύτό τό θελήση. Έ ά ν  δέν τό θελή· 
ση, θά μείνη ή πλειοψηφία νά κυβερνήση 
μέ τό ίδικόν της τό πρόγραμμα, καί ήμεΐς 
θά μείνωμεν νά έκτελέσωμεν τά χρέη τής 
άντιπολιτεύσεως. Εύχόμεθα  νά μήν άπο- 
τύχη ή πολιτική της. 'Ημείς θά μείνωμεν 
είς τάς θέσεις μας. 'Υπάρχουν βέβαια,πο- 
λύτιμοι φίλοι τής Ελ λ ά δ ο ς , οΐ όποιοι μάς 
συνεβούλευσαν τήν Ενωσιν, καί τούς ά- 
παντήσαμεν, έάν έπρόκειτο περί έξωτερι- 
κοΰ πολέμου άναμφισβητήτως θά είσερ- 
χώμεθα είς τήν Κυβέρνησιν, νά ένωθώμεν 
δλοι διά νά βοηθήσωμεν τό Κράτος είς 
τήν διεξαγωγήν τού άγώνος. Ά λ λ ά  σή
μερον δέν ύπάρχουν τοιαΰται έκτακτοι 
περιστάσεις.

Δέν φοβούμεθα, ήμεΐς τούλάχιστον, 
δτι ό κόσμος βαδίζει πρός νέαν σύρραξιν. 
Ε χ ο μ ε ν  τήν πεποίθησιν δτι όλίγον κα τ’ 
όλίγον βαδίζομεν πρός παγίωσιν τής παγ
κοσμίου ειρήνης καί διά τοΰτο δέν θέλο- 
μεν νά θυσιασθουν μέσα κόμματα, μετριο
παθή κόμματα, τά όποια αύριον, μεθαύ- 
ριον δταν θά προχωρήσουν αί συνεννοή
σεις διά τήν παγίωσιν τής ειρήνης, θά εΐ
ναι δυνατόν νά έξυπηρετήσουν τήν χώραν. 
Δέν άρνούμεθα συνεπώς, νά μετάσχωμεν 
Κυβερνήσεώς επειδή θέλομεν νά παρεμβά- 
λωμεν προσκόμματα είς τό εργον τής Κυ- 
βερνήσεως, ούτε αύτής, οΰτε εκείνης, ή 
όποία εΐναι ένδεχόμενον νά σχηματισθή 
καί νά παρουσιασθή αύριον ώς κυβέρνησις, 
άλλά μένωμεν χωριστά άπό έκπλήρωσιν. 
ένός έθνικοΰ καθήκοντος.Δέν νομίζομεν δ- 
τι θά πρέπη νά μείνη ώς μόνη άντΐπολίτευσις 
είς τήν χώραν τό Κομμουνιστικόν Κόμμα, 
τό όποιον εΐναι έκτός τής Βουλής, θ ά  ή
το σφάλμα, σφάλμα πολιτικόν, τό όποιον 
ήμεΐς δέν εΐμεθα διατεθειμένοι νά άκολου
θήσωμεν έγκαταλείποντες τό πρόγραμμά 
μας,
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Ένδοχύρα πέρα άπό τή θάλασσα
Τό άρθρο αύτό εΐναι τό τέταρτο μιάς 

σειράς πάνω στήν έξωτερική μας πολιτι
κή. Τό πρώτο άπό αύτά δημοσιεύθηκε 
στό τεύχος τοΰ Νοεμβρίου 1946 καί άφο- 
ροΰσε τήν άνάγκη τής ένότητος τής Ά ν .  
Μ εσογείου, τό δεύτερο τις σχέσεις μας 
μέ τή Ρωσσία καί τό τρίτο τις σχέσεις μας 
μέ τούς άμέσους μας γείτονας. Στήν πε
ριοχή τών λαών αύτών εΐχε ό Ε λ λ η ν ι 
σμός Εως τώρα τήν εύκαιρία νά άναπτύξη 
τις άρετές του, νά φανή χρήσιμος, νά συσ- 
σωρεύση ύλική δύναμη διατηρώντας δέ 
αύτός τήν πρωτοβουλία κατώρθωσε χ  ά- 
ρ ις  ά κ ρ ι β ώ ς  σ τ ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο  
α ύ τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  ν ά  μ ε τ α β ά λ η τήν 
ύ λ ι κ ή  τ ο υ  δ ύ ν α μ η  σ έ  δ ι κ ό  τ ο υ  
π ο λ ι τ ι σ μ ό .  'Η  παρατήρηση αύτή Εχει 
βασική σημασία στήν Ιστορία μας καί 
παίρνει δλο της τό βάρος τώρα πού χάνου
με αύτήν τήν πρωτοβουλία.

Ή  πείρα μολαταΰτα μάς δείχνει, δτι 
τά τελευταία χρόνια συνδεόμαστε περισ
σότερο μέ τούς μακρυνούς Ά γ γ λ ο υ ς  καί 
δτι άρχίζσυμε νά συνδεόμαστε καί μέ τούς 
μακρυνότερους Αμερικανούς. Ή  πείρα 
βέβαια δέν Εχει άπόλυτη άξία στήν πολι
τική, ίδίως δταν δέν Εχει γίνει συνειδητό 
ποιές άντικειμενικές καταστάσεις ή ποιά 
Εθνη Εχουν έπιβάλει τήν πολιτική αύτή 
καί ποιά μπορεί νά εΐναι ή έξέλιξή της. 
Δυστυχώς στήν πολιτική — δπως άλλω στε 
καί στήν επιστήμη—ή δυσπιστία εΐναι ά- 
ναγκαία- ή δυσπιστία πρώτα πρώτα πρός 
τήν παράδοση, κάθε φορά μάλιστα, πού 
ό ρυθμός τής έξελίξεως έπιταχύνεται είτε 
άπό τεχνικές μεταβολές, εϊτε άπό πολι
τικές δυνάμεις. ‘Η  πείρα άποκτάει πραγ
ματική άξία, δταν οί αίτιες, πού προηγοΰν- 
αι άπό τά γεγονότα, γίνονται συνειδητές 

σέ τέτοιο βαθμό, ώστε στήν άντίληψη πού 
εχουμε γιά τήν έποχή μας αύτές νά σ χη 
ματίζουν τό γενικό πλαίσιο, τά δέ γεγο 
νότα, καθώς Ερχονται μέ τή σειρά τους, 
νά παίρνουν τή θέση, πού τούς άνήκει μό
νο, μέσα στό γενικό πλαίσιο.

Ή  έξάρτηση τής Ε λ λ ά δ ο ς  άπό τή θά
λασσα Εχει γίνει τώρα μιά κοινοτυπία, 
πού μόνο οί κομμουνισταί διαμφισβητοΟν, 
άπό πολιτικούς δμως λόγους. Ή  λέξη δ 
μως έ ξ ά ρ τ η σ η  δσο περισσότερο άλη- 
θινή εΐναι, τόσο περισσότερα μειονεκτή

ματα καί τόσο περισσότερες δυνατότητες 
κρύβει.

*
*  *

‘Η Ε λ λ ά ς  εΐναι στήν πραγματικότητα 
μιά παραλία, πού άν έξαιρέση κανείς τήν 
περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας δέν Εχει 
βάθος περισσότερο άπό έβδομήντα περί
που χιλιόμετρα. Πόση σημασία καί τί δυ 
νατότητες Εχει ή θάλασσα φαίνεται άπό 
τό γεγονός δτι οί μεγαλύτερες πόλεις στόν 
κόσμο βρίσκονται στήν παραλία. 'Ό τ ι αύ
τό όψείλεται κυρίως στήν εύκολία πού 
παρέχει ή θάλασσα στή συγκοινωνία ά- 
ποδεικνύεται άπό τό δτι καί τούς ποτα
μούς χαρακτηρίζει ή ίδια προτίμηση. Ό  
Η . Γ .  Ούέλς Εγραψε γιά τις Η .Π .Α . δτι 
άν χρόνο μέ τό χρόνο άπό τόν καιρό τής 
άφίξεως έκεϊ τών πρώτων μεταναστών ή- 
θέλαμε κάμει χάρτες, δπου νά σημειώ
νονται οΐ συνοικισμοί μέ άριθμό στιγμών 
άνάλογο μέ τόν πληθυσμό τοΰ καθενός 
καί άν κατόπιν θέλαμε παρουσιάσει τή 
συνέχεια τών εικόνων σέ κινηματο
γραφική διαδοχή, τό άποτέλεσμα θά Εδινε 
τήν έντύπωση μιάς τεραστίας εισβολής 
πάνω στις ποτάμιες δχθες. Ό π ω ς παλαιό- 
τερα οί βάρβαροι καί τώρα οί ,πολιτισμέ- 
νοι, δλοι έκλέγουν τά παράλια καί τά πα
ρόχθια," γιατί έκεϊ οΐ συγκοινωνίες εΐναι 
εύκολώτερες. Μιά παράλια πόλη στηρίζε
τε σέ δυό χίντερλαντ : τό Ενα πίσω της 
στήν ξηρά καί πού συχνά εΐναι τό μικρό
τερο. Τό άλλο εΐναι έκεΐνο μέ τό όποιον 
τή συνδέει ή θάλασσα. Καί αύτό εΐναι Ε
να μεγάλο μέρος δλου τοΰ κόσμου.

Αύτή ή εύκολία τής μεταφοράς εΐναι έ 
πίσης έκεΐνο, πού δίνει στή θάλασσα τή 
στρατηγική της σημασία.

Οί γενικές αύτές παρατηρήσεις δίνουν 
δχι μόνον Ενα άπό τούς λόγους, γιά τούς 
όποίους ή Ε λ λ ά ς  Εχει συνταχθή μέ τή 
«θαλάσσια πολιτική», άλλά προκαθορίζουν 
καί τό δριο αύτής τής πολιτικής.

** *
Ό  σύνδεσμός μας πρός τήν θάλασσα 

εΐναι μακρός και ταυτίζεται μέ τή γένεση 
τοΰ Εθνους μας καί τή διατήρησή του μέ
σα στις περιοδικές ύφέσεις τής πολεμικής 
του δυνάμεως. Πράγματι ό Ελληνισ μός  
στήν παραλία καί στά νησιά Εμεινε περισ



σότερο αμιγής. Μ έ  τήν 'Α γγλ ία  δμως ό 
σύνδεσμός μας εΐναι σχετικά νέος καί 
άρχίζει νά έδραιώνεται πολύ μετά τά 1805 
όπότε ή κυριαρχία τής Μεσογείου, καί 
συγχρόνως τοΰ ώκεανοΰ, πέρασε όριστικά 
στήν 'Α γγλία . Τότε καί πριν άπό τήν έπο
χή έκείνη οί “ Ελληνες είχαν πεδίο έξωελ- 
λαδικής δράσεως τίς χώρες τής Τουρκι
κής Αυτοκρατορίας, τήν Κεντρική Εύρώ 
πη, καί τόν ΕΟξεινο. Κατόπιν οί "Α γγλο ι 
έπραγματοποίησαν. τήν άσφάλεια τώ^ θα
λασσών καί αύτό ήταν μιά ύπηρεσία πρός 
τήν 'Ελλά δα , δπως άλλωστε καί πρός τίς 
άλλες ναυτικές χώρες. Μ έ τήν πάροδο 
τοΰ χρόνου καί τήν άνάπτυξη τοΰ έθνικι- 
σμοΰ στήν Εύρώπη καί στά Βαλκάνια ο! 
"Ελληνες  άλλαξαν πεδίο δράσεως. Στρα 
φήκαν πρός τίς πλουσιώτερες χώρες καί 
τό ένστικτό τους δέν τούς γέλασε στό ση
μείο αύτό. Μόλις ή μετανάστευση Εγινε 
δυνατή, έπωφεληθήκαν δσο ήταν δυνα
τόν, μόνο πού, μή Εχοντες πείρα αύ
τοΰ τοΰ είδους τής μεταναστεύσεως, δέν 
κατάφεραν νά άντλήσουν τή μεγίστη δυ
νατή ώφέλεια. Ή  κίνηση δμως αύτή δέν 
Εγινε πρός τήν 'Α γγλ ία  άλλά πρός τίς 
Η . Π. Α . Καί τό έξαγωγικό μας έμπό- 
ριο πρός τίς Η. Π. Α . εΐναι διπλάσιο πα
ρά πρός τήν 'Αγγλία . Μολαταύτα τό γ ε 
γονός, δτι ή 'Α γγλ ία  ήταν άκόμα κυρία 
τών θαλασσών, είχε γιά άποτέλεσμα νά 
έξακολουθή νά ταυτίζεται γιά μάς ή θά
λασσα πρός τήν 'Α γγλία . 'Υπήρχε δμως 
γ ι’ αύτό καί Ενας λόγος ούσιαστικός, τό 
δτι ή 'Α γγλία , διατηρώντας μετά τό ά
νοιγμα τοΰ Σουέζ, ενα άπό τούς μεγά
λους της δρόμους στή Μεσόγειο, άσκοΰσε 
Εμμεση έπιρροή στά κράτη τά γειτονικά 
τοΰ δρόμου αύτοΰ. 'Α λλά  καί άνεξάρτη- 
τα άπό τό δρόμο τοΰ Σουέζ, ή 'Α γγλία  
διατήρησε άμείωμο τό ένδιαφέρον της γιά 
τήν Τουρκία άπέναντι τής Ρωσσίας, ώστε 
νά έξασφαλίση τό χερσαίο δρόμο πρός 
τίς ’Ινδίες μέσον τής Μ . ’Ανατολής.

Τώρα καί ή ύπεροχή τής Ναυτικής Δ υ 
νάμεως περιέρχεται στις Η .Π .Α . Πρέπει 
δέ νά όλοκληρωθή ή Εννοια τής κυριαρ
χίας τών θαλασσών, δπως διαμορφώθηκε 
δταν ή ’Αγγλία  κατώρθωσε νά περάση ά- 
πόν μερκαντιλισμό (δηλ. τή χρησιμοποίηση 
τής θαλασσίας της δυνάμεως γιά νά έπι
βάλη τήν τοποθέτηση τών δικών της προϊ
όντων) στό έλεύθερο έμπόριο. Αύτό Εγι
νε δυνατό δταν ή ’Αγγλική βιομηχανία — 
έπιβληθεϊσα μέ τήν ποιότητα, τό χαμηλό
τερο κόστος καί τήν ποσότητα—κυριάρ
χησε έπίσης στόν έλεύθερο συναγωνισμό. 
Ά π ό  τότε ή βιομηχανία ύποστήριξε τό 
ναυτικό, τόσο ή καί περισσότερο άπό δτι 
τό Ναυτικό τήν ΰπεστήριξε. Στή νεώτερη 
διαμόρφωση τής πολιτικής οί δυό αύτές
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Εννοιες θά πρέπει νά συμπτύσσωνται ό- 
λοένα καί περισσότερο σέ μία, γιά δυό 
δέ λόγους : πρώτον, γιατί κράτος χωρίς 
μεγάλη βιομηχανία δέν μπορεί νά Εχη ναυ
τικό καί δεύτερο γιατί άν δέν εχη βιομη
χανία, άν δηλαδή δέν Εχη νά έξαγάγη 
τίποτε, άν δέν μπορή νά κάμη έμπόριο, ή 
κυριαρχία τής θαλάσσης χάνει γ ι’ αύτό 
δσο πάει καί περισσότερο τή σημασία της. 
(Παρεκβατικά πρέπει έδώ νά παρατη- 
ρηθή καί γιά τήν 'Ελλά δα  δτι έφ’ δσον 
δέν Εχουμε βιομηχανία, ή παραλιακή μας 
θέση χάνει πάρα πολύ άπό τή σημα
σία της).

Ή  Α γ γ λ ία , τώρα, μαζί μέ τήν κυρι
αρχία τών θαλασσών Εχασε καί τή βιο
μηχανική της ύπεροχή' πέρασε κι’ αύτή 
στις Η .Π .Α . Έ κτο ς  άπό αύτά, ή Α γ γ λ ία  
είχε καί Ενα μεγάλο μέρος τής διαχειρί- 
σεως τών παγκοσμίων κεφαλαίω ν εΐχεν 
έπίσης ενα μεγάλο μέρος τής πρακτορεύ- 
σεως τών διεθνών θαλασσίων συγκοινω
νιών. Τώρα τά Εχασε καί τά δύο. Ο ί Η. 
Π . Α . είναι τώρα ό κύριος χρηματοδότης 
τής Διεθνοΰς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεω ς 
καί Άξιοποιήσεως καθώς καί του Δ ιεθ
νούς Ταμείου Σταθεροποιήσεως. Ή  τύχη 
τοΰ δολλαρίου ταυτίζεται μέ τήν οικονο
μική εύεξία δλου τοΰ κόσμου, δπως φά
νηκε στό 1929. Οί έφοπλιστές μας καί με
ρικά άπό τά γραφεία τους Εφυγαν άπό 
τό Λονδίνο καί εΐναι τώρα στή Νέα 
Ύόρκη.

Ά π ό  τήν πολιτική άποψη ή Ά γ γ λ ια  
δέν είχε μόνο τήν ήγεμονία τών θαλασ
σών. Μ έ τό νά μή Εχη άμεσες έδαφικές 
διεκδικήσεις στήν Εύρώπη καί μέ τό νά 
ένδιαφέρεται πραγματικά γιά τήν τήρηση 
τής Ισορροπίας καί γιά τήν ειρήνη, είχε 
άποβή σέ σημαντικό βαθμό ό διαιτητής 
στά Εύρωπαϊκά ζητήματα. Μ έ  τήν άνόη- 
τη δμως πολιτική τής Γ  ερμανίας καί τήν 
Εκθλιψή της ή Α γ γ λ ία  Εχασε τήν πλεονε
κτική αύτή θέση στήν πολιτική τής Ε ύ 
ρώπης. Ο Ι Η. Π. Α ., τούναντίον, . κερ
δίζουν σέ πολιτική έπιρροή στήν Εύρώπη, 
δπου διατηροΰν ήδη δυνάμεις, μόλο πού 
οί άρχές τής Εύρωπαϊκής των πολιτικής 
δέν Εχουν άκόμη σταθεροποιηθή.

Ή  Α γ γ λ ία  διατηρεί μολαταΰτα άκό
μα μεγάλη δύναμη. Ή  δύνάμη αύτή εΐναι 
πρώτα πρώτα ήθική- καί εΐναι τόσο μελά- 
λη, ώστε μπορεί νά στηριχθή σ’ αύτήν, 
γιά νά ξαναδημιουργήση τόν ύλικό της 
πλοΰτο. Ή  ήθική της δύναμη βρίσκεται 
στό δτι κυβέρνησε Ικανοποιητικά— σχετικά 
μέ τίς άντιλήψεις πού παλαιότερα έπι- 
κρατοΰσαν— , πρωτοστάτησε στή νίκη, δί
δει πραγματική άνεξαρτησία σέ λαούς 
πού Εως χθές αύτή κυβερνοΰσε καί έ 
πί πλέον δίνει σ ’ αύτούς άσφάλεια καί

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

οίκονομικά πλεονεκτήματα μέσα στή 
Βρεττανική Συμπολιτεία. "Η ’Α γγλία  δια
θέτει μεγάλη κυβερνητική πείρα, καθώς 
καί πείρα έξωτερικής πολιτικής, διατηρεί 
δέ  άκόμη τίς βάσεις στούς διεθνείς δρό
μους, πού είναι άπαραίτητες γιά τήν ά
σκηση έλέγχου χάριν τής έξασφαλίσεως 
της ειρήνης.

** *
Υ π ά ρχουν  λοιπόν, άρκετοί άντικειμε- 

νικοί λόγοι ώστε άνεξάρτητα άπό τήν κα 
λ ή  θέληση καί τήν έπιδεξιότητα τών πολι
τικών άνδρών τών δύο χωρών— Α γ γλ ία ς  
καί Η .Π .Α .—νά άναπτύσσεται Ενας άν- 
ταγωνισμός μεταξύ τους, καί ό άνταγω- 
νισμός αύτός εΐναι μιά σημαντική δυσκο
λ ία  στήν πολιτική μας. ’Ή δ η  Εχει έπέλθει 
μιά σύγχυση ώς πρός τό ποιός άπό τούς 
μεγάλους εΐναι είδικώτερα ύπεύθυνος γιά 
μερικές άπό τίς περιοχές τής Μεσογείου, 
δπως εΐναι π.χ. ή ’Ιταλία, άκόμα καί ή 
Παλαιστίνη. Καί ή σύγχυση αύτή δέν ό- 
φείλεται μόνο στό δτι προσωρινώς ή Α γ 
γλία δέν μπορεί, νά δώση Ικανοποιητική 
βοήθεια στις χ ιφ ες  τής Α να τολικής Μ ε 
σογείου, άλλά καί σέ γενικώτερους λό 
γους. Ή  άπλότης πού ύπήρχε Εως χθές 
στήν έξωτερική μας πολιτική δσον άφορά 
τήν έξάρτησή μας άπό τή θάλασσα δέν 
ύπάρχει πλέον. Καί τό μόνο παρήγορο γιά 
μας σημείο εΐναι δτι, στή δική μας τού- 
λάχιστον περιοχή, τά συμφέροντα, 
πού ένώνουν τίς δυό μεγάλες ναυτικές 
χώρες εΐναι πολύ ισχυρότερα άπό τις δια
φορές τους.

*
*  *

«Σχετικά μέ τίς ύπερθαλάσσιες σχέσεις 
μας πρέπει δίπλα στά πλεονεκτήμα νά 
σημειώσουμε καί τά μειονεκτήματα. Τό 
μεγαλύτερο άπό αύτά, πού Εχει ήδη άφί- 
σει τή σφραγίδα του στήν οικονομική καί 
τήν πνευματική μας ζωή, εΐναι δτι οί χώ
ρες αύτές εΐναι τόσο περισσότερο άνε- 
πτυγμένες άπό μάς, ώστε συντριβόμαστε 
κάτω άπό τήν πίεσή τους. 'Έ ω ς  τήν έπο
χή  πού ή Α γ γ λ ία  κατέκλυσε τά παράλια 
τής Ά ν .  Μεσογείου, ό Ελληνισ μός  είχε 
έδώ τήν πρωτοβουλία. Ά π ό  αύτήν έπήγα- 
ζαν γιά μάς διάφορα πλεονεκτήματα τό
σο Ολικά, δσο καί ήθικά. Ε ΐνα ι πολύ δύ
σκολο νά άναπτύξης οικονομία κάτω ά- 
ττό τήν πίεση μιάς άλλης πολύ περισσότε
ρο  άνεπτυγμένης, γιατί αύτή κάνει τό κά- 
θετί φθηνότερα. Αύτό  τό καταλαβαίνει 
κανείς πολύ εΰκολα παρατηρώντας πόσο 
δυσάρεστα άποτελέσματα Εχει γιά τήν 
’Α γγλία  τό γεγονός δτι ή βιομηχανική πα
ραγωγή τών Η. Π. Α . Εχει ύπερβή τή δι

■Φεβρουάριος

κή της. "Ενα ς  έργάτης στήν ’Αγγλία  πα- 
ρήγε τέσσαρες φορές περισσότερα άπό 8- 
σα παρήγε ενας δικός μας. Αύτό έδωσε 
αύτόματα τήν έμπορική ήγεμονία μέσα 
στή χώρα μας στήν Α γ γ λ ία . Τώρα Ενας 
έργάτης τών Η . Π . Α . παράγει 30—50 ο)ο 
περισσότερο άπ’ δ.τι παράγει Ενας "Α γ- 
λος. Καί ή ήγεμονία ή έμπορική μεταβιβά
ζεται άναλόγως. Ή δ η  τό δολλάριο ρυθ
μίζει τήν άγοραστική άξία τής στερλίνας.

Ή  έξάρτηση αύτή είναι γνωστή σ ’ έ 
μάς έδώ καί πολλά χρόνια. θ ά  ή 
ταν εύεργετική, άν ή βιομηχανική άνά
πτυξη τών "Αγγλω ν παλαιότερα, τώρα δέ 
καί τών Αμερικανώ ν, ήθελε χρησιμοποιη- 
θή γιά νά άνάπτυξη παράλληλα καί τίς 
άλλες χώρες, δσες συνδέονται μέ τή δική 
τους οικονομία. Οί Αμερικανοί ύπόσχον- 
ται τώρα δτι θά τό κάμουν. 'Οπωσδήπο
τε Εως τώρα Εχουμε ύποστή τά άποτελέ
σματα τής πιέσεως σέ άσύγκριτα μεγαλύ-- 
τετερο βαθμό,άπό δτι Εχουμε αίσθανθή τήν 
ξένη οικονομική άρωγή.

** *
Ο ί ύπερθαλάσσιες χώρες Εχουν γιάμάς 

Ενα σπουδαίο χαρακτηριστικό.Αποτελούν 
τή γραμμή ύποχωρήσεώς μας σχετικά μέ 
τήν πολιτική πίεση πού άσκεϊται έπάνω 
μας άπό τούς βορείους μας γείτονας. Καί 
αύτό δμως τό χαρακτηριστικό δέν Εχει 
πλεονεκτήματα μόνο. "Α ν  αύτή ή γραμμή 
ύποχωρήσεως δέν ύπήρχε, θά είχαμε ά- 
ναγκασθή νά μεταβάλουμε ριζικώς τήν 
πολιτική μας άπέναντι τών Σλάβω ν. Τά 
μειονεκτήματα αύτής τής πολιτικής είναι 
φανερά. Καί σ’ αύτήν, τά άποτελέσματα 
τής πιέσεως τοΰ μεγαλυτέρου σλαβικοΰ 
δγκου θά εΐναι άνάλογα, δταν δ πολιτι
σμός καί ή παραγωγική δύναμη τής Ρω σ
σίας καί τών γειτόνων μας θά άναπτυ- 
χθοΰν δσο τούς έπιτρέπει τό δυναμικό 
τους. Προσωρινώς δμως, μόνο άπό τόν 
έθνικιστικό τους φανατισμό θά είχαμε νά 
υποφέρουμε.

** *
"Α λ λ ο  χαρακτηριστικό τών ύπερθαλασ- 

σίων χωρών γιά μάς εΐναι δτι άποτελοΰν 
χώρο μεταναστεύσεως. Ή  πίεση δμως, ή 
όποία όφείλεται στόν άνώτερο τεχνικό 
τους πολιτισμό καί στήν οίκονομική τους 
δύναμη Εχει καί έδώ δμοια άποτελέσματα. 
Γιατί, ένώ παλαιότερα οί "Ελληνες άποι- 
κοι ή μετανάστες διατηρούσαν τόν έθνι- 
σμό τους καί διέδιδαν τόν δικό τους πο
λιτισμό, τουναντίον τώρα στις άγγλοσα- 
ξωνικές χώρες άπορροφώνται. Άπ οτελεϊ 
Ενα ούσιώδες γεγονός τής 'Ιστορίας μας 
—πού είναι καί Ενα άπό τά κύρια χαρα
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κτηριστικά τής νέας της τροπής, τήν ό 
ποιαν ζή ή δική μας γεννεά — δτι ένώ Εως 
έδώ καί έκατό χρόνια ή μετανάστευση, 
πού έγινόταν πρός τις γύρω τοΰ Αιγαίου 
περιοχές, έχρησίμευε στό νά αύξήσητή 
δημογραφική δύναμη τοΟ Ελλη ν ισ μ ο ύ  — 
τώρα συντελεί στήν έλάττωσή της.

Τέλος δέν πρέπει νά παραβλεφθή τό 
δτι ot στενές μας σχέσεις πρός τις ύπερθα- 
λάσσιες δημοκρατίες δέν μάς προσφέρουν 
μόνο πολιτική δύναμη, άλλά προκαλοΰν 
καί σημαντικές άδυναμίες, γιατί γεννούν 
τήν έχθρότητα τών άντιπάλων των έναν
τίον μας.

** *
Ό λ α  αύτά τά πλεονεκτήματα καί τά 

μειονεκτήματα φαίνονται τώρα, στις πιό 
δύσκολες ήμέρες, πολύ περισσότερο έντυ- 
πωσιακά παρά στις όμαλές περιόδους· θά 
μπορούσαμε νά τά άνακεφαλαιώσουμε ως
έξης :

—Τό κυριώτερο, έκεΐνο πού δεσπόζει 
πάνω σ ’ δλα τά άλλα εΐναι δτι μέσα στήν 
διαρκή άνακύληση τών άντικρουομένων 
συμφερόντων τών φανατισμών καί τών 
φιλοδοξιών ύπάρχει ή βεβαιότητα δτι ή 
'Α γγλ ία  καί οί Η Π. Α . ποτέ δέν θά έ
χουν έδαφικές βλέψεις σέ τμήμα τής χώ
ρας μας. Αύτό πηγάζει άπό τό δτι οί χώ
ρες αύτές άσκοΰν ή προσπαθούν νά ώφε- 
ληθοΰν άπό τό έμπόριο, πράγμα γιά τό ό
ποιο ή έδαφική κατάκτηση δέν είναι ά- 
ναγκαία.

Έ χ ο μ ε  μ’ αύτές τις χώρες ένα κοινό 
συμφέρον : νά διευκολύνεται τό έμ
πόριο.

—Τό δτι είμαστε μιά παράλια ή μιά 
ναυτική χώρα, πράγμα πού θά πάρη τότε 
μόνο τήν πλήρη του σημασία, δταν άπο- 
κτήσουμεβιομηχανία καί θά έχουμε προϊόν
τα γιά νά έξάγουμε.Ήναυτικότηταμιάςχώ- 
ρας, οί θαλάσσιες συγκοινωνίες δηλαδή, 
δέν-χρησιμεύουν σέ τίποτε δταν δέν ύ- 
πάρχει τίποτε γιά μεταφορά. ‘Υπάρχουν
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πολλές παραλίες, τόσο σέ ξένες χώ 
ρες, δσο καί στήν Ε λ λ ά δ α , πού είναι ά 
χρηστες.

— ‘Η εύκολία τής συγκοινωνίας που* 
προκύπτει άπό τήν παραλιακή μας θέση, 
γίνεται αιτία κακού, δταν ή έκπολιτιστική, 
πίεση πού άσκεΐται άπ' έξω εΐναι πολύ 
μεγαλύτερη άπό έκείνη πού άσκεΐται πρός 
τά έξω. ” Α ν  δέ αύτή ή διαφορά εΐναι πο
λύ μεγάλη, θά κινδυνεύσουμε νά γίνουμε 
ύποχείριοι άλλου λαού καί χωρίς καμμιά 
άσκηση βίας.

— Ή  ύπέρτερη οικονομική καί πολιτική, 
δύναμη τών ύπερθαλασσίων χωρών τ ό τ ε  
μ ό ν ο  θά μάς εΐναι ώφέλιμη, δ τ α ν  
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ή  γ ι ά ν ά  ύ ψ  ώ- 
σ η  κ α ί  μ ά ς  δ σ ο  τ ό  δ υ ν α 
τ ό ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο .  Αύτό  στήν 
πράξη σημαίνει, δτι ή τοποθέτηση κεφα
λαίων τών χωρών αύτών έδώ πρέπει νά 
άφορά κυρίως έργα άξιοποιήσεως πηγών 
πλούτου καί δχι τοποθέτηση έμπορευμά- 
των άμέσου καταναλώσεως ή έκμετάλ- 
λευση πλούτου συσσωρευθέντος ήδη άπό 
άλλους δπως π. χ. θά ήτο ή τοποθέτηση 
κεφαλαίων γιά τόν ήλεκτροφωτισμό μιάς 
πόλεως.

— 'Από τώρα μπαίνει στήν πολιτική μας 
ένα στοιχείο, πού δέν ύπήρχε εως τώρα ·- 
Πώς θά συμβιβάζουμε στή χώρα μας τά 
Ά γγλοαμερικα νικά  συμφέροντα.

— Γιά  νά άποφύγουμε τήν άπορρόφηση 
τών μεταναστών μας, πρέπει νά όργανώ- 
σουμε τή μετανάστευση, τόσο πριν άνα̂ - 
χίορήσουν οί μετανάστες, δσο καί άφοΰ 
έγκατασταθοΰν.

— Πρέπει νά άντιμετωπίσουμε τόν κίνδυ
νο πού γεννάται στά βόρειά μας σύνορα 
άπό τόν πολιτικό μας σύνδεσμο μέ τις 
ύπερθαλάσσιες * δημοκρατίες, πριν εΐ^αι 
πολύ άργά. Πρέπει ή άνάγκη αύτή νά ά- 
ποτελέση άντικείμενον ά π ο φ α σ ι σ τ ι -  
κών συνεννοήσεων. ‘Ο  Ο . Η . Ε .  δέν μάς 
προστατεύει ούτε ώς πρός τήν άποψη τής 
βίας. ‘Ο κίνδυνος δμως άπό βορρά ύπάρ- 
χει καί άνεξάρτητα άπό τήν άσκηση βίας-
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
I .  Ν . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Καθ. Παν. ’Αθηνών

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
IV

Ή  μεγαλύτερη πνευματική ένότητα δ- 
ττου έφθασε μέχρι σήμερα ή Εύρώπη, ή
ταν ή μεσαιωνική χριστιανική μέ τήν έ
νιαία θρησκεία, μέ τόν ένιαιο πολιτισμό 
καί τήν ένιαία λατινική γλώσσα. Ε ΐνα ι ή 
μόνη φορά δπου έχομε πραγματική κα- 
θολικότητα. 'Από τήν ώρα τής καταβολής 
τοΰ Μεσαίωνα, δηλ. άπό τόν Ιερό Αύγου- 
στϊνο, έρχεται ή θεωρία γιά τήν ένότητα 
τών λαών τής Εύρώπης. ‘Η  θεωρία αύτή 
έγινε πραγματικότητα στή Δύση. ’Από τ ’ 
άλλο μέρος πάλι ήταν αύτή πού έμπόδι- 
σε γιά πολλούς αΙώνες κάθε δυνατότητα 
έθνικής καί χωριστής πολιτικής καί πνευ
ματικής ζωής τών λαών. Μέσα στήν χρι
στιανική κοινότητα τώνλαών τής Εύρώπης 
κατά τό Μεσαίωνα δέν ήταν παραδεκτός 
ούτε ό πόλεμος. ‘Ο  πόλεμος δικαιολογεί
ται μονάχα καί άναγνωρίζεται μόνον δταν 
ή χριστιανωσύνη άμύνεται έναντίον τών 
άπιστων ή καί τών άποστατών. Τό είδος 
αύτό τοΰ πολέμου λέγεται σταυροφορία. 
Κα τά  τό Χριστιανισμό ή παγκόσμια 
Ιστορία έχει ένα καί μόνον ώρισμένο 
σκοπό : πώς θά γίνη ή μετάβαση τοΰ 
άνθρώπου άπό τήν άμαρτία στή λύτρω
ση. Ή  καθολική έκκλησία καί τό καθολι
κό κράτος ήταν τά δύο ξίφη, τό ξίφος 
τοΰ  πνεύματος καί τό ξίφος τής κρατικής 
έξουσίας πού προστάτευαν τή χριστια- 
νωσύνη. ‘Ύ στερα δμως τά δύο αύτά ξίφη 
άνοιξαν πόλεμο συναμεταξύ των. Ό  πα
πισμός ένίκησε τούς αύτοκράτορες καί έ- 
ζήτησε νά χειρίζεται αύτός πιά καί τά 
δύο ξίφη. Τήν ίδια ώρα δμως πού ό πα
πισμός έπήρε τήν έγκόσμια καί πολιτικήν 
έξουσία έχασ^ τό θρησκευτικό του νεΰρο, 
ά&υνάτισε ή πνευματική του έξουσία καί 
ταυτόχρονα άναπτύχθηκε πολύ πρός κα 
τεύθυνση κοσμική. "Ο ,τ ι έχει μεγάλη ση
μασία εΐναι άκριβώς τ ο ΰ το : οΐ άγώνες
μεταξύ τοΰ παπισμοΰ καί τής αύτοκρα- 
τορίας, έκαμαν δυνατή τήν έμφάνιση καί 
άνάπτυξή τών έθνοτήτων μέ χωριστό κρά
τος καί πολιτισμό. Τά  έθνικά κράτη, πού 
πρόκειται τώρα, ύστερα άπό τό τέρμα 
τώ ν άγώνων μεταξύ παπισμοΰ καί αύτο- 
κρατορίας, νά άνέβουν στό προσκήνιο τής 
Ιστορίας, αύτά ήταν άπαρχής σέ όξύτατη 
άντίθεση καί πρός τό πνεΰμα τοΰ .παπι
σμού καί πρός τό πνεΰμα τής αύτοκρατο-

ρίας. Στό  τέλος τοΰ Μεσαίωνα, τό 1454,6- 
Πάπας Πϊος ό I I  διαπιστώνει μέ βαθύτα
τη θλίψη, δτι τό Ιδανικό τής ένότητας 
έχει καταρρεύσει: « Ή  χριστιανωσύνη δέν 
έχει πιά κεφαλή γιά νά σκύψουν δλοι 
πρός αύτήν. Ο ΰτε στόν Πάπα ούτε στόν 
αύτοκράτορα άποδίδεται πιά δ,τι τούς ά 
νήκει». "Ο ,τ ι εΐχε ό Κάρολος ό Μέγας 
ένώσει, δηλ. ή Γα λλία  ή Γ  ερμανία καί ή Ι 
ταλία, τοΰτο χωρίζεται τώρα. ‘Η Γα λλία  
μάλιστα χωρίστηκε πρώτη άπό τήν έπιρ- 
ροή τών αύτοκρατόρων καί έγινε τό πρό
τυπο καί γιά τις άλλες έθνότητες^ πού 
σχηματίστηκαν κατά τό τέλος τοΰ Μ ε
σαίωνα. ’Αντίθετα ή ’Ιταλία καί ή Γ ε ρ 
μανία έπλήρωσαν άκριβά τήν κατάρρευση 
τής πολιτικής τών αύτοκρατόρων, γιατί 
στις χώρες αύτές παράλυσε σχεδόν ύστε
ρα κάθε ένιαία πολιτική έξουσία. Τά^δυ
τικά κράτη ήταν εύτυχέστερα καί πήραν 
αύτά τό προβάδισμα στήν πολιτική.

” Ετσ ι γεννήθηκαν τά έθνικά κράτη τής 
Εύρώπης καί μεταξύ αύτών πλέκεται 
τώρα δ,τι όνομάζομε Ιστορία τής νεώ- 
τερης Εύρώπης εϊτε στήν πολιτική εϊτε 
στόν πολιτισμό. Τά  έθνικά αύτά κρά
τη διαπνέονται άπό τό ζήλο νά δημιουρ
γήσουνε τό καθένα Ιδιότυπο, δικό του, 
πολιτισμό. Παράλληλα άναπτύσσεται μέ
σα τους ή τάση νά άφομοιώσουνε καί 
άλλους γύρω τους λαούς. Μ έ τόν άγώνα 
αύτόν τόν έσω-ευρωπαϊκό έφθάσαμε ώς 
τή σημερινή έποχή, δπου τό κύριο γνώρι
σμά της εΐναι τά όγκώδη έξω-ευρωπαϊ- 
κά  έθνικά κράτη, μονόλιθοι της Ιστορίας, 
οί όποιοι άπειλοΰν νά καταπνίξουν τώρα 
τή ζωή τών μικροτέρων λαών. Ό  πόλε
μος άφησε δρθιους τρεις μεγάλους δγκους, 
άλλά καί τούς ένίσχυσε, τό Ρωσσικό, τόν 
'Αμερικανικό καί τόν 'Α γγλ ικό  έθνικό Ογ
κο. Κα ί οί τρεις αύτοί τεράστιοι σχημα- 
σμοί καλύπτουν σήμερα δχι μόνο τό έ 
θνικό τους έδαφος άλλά καί τεράστιες έκ- 
τάσεις τής γής ξένες άπ’ αύτούς. Καί οί 
τρεις έχουν καί άναπτύσσουν παγκόσμια 
συμφέροντα.Μέ τήν έπέκταση μάλιστα τής 
Σοβ.Ρω σσίας πρός τήν Εύρώπη, τήν προ
σάρτηση τών Βαλτικών λαών κι’ ένός με
γάλου μέρους τής Πολωνίας καί τήν κηδε
μονία τών Βαλκανικώ ν λαών έκ μέροικ 
της ύπάρχει ή άπειλή νά άναχωνευθοΟγ- 
δλοι αύτοί οΐ λαοί, οΐ όποιοι κρατοϋ 
σαν ώς χθές ζηλότυπα τόν έθνικό τους χα



ρακτήρα.Ή  βαθύτερη μάλιστα ειρωνεία τής 
Ιστορίας είναι, νά βλέπη κανείς τούς λα 
ούς, οί όποιοι άγωνίσθηκαν νά τινάξουν 
στόν άέρα τήν Αύστρουγγρικήν Αύτο- 
κρατορία, δηλ. Πολωνούς, Τσέχους, Σλο- 
βάκους, ΟΟγγρους καί Νοτιοσλαύους. καί 
νά άποτελέσουν κράτη έθνικά χωριστά, νά 
τούς βλέπη σήμερα νά ζοΰν κάτω άπό 
τή σκιά καί τήν έπιβολή , ένός άλλου έ- 
θνικοΰ δγκου, ξένου πρός αύτούς,μέ τερά
στια δυναμικότητα καί παγκόσμια προοπτι
κή. Ο Ι κληρονόμοι τής Αύστρουγγαρίας, 
πού Εφθασαν καί σέ'πόλεμο μεταξύ τους 
γιά τήν διανομή τής περιουσίας της, είναι 
σήμερα κατ' ούσίαν κάτω άπό άλλον 
κύριο.

Αύτή ή άλλαγή κυρίου παρατείνει τήν 
κακοδαιμονία τής Εύρώπης , καί έντείνει 
τήν έσωτερική της τραγωδία, γιατί οΟτε 
τό γενικό της πρόβλημα, δηλαδή ή σύν
θεση τών εύρωπαϊκών λαών σέ αύτοδύ- 
ναμη πολιτική ένότητα μπορεί νά γίνη, 
οΟτε τά χωριστά, καθαρώς έθνικά προβλή
ματα τών λαών, τίθενται δπως πρέπει. 
Καμμιά συνταγή,δσο μεγάλη καί άν είναι 
ή δύναμη πού τήν έπιβάλλει, δέν θερα
πεύει τά χωριστά προβλήματα τών εύρω- 
παϊκών λαών. 'Αντίθετα τά όξύνει καί 
μεγαλώνει τά χάσματα μεταξύ τών λα 
ών τής Εύρώπης, είτε μικροί είναι εϊτε 
μεγάλοι. Κα ί πρέπει νά θεωρείται βέβαιο 
σήμερα,υστέρα μάλιστα άπό τήν μεταχεί
ριση ώρισμένων λαών, δπως οΐ Πολω 
νοί οί Φινλανδοί κα ίοίΈλληνες,δτιο ί πολι- 
τικοίσχηματισμοί πού φαίνεται δτι θά έπι- 
βάλουν μέ τή δύναμή τους οί σύμμαχοι, 
δένθά είναι μόνιμοι,γιατί δέν λύουν τά χω
ριστά προβλήματα τών λαών μέ κανόνα 
δικαιοσύνης. Ή  νίκη τής θεωρίας δτι κάθε 
έθνος Εχει δικαίωμα νά κάνη δική του 
πραγματική πολιτεία, δπως τοΰ ταιριάζει, 
νίκη ή όποία άλλοτε άνατίναξε τήν Ιερή 
συμμαχία, άπειλεΐται σήμερα άπό τή δύ
ναμη άλλης θεωρίας, δτι δηλ.οΐ μεγαλύτε- 
ροιλαοί Εχουν δικαίωμα νά «προστατεύουν» 
τούς μικρούς άδελφούς των. Καί άπειλεΐται 
άκόμα άπό τή δύναμη τής τρίτης θεωρί
ας δτι δηλ.ή «νέα δημοκρατία» σημαίνει: οΐ 
λίγοι νά έπιβάλουν τή θέλησή τους στούς 
πολλούς.

‘Ομότιμη συνύπαρξη μεταξύ τών τε
ραστίων έθνικών δγκων καί τών μικρο- 
τέρων λαών εΐναι φαίνεται σήμερα άδύ- 
νατη. Ο Ι μικροί λαοί ζοΟνε κάπως κάτω 
άπό τή σκιά καί τή βία τών μεγάλων. 
"Α λλοτε  δμως ξεσηκώθησαν οΐ λαοί τής 
Εύρώπης μέ τά συνθήματα Εθνισμός καί 
φιλελευθερισμός, συνθήματος πού γέννησε 
ή Γαλλική Επανάσταση άλλά τά κατα
πάτησε Οστερα ή ϊδια. Μ έ αύτά τά ήθικά
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δπλα ξεσηκώθηκαν δμως οί εύρωπαϊκοϊ 
λαοί έναντίον τής γαλλικής ήγεμονίας 
καί ή συνέχεια ήταν, δτι δ εθνισμός τους 
δέν ένίκησε μόνον τή Γα λλία , άλλά Ετϊ- 
ναξε στόν άέρα καί τήν Ιερή συμμαχία 
πού Εγινε πράγματι έναντίον τοΰ έθνισμοΟ. 
Καί κατά τόν τελευταίο παγκόσμιο πόλε
μο ό έθνισμός τών κατά μέρος λαών 
ήταν πού ένίκησε τή γερμανική Ύ βρ ιν»  
γιατί πραγματικά κανένα άλλο σύνθημα 
δέν είχε τόση δύναμη δση τό εθνικό, ά- 
φοΰ καί ή μεγάλη Ρωσσία μέ τόν κομμου
νισμό της άναγκάσθηκε νά καταφύγησ'αύ- 
τό γιά νά συγκινήση βαθύτερα τό ρωσ- 
σικό λαό. Καί άνακάλεσε στή μνήμη του- 
τήν παληά του Ιστορία, τά κατορθώματα 
τοΰ Πέτρου τοΰ Μ εγάλου καί τοϋ 'Α λ ε 
ξάνδρου τοΰ I καί γενικά τά κα τορ
θώματα τοΰ μεγάλου τούτου λαοΰ έναν
τίον τοΰ Ναπολέοντος καί δλων τών ει
σβολέων τής χώρας του. Ό  ρωσσικός- 
κομμουνισμός δμως φαίνεται Εχει κάτι 
τό κοινό μέ τήν Ιερή συμμαχία γιατί κατά 
βάθος στρέφεται καί αύτός τώρα έναντίον 
τών άτομικών χαρακτήρων τών λαών, δ 
σο κι' άν άπό τό άλλο μέρος υποκαίει 
κι' αύτός τήν φιλοτιμία τους, δταν πρό
κειται νά μεγαλώση τό μϊσος των έναν
τίον τών γειτόνων, δπως γίνεται άπό μέ
ρος τών βαλκανικών λαών έναντίον τής 
'Ελλά δα ς καί νά τό χρησιμοποιήση γιά  
τούς σκοπούς του.

Πράγματι ποτέ άλλοτε ή άλλαζονεία 
τών βαλκανικών κρατών δέν είχε φθά- 
σει σ ’αύτό τό σημεϊο,δπου τήν ώδήγησε ή  
κομμουνιστική κηδεμονία. 'Ό σ ο  κι’ άν πι
στεύουν πολλοί, δτι καί ή ψυχή τών έξω- 
ρωσσικών Σλαύω ν εΐναι φύσει κομμουνι
στική κατά τό μεσαιωνικό ρητό animus 
naturaliter Christiana, τά πράγματα 
δέν φαίνεται νά τό έπικυρώνουν, γιατί καί 
τάνέα καθεστώτα έν όνόματι τής s u m m a  
communistica άνοιξαν πόλεμο νέο μέσα 
σ’ αύτούς τούς λαούς, πράγμα πού άιτο- 
δείχνει δτι οί λαοί αύτοί δέν εύρηκαν 
τόν κανόνα τής ζωής τους οΟτε μέ τών 
κομμουνισμό.

Ά λ λ ά  δλα αύτά εΐναι πράγματα δεύ
τερα. Τό πρώτο καί κύριο εΐναι, δτι καί 
σήμερα πάλι κατά βάθος πρόκειται γιά 
τήν ϊδια παληά πάλη, πού γίνεται μεταξύ 
Ρωσσίας καί Α γγλ ία ς , δπως Εγινε καί 
κατά τή μεταναπολεόντεια έποχή. Ή  
Ρωσσία Ιχ ε ι  τήν τάση νά Ενσωματώσω 
δσο γίνεται περισσότερα μικρά κράτη τής 
Εύρώπης, ένώ ή Α γ γ λ ία  άπό τάλλο μέρος 
Εχει συμφέρον νά διατηρούν αύτά τήν ά- 
τομικότητά των, γιατί ετσι άποψεύγεται ή' 
ήγεμονία τής Ρωσσίας. ·.·. ■·>.
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Εΐνα ι ή πάλη μεταξύΆνατολής καί Δύ 
σης πού σήμερα άπό τήν φορά τών πραγ
μάτων γίνεταιέπάνω στόΙδαφος τής νοτια- 
νατολικής καί μέσης Εύρώπης. Οταν Ε
πεσε ό Ναπολέων παρουσιάστηκε και τό
τε έντονώτατα ή πάλη αύτή. Καί σήμερα 
πού Επεσε ή γερμανική "Υβρις γίνεται τό 
ίδιο. Τότε ήταν τό σχήμα τής π ά λης: 
φιλελεύθερη Δύση καί συντηρητική Α ν α 
τολή. Σήμερα εΐναι τό ϊδιο πράγμα μέ 
άλλο δνομα : φιλελεύθερη, δημοκρατική
Δύση, δηλαδή άνεξάρτητα μικρά κρά
τη στήν νοτιανατολική Εύρώπη και 
κομμουνιστική Α να το λή . Πνεύματα μα
ζί καί αϊματα διάφορης ήλικίας πολιτι
σμού παλεύουν καί σήμερα έπάνω στό 
Εδαφος τής νοτιατατολικής Εύρώπης. Ό  
σημερινός δεσποτισμός τής Α να τολής δια
φέρει άπό τόν παλαιό μόνον κατά τοΰτο, 
δτι εΐναι άπειλητικώτερος, γιατί εΐναι καί 
οίκονομικοτεχνικός. ένώ ό δεσποτισμός 
τοΰ αύτοκράτορα Α λεξά νδρου  τοΰ πρώ
του ήταν ρωμαντικός. Ό  κομμουνισμός 
έπιβάλλεται ώς ιδεολογία μέσα στά κρά 
τη τής νοτιανατολικής Εύρώπης. Τί γίνε
ται δμως μέσα στούς ίδιους τούς λαούς 
κανείς δέν γνωρίζει. Ε ΐνα ι δμως πολύ πι
θανόν νά συμβή καί πάλιν δ,τι Εγινε άλ
λοτε μέ τήν Ιερή συμμαχία. Γ  ιά νά νικήση 
ή θεωρία τοΰ Μ άρξ καί σέ τόπους, δπου 
δέν Εχει τή θέση της, Επρεπε νά κατα- 
στραφοΰν άπό τά θεμέλια τους τό πολι
τικό, οίκονομικό καί πνευματικό σύστημα 
τών τόπων αύτών. Ά λ λ ά , άν ή ιδεολογία 
έπιβάλλεται έκεϊ άπό τό κράτος καί άπό 
τήν ώρισμένη κοινωνική τάξη, ή όποία 
κερδίζει άπ' αύτήν τήν ύπόθεση, οί ιδέες 
δέν έπιβάλλονται οΰτε γνωρίζουν κρατι
κή σκοπιμότητα, άλλά ζοΰν μέσα στούς 
λαούς καί Ερχεται ώρα, πού εισβάλλουν 
ξανά μέ δύναμη στή ζωή καί γκρεμίζουν 
τήν «Ιδεολογία», ή όποία εΐναι τυποποιη
μένη σκοπιμότητα. Ή  «ιδεολογία» εΐναι 
σύνθημα, πού τό μετεχειρίζετο ό Ισχυρός 
γιά νά ύποδουλώση τόν άδύνατο λαό. Γό 
πώς δμως σκέπτεται μέσα του ό λαός 
αύτός δέν φαίνεται ούτε άπό τήν «ιδεο
λογία» οϋτε άπό τή «νέα δημοκρατία». 
Οί ιδέες άντίθετα εΐναι δυνάμεις ψυχικές 
καί πνευματικές δίχως λέξεις καί τύπους. 
Τοΰτο φαίνεται άπό τό δτι καί οΐ γονιμό
τεροι φορείς τών ίδεών σπάνια κατορθώ
νουν νά τίς έκφράσουν μέ λέξεις. "Ο ,τ ι 
δμως όνομάζεται «Ιδεολογία» εΐναι Ενα 
τυποποιημένο λεξιλόγιο, σκληρό καίάκαμ- 
πτο, πού έπιβάλλεται άπό Ενα κέντρο, τό 
όποιον Επιδιώκει νά μεγαλώση τή δύνα
μη καί τήν Εξουσία του. Φασισμός _ καί 
κομμουνισμός είναι πρότυπα τοΰ ε ί
δους τό όποιον όνομάζεται «Ιδεολογία».
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Ήπολιτική δμως,άκόμα καί γ ι’ αύτούς πού 
Εχουν Επινοήσει τήν «ιδεολογία», έφ’ δσον 
αύτοί δέν εΐναι ύστερικοί δπως ό Χίτλερ, 
εΐναι κάτι άλλο. Ή  πολιτική δέν εΐναι 
«Ιδεολογία». Γνωρίζομε άπό τήν Ιστορία 
τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου δτι 
τίποτε δέν εμπόδισε τήν «Ιδεολογία» τοΰ 
κομμουνισμοΰ νά συμφωνήση μέ τήν «ι
δεολογία» τοΰ φασισμοΰ καί νά διαμελί
σουν τήν Πολωνία. Ή  «Ιδεολογία» εΐναι Ενα 
δόγμα χρήσιμο γιά τήν πολιτική, άλλά δ- 
χι τό πρώτο, δέν Εχει άπόλυτο κΰρος. 
Ά νώ τερο  δόγμα καί άπό τήν «Ιδεολογία» 
εΐναι τό δόγμα: ό σκοπός άγιάζει τά μέσα, 
δόγμα γεννημένο άπό τόν παπισμό ά λ
λά πού είναι σέ δράση πάντοτε μέσα στήν 
πολιτική τών κρατών. Κα ί ό ϊδιος ό παπι- 
σμόςπολλές φορές,δταν Εκανε πολιτικήπα- 
ραμέρισε τή θρησκευτική του πεποίθηση 
καί έφάρμοσε τό στυγνό δόγμα: ό σκοπός 
άγιάζει τά μέσα. Έ τ σ ι  πολιτικώς ό Π ά 
πας συνεμμάχησε κάποτε μέ τούς προτε- 
στάντες.

V

'Υπάρχει κάτι πού έντείνει τά μέγιστα 
τήν κακοδαιμονία τής Εύρώπης. Τοΰτο 
εΐναι τό γεγονός,δτι οΟτε ή νοτιανατολική 
ουτε ή μέση Εύρώπη κατώρθωσαν νά σχη
ματίσουν κράτη μέ βάσεις σταθερές καί 
μέ άντοχή. Μέση καί άνατολική Εύρώ 
πη ήταν σχεδόν καταδικασμένες σέ πολι
τική άδυναμία. Σ ’ αύτό συντελοΰν δχιμό- 
νονλόγοι πολιτικοί άλλά γεωφυσικοί. Πολι
τική ώριμότητα εΐναι δύσκολο ν ’ άναπτυ- 
χθή σέ άνοικτούς καί άπό Α να το λ ή  καί 
άπό Δύση χώρους. Ό  Εύρωπαΐος τής μέ
σης καί άνατολικής Ευρώπης εΐναι Εκθετος 
σέ κινδύνους πολλούς. Γ  ιά τοΰτο καί οί 
κρατικοί σχηματισμοί πού Εγιναν έδώ κατά 
καιρούς, δέν είχαν διάρκεια εϊτε άμυντι- 
κοί εϊτε Επιθετικοί ήσαν. Δέν εΐναι τυχαίο 
τό γεγονός, δτι ή δυτική Εύρώπη ήταν έ
κείνη δπου σχηματίσθηκαν καί τά πρώτα 
έθνικά κράτη. Έ τ σ ι  στό τέλος τοΰ Μ ε 
σαίωνα εχομεστήΔ.Εύρώπητρεϊς δυνάμεις, 
τήν 'Ισπανία, προστατευόμενη μέ τά Π υ 
ρηναία της καί άνοικτή πρός τούς ώκεα- 
νούς,τήν Γ  αλλία μέ σταθερόσχεδόνπάντοτε 
σύνορο τό Ρήνο,ό όποιος προστάτεψε αιώ
νες καί τή ρωμαϊκή αύτο,κρατορία, καί 
τέλος τήν Αγγλία , τής όποιας ή φυσική 
προστασία εΐναι άκόμα μεγαλύτερη.

Στούς τρεις αύτούς τόπους κατά τό 
τέλος τοΰ Μεσαίωνα άναπτύσσονται έ
θνικές Ενότητες μέ σαφή κρατική συνείδη
ση. ΟΟτε είναι τυχαίο τό γεγονός δτι ά 
πό τίς τρεις αύτές μεγάλες δυνάμεις, πού 
έσχηματίσθηκαν Οστερα . άπό τήν κατάρ ■
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ρεύση τής χριστιανικής ένότητας τοΰ Μ ε 
σαίωνα, πραγματικά παραμένει έπί τής 
σκηνής σήμερα μονάχα ή Α γ γ λ ία . Οί γεω- 
φυσικοίτηςάκριβώςλόγοισυνετέλεσαν ώστε 
καί ή έθνότητα τών ’Αγγλοσαξώνων πού 
πέρασε στό νησί τής ’Αγγλίας νά λά 
βει έκεϊ βαθύτερο νόημα άπό δ,τι Ελαβε 
’άλλοΰ, δπου Εμεινε έπίσης ή ίδια φυλή. 
Α λλά  καί οί δεσμοί τής πολιτικής ζωής 

πού έγεννήθηκαν στήν ’Α γγλία  άνθεξαν 
πάντοτεστήνκακουχίατώνίστορικώνκαιρών. 
Ε ΐνα ι άκόμα χαρακτηριστικό, δτιή’Αγγλία 
ήταν ή δύναμη έκείνη ή όποία κατάλαβε 
ένωρίς, δτι στήν Εύρώπη, υστέρα άπό τήν
κατάρρευση τής μεσαιωνικής ένότητας μό
νον ή ισορροπία τών εύρωπαϊκών κρατών 
σώζει τά πράγματα.Τοϋτο τό κατάλαβαν 
οί ’Ά γ γ λ ο ι πρώτοι, γιατί ήταν καί άπόλυ- 
τα σύμφωνο μέ τό συμφέρον τους. ’Επ ί
σης εΐναι χαρακτηριστικό, δτι καί ό πα
πισμός έγκολπώθηκε τήν ιδέα τής ισορρο
πίας τών εύρωπαϊών κρατών, γιατί Ετσι 
ήλπιζενά διατηρή τήν ύπαρξη τοΟέκκλησια- 
στικοΟ κράτους κι’ αύτόςαδιάφορο άν όπα- 
πισμός μέ τό έκκλησιαστικό του κράτος 
Εχασε τό πνευματικό καί οικουμενικό του 
κΰρος. Καί σήμερα μέ τήν πολιτική κακο
δαιμονία τών κρατών τής Εύρώπης καί 
μέ τό διωγμό, πού Ικα νέ  ό Χίτλερ στήν 
καθολική έκκλησία, καθώς καί μέ τόν ά- 
πειλούμενο διωγμό τοΰ Χριστιανισμού 
άπό τά κομμουνιστικά κόμματα, εΐναι ή 
μόην φορά, πού, ύστερα άπό τόνΜεσαίω- 
να, ξανακερδίζει έδαφος ό παπισμός,γιατί 
ή απουσία πολιτικής μεγαλώνει πάντοτε 
τήν παρουσία τοΰ παπισμοΰμέσαστάκράτη. 
‘Η  καθολική έκκλησία γίνεται πάλι 
ecc le s ia  m i l i t a r i s t  διωγμός τήν ώφέλησε. 
Τό ίδιο γίνεται καί μέ τήν Α γ γ λ ία . “ Οταν 
ή πολιτική έξουσία στήνΕύρώπη διαταράσ- 
σεται καί χάνει τό κΰρος της τότε άνε- 
βαίνει τό γόητρο τής Α γ γ λ ία ς  πάραπολύ. 
Ποτέάλλοτε δέν εΐχε ή ’Α γγλία  τόση δύνα- 
μηδση άπόχτησε στήν έποχή τοΰ Ναπολέ- 
οντος, δταν άκριβώς τά εύρωπαϊκά κρά
τη είχαν χάσει τό κΰρος τους. Ά λ λ ά  
πράγματι συμφέρετ στήν ’Αγγλία  νά ύ- 
πάρχη ή ίσορροπία τών δυνάμεων στήν 
Εύρώπη, γιατί καί νά θέλη ή Α γ γ λ ία  ν ’ 
άφιερωθή στήν Εύρώπη δέν μπορεί νά τό 
κάνη τόσο δσο άφιερώνεται στήν Αύτο- 
κρατορία της. Μόνον ή βαθύτερη οικονο
μική συγχώνευση θά ένώση Α γ γ λ ία  καί 
Εύρώπη καί θά σώση καί τίς δύο. Ά λ λ ά  
όπωσδήποτε Εχει συμφέρον ή Α γ γ λ ία  νά 
κρατηθή ή ίσορροπία τών δυνάμεων καί 
γιά τοΰτο ή Α γ γ λ ία  άνοίγει πόλεμο μό
νο δταν διαταράσσεται αύτή ή Ισορροπία.

■ Τοΰτο εΐναι ή άπλή στρατηγική τής πολι- 
τικήςτης. Κα ί μέ τή σειρά τους οίδυνάμεις
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τής Εύρώπης ή μία μετά τήν άλλη έγιναν 
άντικείμενα τής Α γγλ ική ς  πολιτικής.

Ή  άρχή τής Ισορροπίας εΐναι, δτι ή 
μία δύναμη έπαγρυπνεϊ γιά νά μή γίνη 
ύπερβολικά μεγάλη ή άλλη μέσα στήν 
Εύρώπη. Κ ι’ δταν δμως κατορθώση ή μία 
δύναμη νά γίνη ύπερβολικά μεγάλη, τότε 
κατά τόν κανόνα τής άγγλικής πολιτικής 
ή άλλη κηρύσσει τόν πόλεμο έναντίον της. 
Αύτή πράγματι ή άρχή έπικυρώνεται άπό 
τήν ιστορία τής Εύρώπης, δπως άναπτύ- 
χθηκε ΰστερα άπό τήν κατάρρευση τής 
μεσαιωνικής ένότητας.

Τά  κράτη δμως πού άπόχτησαν δύνα
μη στή νεώτερη έποχή, δηλ. ή Ισπ ανία , ή 
Γ  αλλία καί ή Γ  ερμανία,Ετειναν μέ τή σει- 
ράτουςτόκαθένανά έπιβάλουντή δική τους 
έπικυριαρχία έπάνω στά άλλα καί ετσι 
νά ήγεμονεύσουν. Α νά λ ο γ α  μάλιστα μέ 
τήν πολιτικήν έξουσία μετακινούνται στήν 
Εύρώπη κάπως καί τά κέντρα τής ζωής 
τοΰ πνεύματος,

"Ά λλοτε οί δύο πόλοι τής εύρωπαϊκής 
πολιτικής ήτανε ή Ισπανία  καί ή Γαλλία. 
’Ύ στερα τό κέντρο τοΰ βάρους μετακινή
θηκε πρός βορράν. Παρακόλουθη κίνηση 
Εγινε καί στά πνευματικά κέντρα τής Ε ύ 
ρώπης.

Στήν Ανα γέννηση  τά κέντρα αύτά ή
ταν ώρισμένες ’Ιταλικές πόλεις. "Υστερα 
σιγά-σιγά εγινε τό Παρίσι καί ώρισμένες 
πόλεις τής Ισπανίας, ώσπου τόν προηγού
μενο (χίώνα μετακινήθηκε ή πνευματική 
ζωή τής Εύρώπης βορειότερα. Τοΰτο Ι 
σχύει βέβαια γιά τήν πραγματικήπνευμα- 
τικήδημιουργίακαί δχιγιάτήνάπλή παράδο
ση, ή όποία διατηρήθηκε σ’ δλα τά προη
γούμενα πνευματικά κέντρα, ούτε γιά τήν 
τεχνική, δπου οι άνθρωποι συνηθίζουν 
τήν «πρόοδο τής άνθρωπότητας» νά τήν 
μετράνε μέ τό μήκος τών σιδηροδρομικών 
γραμμών ή μέ τό ύψος τών ύψικαμίνων ή 
καί μέ τό βάρος τών άρμάτων τής μάχης.

Ά λ λ ά  άπέναντι στήν τάση τοΰ έκάστο- 
τε Ισχυροτέρου κράτους τής Εύρώπης νά 
έπιβάλη τήν μονολιθική του θέληση 
στούς μικρότερους καί νά προστατεύση 
τάχα τήν «έλευθερία» τους, οί άλλοι Εύ- 
ρωπαϊκοί λαοί άντιτάσσουν τήν πραγμα
τική των θέληση γιά τήν έλευθερία. " Ε 
τσι Α γ γ λ ία , Γα λλία  καί ’Ολλανδία ένώ- 
θηκαν άλλοτε καί έπολέμησαν τήν Ισ π α 
νίαν. Μ έ τόν τρόπον αύτόν καί ή ήγεμο- 
νία τής Ισπανίας άποφεύχθηκε καί ό προ
τεσταντισμός ώς πνευματικό καίθρησκευτι- 
κό κίνημα έσώθηκε. Καί δταν πιά Ελειψε 
ό κίνδυνος, ή Α γ γ λ ία  γύρισε στά μεγά
λα της ώκεανικά Εργα. “ Οταν ή Έλισσά- 
βετ ένίκησε τήν Ισπανία , άφησε πιά τή 
Γ  αλλία νά κρατάη τήν Ισορροπία στήν 
Εύρώπη καί έκείνη' άπλωσε τήν έξουσία

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

της νά κατακτήση τήν Βόρεια Α μ ερ ική  
καί τίς ’Ινδίες. Ή  ιδέα δμως καί ή πρά- 
ξτ  ̂τής ισορροπίας τών κρατών εΐναι πα- 
λαιά. Στήν νεώτερη έποχή γεννήθηκε 
πρώτα στήν ’Ιταλία ΰστερα άπό τήν κα 
τάρρευση τής μεσαιωνικής αύτοκρατορίας. 
Ή  Φλωρεντία, τό Μ ιλάνο καί ή Νεάπολη 
άποτέλεσαν τήν ίσορροπία, πού Εφερε τήν 
ειρήνευση της Ιτα λ ία ς . Ά λ λ ά  καί στήν 
άρχαία ’Ελλά δα  ή άρχή τής Ισορροπίας 
έδέσποζε κατά τήν πολιτική της ζωή. Ή  
ίσορροπία τών δύνάμεων μεταξύ Αθήνα ς 
καί Σπάρτης ήταν τό μέτρο τής άρχαίας 
πολιτικής ζωής, κι’ δταν αύτή Εσπασε μέ 
τόν πελοποννησιακό πόλεμο άρχισε ή πο
λιτική κατάρρευση τής άρχαίας ’Ε λ λ ά 
δας. Ή  ίσορροπία δμως τών δυνάμεων 
τής Εύρώπης ποτέ άλλοτε δέν εΐχε τόση 
έσωτερική μορφή δση κατά τό δέκατο 
δγδοον αιώνα. Τό σύστημα τών κρατών 
κατά τόν αιώνα αύτόν εΐχε μορφή αύστη- 
ρή, ή όποία θά Ελεγε κανείς δτι άντιστοι- 
χοΰσε πρός τήν αύστηρότητα καί νήν άρ- 
χιτεκτονική πού είχαν καί τά μεγάλα 
Εργα τοΰ πνεύματος τής έποχής έκείνης, 
δπως ήταν τά φιλοσοφικά συστήματα, τά 
μαθηματικά καί τά δημιουργήματα τής 
μουσικής.Τότε ήταν ή ίσορροπία Ενα πραγ
ματικό άναλόγισμα δυνάμεων,εΐχετή μορ
φή τής άρμονίας. Ά λ λ ά  καί τότε άκόμα 
τά πνεύματα πού Εβλεπαν βαθύτερα έ- 
γνώριζαν καλά, δτι αύτή ή ίσορροπία ή
ταν εϋθραστη, καί μάλιστα τόσο, ώστε νά 
καταρρέη μόλις Ενας σπουργίτης καθίσει 
έπάνω στό οικοδόμημά της. Ε ΐνα ι αύτο- 
νόητο, δτι ή σάτυρα αύτή περί τής ισορ
ροπίας τών δυνάμεων τής Εύρώπης ήταν 
δυνατόν νά γεννηθή μόνον έκεϊ, δπου έ- 
πλέκονταν τά νήματα αύτής τής ισορροπί
ας καί δπου άκριβώς ύπήρχε καί ή συνεί
δηση γιά τό πώς κρατιέται αύτή ή ίσορρο- 
ροπία, δηλ. στήν Α γ γ λ ία . ’Ή ταν ό πικρό
τατος σατυρικός τής Α γ γ λ ία ς , ό J o n a 
th a n  S w i f t ,  έκεϊνος ό όποιος είρωνεύθη- 
κε τόσο πικρά τήν περίφημη ίσορροπία 
τών κρατών τής Εύρώπης. Ά π ό  τ ’ άλλο 
μέρος Ενας φωτισμένος εύρωπαΐος μονάρ
χης, ό Φρειδερίκος ό Μέγας,ώνόμαζε τήν 
ίσορροπία * 6 q w lib re  des so ttises· . ’Επ ί
σης τήν ίδια περίπου έποχή ό A d a m  
M u e l le r  ώνόμασε τήν ίσορροπία τό μηδέν, 
δπισθεν τοΰ όποιου οί κυβερνήσεις κρύ
βουν τίς άξιώσεις των γιά τήν άμετρη έπέ- 
κταση τοΰ κράτους των. Τέλος ή σύγ
χρονη γερμανική “ Υβρις, δχι μόνο ειρωνεύ
τηκε βαναυσώτατα τήν ίσορροπία τής Ε ύ 
ρώπης άλλά καί τήν άνατίναξε ιοχόν άέρα 
καί έπρόβαλε τό δόγμα τής γερμανοκρατί 
αςμέτό σύνθημα τοΰ καθαροΰαΐματος τής
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βόρειας φυλής καί προχώρησεστήν άπαξίω- 
ση καθώς καί στόν προγραμματικό άφανι- 
σμό δλων τών άλλων λαών. Έ τ σ ι  κα τα 
στράφηκε στις ήμέρες μας τό γεγονός Ε ύ 
ρώπη, γεγονός πού ήτανε μεγάλο καί κα 
τά τό δέκατο Εννατον αίώνα. Τό γεγο
νός Εύρώπη καταστράφηκε άπό τήν άνα- 
ξιοπρέπεια τών δογμάτων τοΰ φασισμοΰ 
καί τοΰ κομμουνισμοΰ καί είμαστε δλοι ot 
Εύρωπαϊοι σήμερα μέσα στό χάος.

’Ά λ λ ο τ ε , δταν έπίσης εΐχε πέσει ή 
Εύρώπη στό χάος, ΰστερα άπό τούς να- 
πολεοντείους πολέμους, έγεννήθηκε τό σύ
στημα τής Ιερής συμμαχίας μεταξύ τής 
Αύστρίας, Πρωσσίας καί Ρωσσίας. Ή Ά γ -  
γλία τότε, δπως άλλωστε μέ τόν κανόνα 
τής πολιτικής της πάντοτε, δέν έδε- 
σμεύθηκε άπό τό δόγμα τής Ιερής συμμα
χίας, γιατί έγνώριζε καί γνωρίζει καλά,δτι 
ή πραγματική πολιτική εΐναι πέρα άπό τά 
δόγματα. Κατά τό διάστημα τής ιερής 
συμμαχίας ό στρατός, ό όποιος ήταν τό 
συντηρητικό στοιχείο, άντιπετώπιζε έκ τοΰ 
συστάδην δλες τίς άνθρωπιστικές τάσεις 
τοΰ φιλελευθερισμού καί τοΰ ήθικοΰ έθνι- 
σμοΰ τών λαών, τούς όποιους έπίεζε ή 
ίερή συμμαχία. Ό  στρατός δμωςεΐναι δύ 
ναμη άπλώς συντηρητική, διατηρητική καί 
ποτέ δημιουργική. Τοΰτο θά πρέίτη νά 
γίνη δίδαγμα καί γιά τά πράγματα τής 
έποχής μας, γιατί μέ τίς λεγεώνες, δσο 
μεγάλες κ ι’ άν εΐναι, οί λαοί δέν ύποτάσ- 
σονται. Έ κ ε ΐν ο  πού Εχει σημασία καί γιά 
σήμερα εΐναι ή δημιουργία τής ζωής τών 
λαών άπό μέσα τους καί δχι ή έπιβολή 
συστημάτων πού Ερχονται άπ’ Εξω μέ 
τίς λεγεώνες καί τά μηχανήματα. Στή 
Βιέννη μετά τόν Ναπολέοντα ένίκησε ή 
συντήρηση, άλλά καί ή νίκη της έκείνη ή
ταν φαινομενική. Ό  Μέττερνιχ δμως Ε
βλεπε βαθύτερα πρός τό μέλλον : «ή μυ- 
στικώτατη σκέψη μου εΐναι, δτι ή γηραιά 
Εύρώπη εΐναι στήν άρχή τοΰ τέλους της. 
θάκάμω  τό καθήκον μου νά χαθώ κι’ έγώ 
μαζί της. Ή  νέα Εύρώπη εΐναι έξ άλλου 
έν τώ γίγνεσθαι.Μεταξύτοΰτέλους καί τής 
άρχήςθά ύπάρξη Ενα χάος».Σήμερα τό χά 
ος εΐναι άκόμα μεγαλύτερο καί τό μέγε
θος τής καταστροφής άνυπολόγιστο. Καί 
ή πάλη γίνεται σήμερα δχι τόσο γιά τήν 
Ισορροπία τής Εύρώπης, δσο γιά τήν Ισορ
ροπία ή έπί τέλους καί γιά τήν ήγεμονία 
τοΰ κόσμου. Ο Ι άγώνες δμως πού γίνον
ται σήμερα μέσα στήν Εύρώπη καί θά έ- 
ξακολουθήσουν νά γίνωνται, ίσως μάλι- 
λιστα καί νά ένταθοΰν, θά Εχουν διπλή 
δψη. Ή  μία θά εΐναι τό πρόβλημα: άν ή 
Εύρώπη θά μείνη ώς γεγονός καί ώς Εννοια 
πρός τά Εξω, δηλ. ώς όντότητα μέ δική 
της πνευματικότητα καί αύτοδύναμη πο
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λιτική έξουσία. Καί ή άλλη δψη θά εΐναι 
τό πρόβλημα πρός τά μέσα. δν δη
λαδή ή Εύρώπη θά έξανθρωπίση τίς έπα- 
ναστατικές Ιδέες καί άν θά κατορθώση τά 
«σοσιαλισμό» της νά τόν κάμη ήθικό. Τί 
χρειάζεται γιά τήν Λάλη αύτή ζωής ή 
θανάτου εΐναι φανερό. Χρειάζεται ήθική 
πολιτική ήγεσία, ή όποία νά φύγη άπό τά 
συνθήματα τών έκλεκτών τάξεων καί τών 
έκλεκτών αιμάτων. Τό έρώτημα, εΐναι: 
μήπως ή Ευρώπη, ή όποία Εχασε τήν έλ- 
πίδα νά έξουσιάση τήν οικουμένη, έλπίδα 
ή όποία είχε άλλοτε γεννηθή μέσα της 
καί Ελαβε καί κάποια συγκεκριμένη μορφή, 
μήπως τώρα χάσει καί τήν δυνατότητα 
νά έξουσιάση καί τόν Εαυτό της.

Πράγματι δμως τίποτε άλλο δέν τήν 
σώζει παρά ή ήθική πολιτική ήγεσία καί 
ή βαθύτερη συνεννόηση καί πρό παντός ή 
οικονομική συγχώνευσή της μέ τήν 'Α γ 
γλική Αότοκρατορία. Δίχως αύτήν τήν 
παγκοσμιότητα καί στόν τομέα τήςοίκονο- 
μίας καί στόν τομέα τήςπολιτικής ή Εύρώ 
πη δέν μπορεί νά ζήση. Ο ΰτε ό σοσια
λισμός δμως τήν σώζει, γιατί τότε τό έν- 
δεχόμενο εΐναι νά γίνη άπλό προαύλιο 
τής Ρωσσίας, ή καλύτερα έπαναστατικό 
θερμοκήπιο, δπου μέ δλη της τήν άνεση 
ή Ρωσσία θά άνατρέφη τά Επαναστατικά 
της φυτώρια.

Κα ί ή προϊστορία τοΰ πρώτου καί ή 
προϊστορία τοΟ δευτέρου παγκοσμίου πο
λέμου διδάσκει, δτι τήν άπόφαση γιά τό 
κακό της τήν Ιλα βε ή Ιδια ή Εύρώπη. 
Ό  έσω-ευρωπαϊκός βαρβαρισμός ήταν ή 
πρώτη αίτια τοΰ δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου. Σ '  αύτόν προστέθηκε ό έξω-ευ- 
ρωπαϊκός βαρβαρισμός κι' έθεώρησε τόν 
πόλεμο ώς εύκαιρία νά άπλώση τή δύ 
ναμή του, ή, άν βοηθήση καί ή τύχη, νά 
ίδρυση im p e r iu m  m u n d i.  Ά κ ό μ α  ήταν 
ό έσω-ευρωπαϊκός βαρβαρισμός έκεΐνος, ό 
όποιος έτίναξε στόν άέρα τήν παγκοσμιό
τητα τών εύρωπαϊκών δυνάμεων, είτε οι
κονομικές είτε πνευματικές ήταν αύτές. 
Αύτός Ερριξε κάτω καί τή Γ  αλλία, ή ό
ποία δμως μέ τόν κομμουνισμό της καί 
τήν καταπληκτική μείωση τών γεννήσεων 
είχε άφ' έαυτής άρνητικά βέβαια παρα
σκευάσει τήν άνετη έπιδρομή τοΰ βαρβα- 
ρισμοΰ στό Εδαφός της καί στά έδάφη 
τών άλλων κρατών, τά όποια τόσο πολύ 
έπίστευαν στήν παλαιά ήθική καί πολε
μική της άρετή. Καί κάτι πού ήταν σταθε
ρό κτήμα τής Εύρώπης άπό τήν έποχή 
τών "Ελλήνω ν ώς χθές, δηλ. ή ήγεσία τής 
παγκόσμιας Ιστορίας, τοΰτο εΐναι πλέον 
στά χέρια τών άλλων, θ ά  μείνη τούλά- 
χιστον στήν Εύρώπη ή ήθική καί πνευ
ματική ήγεσία τοΰ κόσμόυ ; Τά  κέντρα τής
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πολιτικής καί οικονομικής ήγεσίας τοΰ κό 
σμου εΐναι σήμερα τό Λονδίνο, ή Μ όσχα  
καί ή Ούάσιγκτων. Τά  κέντρα δμως 
τής πνευματικής ήγεσίας εΐναι βέβαιο δτι 
εύρίσκονται άκόμα στήν Εύρώπη.Τί θάγίνη 
στό μέλλον ή Εύρώπη; Γιατίκαίτοϋτοεΐναι 
έπίσης βέβαιο, δτιή Εύρώπηεχει άκόμα τε
ράστιες ήθικές καί πνευματικές δυνάμεις, 
μέσα της εΐναι πυκνωμένα τά πνεύ
ματα τοΰ έλληνισμοΰ τής ρωμαϊκήςαύτο- 
κρατορίας, τοΰ χριστιανισμού καί τών βο
ρείων λαών. Μ έ τά πνεύματα αύτά, άν οί 
ζωντανές δυνάμεις τών λαών τής Εύρώ 
πης τά φέρουν πάλι σέ άρμονία, εΐναι δυ 
νατόν νά συνταχθή έσωτερικά ή Εύρώπη.

'Υπάρχει Ενα ήθος καθαρά Εύρωπαϊκό. 
Μ έ αύτό τό ήθος πρέπει νά άνοιξη ή Ε ύ 
ρώπη τήν έσωτερική της μάχη έναντίον 
τοΰ έσω-ευρωπαϊκοΰ βαρβαρισμοΰ τόν ό
ποιον Εφεραν τά συστήματα φασισμός καί 
κομμουνισμός. Μ έσα στήν Εύρώπη ύπάρ- 
χει άκόμα καί ό ήθικός καί ό πνευματικός 
άνθρωπος. Έπ ίσης ύπάρχει μέσα της καί 
ό εύρωπαΐος πολίτης. Κα ί ύπάρχει μέσασέ 
δλουςτούς λαούς της,μικρούςκαίμεγάλους. 
Ό  άνθρωπος αύτός Εχει ιστορική συνεί
δηση βαθύτατη πού δέν τήν Εχει κανείς 
άλλος άνθρωπος σήμερα στόν κόσμο, καί 
γνωρίζει τί εΐναι έλευθερία, πολιτική, ήθι
κή καί πνευματική. Τό πρόβλημα εΐναι 
πώς μέσα άπό τά σπλάχνα τών εύρωπαϊ- 
κών λαών θά ξαναγεννηθή σήμερα ή Ε ύ 
ρώπη ώς καινούργια μαζί καί παληά Εν
νοια καί ζωή. Πολλά θά πέσουν. Κα ί πρό 
παντός ήρθε ή ώρα νά πέση ή άντίφαση 
πού χαρακτήριζε ώς τώρα τήν Εννοια Ε υ 
ρώπη μέ τήν πράξη Εύρώπη. Ή  Εννοια υ
πάρχει καί ύπήρχε, ή πράξη ήταν ώς τώ
ρα συχνότατα άντίθετη σ' αύτήν. Κα ί ή 
μοίρα πιέζει τόσο, ώστε ή άντινομία πρέ
πει νά άρθή, άλλοιώς θά πέση ή ίδια ή 
Εύρώπη. Δέν εΐναι βέβαια εύκολο νά έ- 
νωθή βαθύτερα ή Εύρώπη μέ τόν έαυτό 
της καί ΰστερα νά ένωθή μέ τήν Α γ γ λ ι 
κή Αύτοκρατορία πρό παντός οικονομικά, 
γιατί ή Εύρώπη Εχει μέσα της λαούς αύ- 
τοκυρίαρχους μέ προσωπικότητα καί Ιστο 
ρία. Οϋτε μπορεί ή Ενωση νά σημαίνη δ,τι 
εΐναι ή Ενωση τής Αμερικής ή τής Ρω σ
σίας, δπου πραγματικά ύπάρχει μόνον μία 
προσωπικότητα λαοΰ καί δχι πολλές. Ή  
τάση νά έξομοιωθή ή εύρωπαϊκή ψυχολο
γία μέ τήν άμερικανική θά Εφερνε μεγά
λο κακό καί γιά τήν Εύρώπη καί γιά τόν 
κόσμο. Έ δ ώ  στήν Εύρώπη δλοι οί λαοί 
Εχουν ίσότιμη άξία, ώστε οϋτε ό πρόχει
ρος σοσιαλισμός τούς σώζει. Ή  Ενωση 
έδώ θά ν ί̂ςέπη νά σημαίνη άμοιβαία άνα- 
γνώριση τήξ άξίας τοΰ κάθε λαοΰ καί τοΰ 
κάθε άνθρώπου καί άνάιΐτυξη αύτής μέ-
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Ύ φ . τοΰ Παν. Α θηνώ ν

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Διατρέχόμεν τό τρίτον Ετος άπό τήν 

ήμέραν δπου, μαζί μέ τήν έλευθερίαν, μάς 
άπεδόθησαν αί εύθΰναι τής περαιτέρω τύ 
χης μας καί καμμία σοβαρά προσπάθεια 
δέν Εγινε διά τήν ούσιαστικήν άνασυγκρό- 
τησιν τοΰ Κράτους.

Έσπαταλήσαμεν δύο πολύτιμα καί πι
θανώς άναντικατάστατα χρόνια, άναζη- 
τοΰντες τά αίτια τών έθνικών περιπετει
ών μας πάντοτε «είς τήν άλλην δχθην», 
τήν άντίπαλον πολιτικήν μερίδα, τούς ξέ
νους—φίλους ή μή φίλους — τόν διεθνή 
άνταγωνισμόν. Ή  παλαιά αύτή μέθοδος 
μάς έπέτρεψε πάλιν ν ’ άποσείσωμεν εύ- 
θύνας καί νά φύγωμεν ύποχρεώσεις, τήν 
στιγμήν άκριβώς πού εΐναι βαρύταται.Μάς 
ήμπόδισεν δμως ν’ άναμετρήσωμεν πόσον 
περιθώριον πρωτοβουλίας καί δράσεως 
μάς άφήκαν έλεύθερον καί τά πταίσματα 
τών άντιπάλων, καί ή έπέμβασις ή μή έ- 
πέμβασις τών ξένων, καί ή έπίδρασις τών 
διεθνών άνταγωνισμών, καί πόσαι, είς τό 
περιθώριον αύτό, παραλείψεις καθήκοντος, 
πόσαι πλάναι ή άμαρτίαι βαρύνουν τόν 
καθένα άπό ήμάς καί δέν πρόκειται ν ' ά- 
νορθωθοΰν παρά μόνον μέ τήν ίδιαν μας 
μεταμέλειαν καί μέ τήν ιδίαν μας θέλησιν.

Ή  έπιμόνως μελανή είκών τής μετα
πολεμικής Ε λ λ ά δ ο ς  Εχει περισσότερα ί 
σως κοινά σημεία μέ τήν κακοδιοίκησιν, 
τής όποίας ή ιδιαιτέρα Ιστορία μας παρου
σιάζει μακράς περιόδους καί σύντομα φω
τεινά διαλείμματα, παρά μέ τά φαινόμε
να κοπώσεως πού σημειοΰνται γενικώς είς 
τήν Εύρώπην, μετά τήν βαθείαν ύλικήν

καί ήθικήν άναταραχήν τοΰ πολέμου. Τό 
γεγονός δτι,μόνοι μεταξύ τών Κρατών τής 
Εύρώπης, δέν έστάθημεν ικανοί ν ’ άπο- 
φύγωμεν οΰτε τήν φρίκην τής έπαναστά- 
σεως, μήτε τήν άσχημίαν τής άντιδράσε- 
ως, μαρτυρεί έφ' έαυτοΰ δτι έδώ έλει- 
τούργησαν ιδιαίτεροι παράγοντες, πού Ε
χουν τάς ρίζας των είς τόν τόπον, επομέ
νως είς τάς ψυχάς καί τάς συνειδήσεις δ
λων μας. Καί τό γεγονός δτι, παρά πά
σαν οικονομικήν βοήθειαν τοΰ έξωτερικοΰ, 
ό πειραματισμός καθεστώτων καί κυβερ
νήσεων πάσης τυπικής μορφής καί πάσης 
συνθέσεως άπέδωσε πρακτικώς Εν καί τό 
αύτό περίπου πολίτευμα, άνάμικτον άδυ- 
ναμίας καί βίας, άναρχίας καί αύθαιρε- 
σίας, άδρανείας καί άλογίστων παρεμβα
τισμών, πρέπει νά μάς πείση περί τής γ ε 
νικής άνεπαρκείας «τών έγχωρίων ήγετι- 
κών δυνάμεων νά όργανώσουν καί κρα
τήσουν τήν όμαδικήν ζωήν είς Εν ,άνε- 
κτόν σημεϊον ηρεμίας καί συνεργασίας, 
άπέναντι τών καθηκόντων καί τών κινδύ
νων τής έποχής.

Είς  τό βάθος τών φαινομένων αύτών, 
τών όποιων μόνον ή όξύτης εΐναι νέα, ε
δρεύει ή στρεβλή άντίληψίς μας περί δη
μοσίας ζωής, ή σταθερά άδυναμία μας ν' 
άρθώμεν, ώς πολϊται καί ώς δημόσιοι άν
δρες, μέχρι τής έννοιας τοΰ Κράτους. 
'Ά ν  άφήσωμεν κατά μέρος τάς κούφους 
Επαγγελίας περί «συνταγματικής όμαλό- 
τητος» καί περί «Κράτους δικαίου» ή πά
λιν περί «ίσχυράς έκτελεστικής έξουσίας» 
καί περί «έθνικών κυβερνήσεων», διά τών

σα στά δρια τής εύρωπαϊκής Ιδέας καί 
πολιτισμού. Εϋκολα  γίνεται ή Σοβιετική 
"Ενω ση, γιατί έκεϊ έπιβάλλεται κάτι όμοιό- 
τυπο,σχεδόν ή χώρα ή ίδια τό παρακαλεΐ. 
Έ δ ώ  δμως ή όμοιοτυπία θά ήταν θάνα
τος τών εύρωπαϊκών λαών. Ά λ λ ά  οϋτε 
λύνεται τό πρόβλημα τής Εύρώπης μέ τό 
νά τό μετακινήσωμε πρός τό μέλλον καί 
νά είποΰμε δτι στό μέλλον θά δημιουργη- 
θή δ ένιαΐος τύπος τοΰ Εύρωπαίου.

Καί δέν γίνεται τοΰτο γιατί οΐ λαοί 
Εχουν προσωπικότητα καί ή ζοΰν ιι’ άύ- 
τήν ή πεθαίνουν, δταν τυχόν τούς έπιβλή-

θή τυραννία αιώνων. Περισσότερο δμως 
μέσα άπό τό μεγάλο τους πνευματικό καί 
ήθικό παρελθόν εΐναι πού μπορούν καί 
πρέπει νά ένωθοΰν οί εύρωπαϊκοί λαοί 
καί νά άποτελέσουν κοινότητα μεταξύ 
τους. Κα ί δλα τείνουν πραγματικά σήμε
ρα πρός μία σύνθεση τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
παρελθόντος. Μ έσα άπό αύτήν είναι δυ
νατόν νά προκόψουν άνάμεσα στούς κα 
τά τόπους λαούς τής Εύρώπης δχι Ενας 
τύπος άλλά πολλοί άνώτατοι πνευματικοί 
τύποι οί όποιοι νά γίνουν παράδειγμα καί 
γιά τήν ήθική πολιτική ήγεσία. (σονεχίζεται)



όποιων λικνίζομεν τάς άτελευτήτους ψευ
δαισθήσεις μας, καί θελήσωμεν ν ’ άρυ- 
σθώμεν άπό τήν ούσίαν τών πράξεων μας 
τήν πολιτικήν φιλοσοφίαν τής χώρας, τε
λείως διαφορετική θά μας άποκαλυφθη ή 
ζώσα περί δημοσίας έξουσίας άντίληψις.

Διά τόν μέσον “ Ελληνα  καί διά τήν 
πλειονότητα τών πολιτευομένων, τό Κ ρ ά 
τος παραμένει μία καλόβολος μηχανή 
πρός διανομήν μισθών, συντάξεων, άξιω- 
μάτων καί άλλων εύκολιών, χάρις είς τήν 
κίνησιν τής όποιας πρόκειται νά λυθη ά- 
μέσως τό βιωτικόν πρόβλημα τών φίλων 
τής έκάστοτε κυβερνήσεώς, τοΰ μεγαλυτέ- 
ρου δυνατοΰ άριθμοΰ τών φίλων της. Κ ά 
θε μεταπολίτευσις κάθε μεταλαμπάδευσις 
τής πολιτικής έξουσίας, όμαλή ή συνηθέ- 
στερον βιαία, είναι έποχή γενικής άνθη- 
σεως τών έλπίδων διά τήν εύτυχή τακτο- 
ποίησιν ιδιωτικών οικονομικών προβλημά
των. Τόσον βαθύ εΐναι τό αϊσθημα δτι 
αύτή εΐναι ή κυρία άποστολή τοΰ Κ ρά 
τους, ώστε όλίγαι πράξεις είναι τόσον ά- 
κατανόητοι καί προξενοι τόσης ίερας άγα- 
νακτήσεως, δσον ή άρνησις Τών κρατούν- 
των νά Ικανοποιήσουν διά τοΰ προϋπολο
γισμού παλαιόν ή προσφερόμενον ήδη μέ 
επαρκείς έξωτερικάς ένδείξεις πολιτικόν 
φίλον,

Ό  τρόπος μέ τόν όποΐόν δλαι αί μετα 
τήν άπελευθέρωσιν κυβερνήσεις μετεχειρί- 
σθησαν τό πρόβλημα τής δημοσίας ύπαλ- 
ληλίας, πού εΐναι είς τήν πρακτικήν δψιν 
του τό πρώτον πολιτικόν πρόβλημα τής 
άνασυντάξεως τοΰ Κράτους, άποδεικνύει 
πόσον ζωηρά ΐσταται πάντοτε ή έλληνική 
άντίληψις τοΰ Κράτους, άσκοΰντος κοι
νωνικήν πρόνοιαν διά τής προσλήψεως υ 
παλλήλων καί είς τοΰτο έξαντλοΰντος τόν 
προορισμόν του. A l ttoikIXcci ttoX itikccl oc· 
ναταραχαί τής τελευταίας εικοσαετίας, 
πλησιέστερον δμως καί έντονώτερον ή ά- 
μαρτωλή στοργικότης τών κυβερνήσεων 
τής κατοχής έκληροδότησαν είς τό μετα
πολεμικόν Κράτος £ναν άνευ προηγουμέ
νου φόρτον άπαιτητών τοΰ δημοσίου τα
μείου ώς υπαλλήλων τής κεντρικής διοι- 
κήσεως καί τών αύτοδιοικουμένων, τών 
αύτονόμων ή κοινωφελών όργανισμών. Η 
δυσαναλογία τοΰ βάρους αύτοΰ έν σχέ- 
σει πρός τάς διοικητικάς άνάγκας καί τάς 
δημοσιονομικός δυνατότητας καί τοΰ πα
λαιού καί τοΰ νέου, τοΰ μόλις έξερχομέ- 
νου άπό τήν συμφοράν, Κράτους, ήτο τε
ρατώδης καί μάς ύπεδείχθη άλλως τε άπό 
δλους τούς ξένους οικονομικούς έμπειρο- 
τέχνας καί συμβούλους, οί όποιοι ίκυψαν 
έπάνω είς τά οίκονομικά τής τραυματι
σμένης χώρας μας. Διά τό τμήμα τής ά- 
ναριθμήτου αύτής ύπαλληλίας πού ώφειλε
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τόν διορισμόν της είς τήν περίοδον τής 
κατοχής—καί ούδέποτε άλλως τε ήλπισε 
σοβαρώς νά τόν διατηρήση πέραν αύτής— 
ή άμεσος καί άδιάκριτος, όριστική καί Α
νέκκλητος άπόλυσις ήτο ή στοιχειωδεστέ- 
ρα καί ή άπλουστέρα φροντίς τής παλι- 
νοστούσης κυβερνήσεώς, ή προκαταρκτική 
πάσης άναδιοργανώσεως τών δημοσίων 
ύπηρεσιών χειρονομία, πού έπέβαλεν είς 
έπίμετρον άνεπίδεκτος συζητήσεως ηθική 
έπιταγή. Πρός τοΰτο ήρκουν τρεις όλιγό- 
λογοι διατάξεις, εύθύς μετά τήν έγκαθί- 
δρυσιν τής πρώτης έλευθέρας κυβερνήσε- 
ως είς τάς ’Αθήνας—ή πάροδος μιάς έ- 
βδομάδος θά ήτο ήδη καθυστέρησις— καί 
πρό παντός ή σταθερά καί ειλικρινής^ θέ- 
λησις τής έφαρμογής των. ’Αντί τούτου 
έχρειάσθησαν 'έξ ή επτά μήνες διά νά ΐ- 
δη τό φώς μακρά λιτανεία περίπλοκων 
συντακτικών πράξεων, διά τών όποίων^ή 
κατάργησις τών διορισμών τής κατοχής 
έρρυθμίζετο μέ μυρίας έπιφυλάξεις, άνταλ- 
λάγματα, ένίοτε δέ καί προνόμια καί μέ 
ίθυνον πνεΰμα τήν έπιείκειαν,τόσον περισ
σότερον γενναίαν δσον τά άξιώματα ή
σαν άνώτερα. Ά λ λ ά  καί αί άτονοι αυταί 
συντακτικαί πράξεις έφηρμόσθησαν άπό 
τάς έκάστοτε κυβερνήσεις είτε μέ τήν πρό- 
θεσιν είτε πάντως μέ τόν φόβον νά μή 
θίγουν τελικώς πολλοί ώστε άπέβησαν 
κατ’ άποτέλεσμα δ,τι άλλως τε είς τάς 
πτυχάς τής σκέψεώς των ήσαν, ήτοι τα- 
κτοποίησις άνωμάλων διορισμών καί πα- 
γίωσις τής θέσεως τών διορισθέντων. 
Ποιαν ηθικήν έπίδρασιν εΐχε τοιοΰτος χει
ρισμός τοΰ ζητήματος, εΐναι ήδη γνωστόν, 
Ο Ι εύνοηθέντες τής περιόδου τής κατοχής 
Εγιναν, μέ τήν ένθάρρυνσιν τής πενιχράς 
ήθικής στάθμης τών συντακτικών πράξε
ων, ot θρασύτεροι διεκδικηταί δικαιωμά
των τής περιόδου τής άνασυγκροτήσεως, 
τήν όποιαν πάσα λογική ύπεδείκνυεν ώς 
περίοδον τουλάχιστον τής άφανείας των. 
Ποϊαι συνέπειαι προέκυψαν άπό τής άπό- 
ψεως τής ποσοτικής καί ποιοτικής συγκρο- 
τήσεως τών δημοσίων ύπηρεσιών άποδει- 
κνύουν είς πρώτην παρατήρησιν ή έλεφαν- 
τίασις τών ύπηρεσιών ίδια τοΰ κέντρου, 
ή άσχετος πρός τάς λειτουργικάς άνάγ
κας κατανομή τοΰ προσωπικοΰ καί ή εύ- 
τελής μέση ποιότης του είς ώρισμένα ύ- 
πουργεΐα. Ποια τέλος δημοσιονομικά άπο- 
τελέσματα εΐχεν ή έφαρμογή τών συντα
κτικών πράξεων μαρτυρεί ή παράλειψις 
τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών νά δώ- 
ση οΐανδήποτε κατάστασιν περί τής μειώ- 
σεως τών δαπανών ή όποία έπετεύχθη.

Τήν εύθύνην τοιαύτης πλήρους άποτυ- 
χίας, είς Ιν  άπό τά χρονικώς προέχοντα 
κυβερνητικά καθήκοντα τής μεταπολεμι
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κής περιόδου, ούδεμία πολιτική παράτα- 
ξις νομιμοποιείται νά έπιρρίψη είς τήν άλ
λην. Καμμία δέν έτόλμησε ν ’ άψηφίση 
τήν άντιδημοτικότητα τής.ριζικής έκκαθα- 
ρίσεως τοΰ Κράτους άπό τήν ύπαλληλίαν 
τής κατοχής καί ή μόνη έδώ διαφωνία 
μεταξύ τών ρευμάτων πού συνηθίζομεν 
σήμερον νά διακρίνωμεν μέ τά σημεία τοΰ 
όρίζοντος—άλλο σχήμα λόγου άποκρΰ- 
πτον βαθυτέρας έντοπίους πραγματικότη
τας—άφεώρα τό άν ή μακρόθυμος στορ
γή τής πολιτείας θά περιέβαλε τούς πα
τρικίους ή τούς πληβείους έκ τών διορι- 
σθέντων. Ό λ α ι  έφοβήθησαν δτι ή άθρόα 
άπόλυσις θά έδημιούργει «κοινωνικόν πρό
βλημα», άνομολογοΰσαι ετσι δτι a t κυβερ
νήσεις λύουν ζητήματα κοινωνικής προ- 
νοίας διά τής προσλήψεως ύπαλλήλων 
καί έπιβεβαιοΰσαι άκόμη μίαν φβράν τήν 
άνθηρότητα τής νεοελληνικής περί Κ ρά 
τους δοξασίας.

Δέν εΐναι όλιγώτερον γενικαί αί πολι- 
τικαί εύθϋναι διά τόν ρυθμόν μέ τόν ό
ποιον, είς πείσμα τών ξένων πού μάς έ- 
πεχορήγησαν δι’ άλλους θετικούς καί μο
νίμους σκοπούς, μέ πλήρη άδιαφορίαν πρός 
τό δράμα τής ζωής τής ύπαίθρου καί τήν 
άπειλήν τρίτης νομισματικής καταρρεύσε- 
ως, οί νέοι διορισμοί έσυνεχίσθησαν ύπό 
δλας τάς κυβερνήσεις καί έκορυφώθησαν 
άπό έκείνην πού προβάλλει τόν νομιμώτε- 
ρον τάχα τίτλον άσκήσεως τής έξουσίας 
(είδος διορισμών καί μάλιστα έξαιρετικώς 
δαπανηρών, είναι αί πολύτροποι είς τό έ- 
ξωτερικόν άποστο^αί). Ό  ρυθμός αύτός 
εΐναι άφ’ ένός ή έξασφάλισις τής εύχε- 
ρείας νέων διορισμών διά τής αύξήσεως 
τών θέσεων—δπου συχνά ή δημοσία λει
τουργία δημιουργεΐται χάριν καί έν όνό- 
ματι τής ύπαλληλίας—καί άφ’ έτέρου ή 
άντικατάστασις τών άνεπιθυμήτων διά 
τών φίλων. Ο ί δημόσιοι ύπάλληλοι σχη
ματίζουν είς τήν 'Ελλά δα  £ν άενάως κι- 
νούμενον καί έν τέλει συνεχώς όγκούμε- 
νον πλήθος μισθωτών τοΰ δημοσίου καί 
τών παραδημοσίων ταμείων, διότι δέν υ
πήρξε ποτέ «έκκαθάρισις» τήν όποιαν νά 
μή ήκολούθησεν ίσχυρότερον άκόμη κΰμα

νέων διορισμών. Τό τελευταϊον ψήφισμα 
περί έξυγιάνσεως εΐναι άπλή έπηυξημένη 
Κκδοσις τών περιοδικών άρσεων τής μονι- 
μότητος, τών όποιων τόσα παραδείγματα 
προσφέρει ή τριακονταετία άφ’ ής ή μονι- 
μότης καθιερώθη ώς έγγύησις τού συντάγ
ματος καί ήκολούθησε τοΰ δλου συντάγ
ματος τήν περιπετειώδη τύχην. Τό κέν- 
τρον τοΰ βάρους τοΰ ψηφίσματος εΐναι βε
βαίως πρό πάντων ή κομματική δίωξις, 
άλλ’ εΐναι έπίσης κατά πολύ, δπως άπέ- 
δειξεν ή έφαρμογή είς τό παρελθόν τοιού- 
του τύπου θεσπισμάτων, ό εφοδιασμός 
τής κυβερνήσεώς μέ άπεριόριστον έξου- 
σίαν διά νά ένεργή διορισμούς «κατά πα- 
ρέκκλισιν» ή «άνευ τηρήσεως τών κειμένων 
διατάξεων», δηλαδή, μέ μίαν όλιγώτερον 
έπιτηδευμένην λέξιν, χωρίς προσόντα. Τ ό 
σον πολύτιμος εΐναι αύτή ή έξουσία, ώ
στε ή τ έ ω ς  κυβέρνησις, κυβέρνησις 
συμπαγούς πλειοψηφίας, δέν έδίστασε νά 
έπαναφέρη παραλλήλως έν ίσχύϊ τό νομο- 
θέτημα άκριβώς έκεΐνο (ν. δ. 194)1941) διά 
τοΰ όποιου ή πρώτη κυβέρνησις τής κατο
χής προέθετο δεδηλωμένως νά έντάξη τήν 
έλληνικήν ύπαλληλίαν είς τόν ρυθμόν τής 
«Νέας Τάξεως».

Ά λ λ ’ ούτε είς τό πεδίον τής ύπαλλη- 
λικής νομοθεσίας δύο καί πλέον ετη ποι
κίλης καί ποικίλων άξιώσεων διακυβερνή- 
σεως κατώρθωσε νά κατεργασθή στειχειώ- 
δη άνακάθαρσιν. Ε ΐν α ι δύσκολον νά φαν- 
τασθή κανείς, άλλ ’ εΐναι καί άδύνατον νά 
ύπολογίση είς δλην.τήν εκτασιν, τόν πλοΰ- 
τον μεταφυσικών σχημάτων καί κατα
σκευώ ν πού έγκλείει ή νομοθεσία αύτή 
πρός £να σταθερόν σκοπόν : πώς νά πλα- 
σθή περί τήν σταδιοδρομίαν τοΰ ύπαλλή- 
λου (πολύ συχνά ώρισμένων ύπαλλήλων) 
μία εικονική πραγματικότης, πλάνη διά 
τό Κράτος καί πλάνη διά τόν ύπάλλη- 
λον. Περί τοΰ πώς τά Μτη τής ύπη- 
ρεσίας δέν θά εΐναι δσα πράγματι διε- 
νύθησαν άλλά διπλάσια, πώς ή προα
γωγή δέν λογίζεται άφ’ ής εγινε άλ
λά κατά τό μάλλον ή ήττον πρό τοΰ χρό
νου έκείνου, πώς ό ύπάλληλος έξελθών 
τής ύπηρεσίας καί τραπείς είς άλλα έπαγ-
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γέλματα έπί δεκαετίαν ή δεκαπενταετίαν 
θά θεωρηθή παρά τοΰτο ώς ύπηρετήσας 
καί θά κεφαλαιοποιήση τάς προαγωγάς 
τάς όποιας φυσικφ τφ λόγω δέν Ιλαβεν, 
πώς ό υπάλληλος θά κατέχη βαθμόν άνώ- 
τερον η κατώτερον τών καθηκόντων του, 
θά καθίσταται άρχαιότερος τών άρχαιο- 
τέ,οων του η νεώτερος τών νεωτέρων του, 
τέλος πώς θά έξακολουθή προαγόμενος 
καί μετά τήν £ξοδόν του έκ τής υπηρεσίας 
—περί δλων αύτών καί πολλών άλλων ή 
νομοθεσία τών καθέκαστα ύπηρεσιών πε
ριέχει άληθώς άπίστευτον άριθμόν εύρη- 
μάτων. Ή  τέως κυβέρνησις συνέστη- 
σεν επιτροπήν διά τήν σύνταξιν καταστα
τικού περί δημοσίων υπαλλήλων νόμου, 
δνειρον άπραγματοποίητον τόσων προκα- 
τόχων της. Τίποτε βεβαίως δέν έμποδίζει 
τόν νόμον νά έκπονηθή, καί μέ νομοτεχνι- 
κήν άρτιότητα. Περί του δτι δμως ή ψήφι- 
σίς του θά συνοδευθή μέ τήν κατάργησιν 
δλων τών άντιθέτων ή άσυμβιβάστων δια
τάξεων, ύπό τάς όποιας τόσοι υπάλληλοι 
εδρον παρηγορίαν άπό τήν μετριότητα 
τής τύχης των, έπιβάλλεται άπόλυτος έπι- 
ψύλαξις.

Δέν εΐναι κατόπιν τούτων άνεξήγητον 
δτι ή στάθμη τής μισθοδοσίας τών δημο
σίων υπαλλήλων διατηρείται είς άθλια έ- 
πίπεδα οΟτε δτι σπουδαϊαι δημόσιαι ύπη- 
ρεσίαι άποψιλοΰνται καθημερινώς άπό τά 
ύγιέστερα καί ίκανώτερα στοιχεία καί πα- 
ραδίδονται είς τά άδαή καί ήθικώς άφε- 
ρέγγυα. Ή  διάπλασις καί ή διατήρησις 
δημοσίων λειτουργών μέ άνεπτυγμένον τό 
δημόσιον αίσθημα, μέ τεχνικήν κατάρτισιν 
καί άφοσίωσιν είς τό έπάγγελμα, πού ε ΐ
ναι τό ύψηλότερον τών έπαγγελμάτων, 
παραμένει άνέφικτος. Ή  προπαρασκευή 
χρησίμων νόμων καί ή τιμία, έν τή αύστη- 
ρότητι ή τή έπιεικεία διοικητική καί δικα
στική έφαρμογή των, θά εΐναι πάντοτε έ-

ξαίρεσις τής δημοσίας ζωής μας. 'Η  έμπέ- 
δωσις τοΰ σεβασμού πρός τό Κράτος θ’ 
άναβάλλεται έπ’ άόριστον, διότι ό σεβα
σμός αύτός δέν εΐναι άποτέλεσμα κατα- 
λύσεως τής έλευθερίας καί άστυνομικής 
βίας, άλλά τό βραδύ καί βαθμιαΐον π ροϊ
όν τής άγνότητος τοΰ Κράτους, τής άρε- 
τής τών όργάνων του.

Τό πρόβλημα τής προσαρμογής τοΰ ύ- 
παλληλικοΰ προσωπικού είς τό άκριβές 
ποσοτικόν καί ποιοτικόν μέτροντών άναγ- 
κών καί τοΰ προορισμού τών δημοσίων ύ
πηρεσιών τίθεται σήμερον πολύ δυσχερέ- 
στερον παρ’ δτι ήτο πρό διετίας. Είς  α ύ 
τό συγκλίνουν δλων μας αί εύθϋναι καί 
εΐναι μάταιον νά συζητοΟμεν περί τοΰ 
ποιος φέρει τας σχετικώς βαρυτέρας. Ύ πό 
τόν κακόν χειρισμόν του σοβεί ή πλήρης 
παρεξή>*)σις τών περισσοτέρων άπό ήμάς 
περί τών ύποχρεώσεων τής πολιτικής έ- 
ξουσίας καί τής έννοιας τοΰ Κράτους. 
Αύτήν τήν άντίληψιν πρέπει ν ’ άποτεινά- 
ξωμεν δι’ δλων τών προσπαθειών μας άν 
θέλωμεν νά παρασκευάσωμεν διά τήν πα
τρίδα μας μέλλον βΐς τήν ειρήνην άξιον 
τής θέσεως πού κατέκτησεν είς τόν 
πόλεμον.

Διά τήν άνόρθωσίν των δλοι οί εύρω- 
παϊκοί λαοί τούς όποιους δπληξεν ό πό
λεμος καί ιδιαιτέρως ό ίδικός μας εΐναι 
ύποχρεωμένοι νά καταβάλουν 8ν άπαρά- 
βατον τίμημα μόχθου, θυσίας, άσκητικής 
περισυλλογής, μέ μίαν λέξιν άρετής πολι
τικής. Τό τίμημα αύτό μηχανευόμεθα έπί 
δύο ετη νά ύπεκφύγωμεν προτείνοντες 
μαγικάς λύσεις ή κοινωνικά δόγματα.’Α λ 
λά τό τίμημα θά καταβληθή κάποτε, άν 
Ιχω μεν τήν θέλησιν νά έπιζήσωμεν ώς Ε
θνος, καί εΐναι καλόν νά σπεύσωμεν, πριν 
ή πάροδος τοΰ χρόνου τό κάμη δυσβά- 
στακτον διά τάς δυνάμεις μας.
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’Απόψεις γιά την μεταπολεμική τύχη
✓

της Γ ε ρ μ α ν ί α ς
Τά  βλέμματα στρέφονται τώρα πρός 

τή Μ όσχα. Κ ι ’ δπως συχνά πρίν, ή Σ ο 
βιετική Κυβέρνηση είναι σέ θέση νά έπι- 
δράσει άποφασιστικά, γιά τό καλό ή τό 
κακό, στά διεθνή ζητήματα. Σ έ  λίγο οί 
ύπουργοί τών έξωτερικών τής Μ . Βρεττα- 
νίας, τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών καί τής 
Γ  αλλίας, θά βρίσκονται στή σοβιετική 
πρωτεύουσα γιά νά καταπιαστούν άκόμη 
μ ’£να πρόβλημα,πού μπορεί, άν τό παρα
μελήσουμε, νά άπειλήσει τήν παγκόσμια 
ειρήνη.

Γιατί τό Μάρτη, τό Συμβούλιο τών 
Υπουργώ ν τών ’Εξωτερικών—πού στόν 
πολύ κόσμο είναι γνωστό μέ τό δνομα, οί 
Τέσσαρες Μ εγάλοι —θά συγκεντρωθεί γιά 
νά μελετήσει τό μέλλον τής Γερμανίας.

Δέν εΐναι ύπερβολή νά ποΰμε πώς ή 
θέση τής Γ  ερμανίας μέσα στό κόσμο ε ΐ
ναι τό πρόβλημα πού μπορεί νά στεριώ
σει ή νά καταστρέψει τήν ειρήνη. “ Οπως 
τόσα άλλα διεθνή προβλήματα, εΐναι πο
λύ πιό πολύπλοκο, καί μπερδεμένο άπ’ 
δ,τι φαίνεται. ’Εκείνοι πού δέν άσχολοΰν- 
ται ιδιαιτέρα μέ τά διεθνή ζητήματα, 
συγχωροΰνται δταν έκθέτουν τήν άποψη, 
ττώς τή Γ  ερμανία «πού ποντάρησε στό 
χαμένο ταμπλώ»—πού εχασε, μέ άλλα 
λόγια, τόν πόλεμο—πρέπει νά τήν άφή- 
σουμε στή τύχη της, νά πεθάνει 8ναν 
άργό καί σιγανό “ θάνατο, φυσικώς, οίκο- 
νομικώς καί πολιτικώς.

Στή  πραγματικότητα δμως αύτό δέν 
μπορεί νά γίνει. Γ  ιατί δέν μποροΰμε νά- 
χουμε, στή μέση μιάς οικουμένης πού εύ- 
δαιμονεΐ —άκόμα καί στό μέσο μιάς ευτυ
χισμένης Εύρώπης —gva δθνος πεθαμένο ή 
Ιστω πού ψυχορραγεί.

“ Οπως οί άνθρώπινες, ετσι καί οί οι
κονομικές άσθένειες, δέν εΐναι δυνατό νά 
περιοριστούν άπό τά πολιτικά σύνορα. Ξα- 
πλώνουνται στις χώρες πού τίς περιστοι
χίζουν καί πρίν πάρουμε κανένα άποτελε- 
λεσματικό μέτρο, εΐναι Ικανές νά ξαπλω
θούν στις πιό άπομακρυσμένες χώρες.

“ Ενας άλλος λόγος πού δέν μπορούμε 
ν ’ άφήσουμε τό κάθε τι στήν τύχη εΐναι 
•πώς οί πολιτικές άσθένειες μπορούν άκόμα 
νά άναπτυχθοΰν καί νά έπεκταθοΟν στό 
γόνιμο Ιδαφος τής δυσαρέσκειας καί τής 
δυστυχίας. Έγκαταλειμένος στή μοίρα 
του ό Γερμανικός λαός θά άναζητήσε! 
τήν ένότητα έκείνη πού τώρα τού λείπει 
μέ τόσο όδυνηρά άποτελέσματα, καί τότε 
ίσως βρει καί πάλι μιά διέξοδο στή βία καί 
στό δγκλημα. Κα ί ή κατάσταση αύτή θά 
μάς όδηγήσει στήν άναρχία πού εΐναι £να 
άλλο έξαιρετικά μολυσματικό νόσημα τοΰ 
παγκόσμιου πολίτικου σώματος.

Πάντως ότιδήποτε κ ι’ άν άποφασισθεΐ 
στή Μ όσχα  καί σέ όποιεσδήποτε άλλες 
συγκεντρώσεις πού πιθανόν νά χρειασθοΰν 
ϋστερα άπ’ αύτή, εΐναι βέβαιο πώς άπο- 
φασιστικά βήματα θά έπιτευχθοΟν ώστε 
νά προληφθεϊ άπό τοΰ νά γίνη ή Γ  ερμανία 
άκόμα μιά φορά μιά στρατιωτική ά- 
πειλή.

Ο ί βιομηχανίες της θά έλέγχονται καί 
θά παρακολσυθοΰνται μέ τέτοιο τρόπο ώ
στε θά εΐναι άδύνατο γιά τή γερμανική 
ήγεσία, δσο δήποτε κι’άν είναι έφευρετική, 
νά δημιουργήσει μιά νέα πολεμική μηχανή. 
Οί εισαγωγές της καί ή δύναμή της σέ 
έργατικά χέρια θά έλέγχονται έπίσης μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε μονάχα οί ειρηνικοί 
δρόμοι νά εΐναι άνοιχτοί γιά τούς κυβερ-

*
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νήτες της καί τούς ήγέτες της. Καί ό μέ
γιστος κίνδυνος ύπάρχει στήν ένίσχυση 
άκριβώς αύτής τής πολιτικής. Ά ν  οί Γερ- 
μανοί άφεθοΰν άπαθλιωμένόι καί μέ Ενα 
δικαιολογημένο αίσθημα άδικουμένου θά 
ύπάρχει πάντα ό κίνδυνος πώς δσο αύ- 
στηρά καίάτεγκτα κι’ άν είναι τάμέτρα πού 
θά παρθοΰν γιά νά τόν προλάβουμε, θά 
βρεθούν άπό τούς Γερμανούς τρόποι γιά 
νά σχηματισθούν Εξοπλισμένα καί πειθαρ- 
χημένα σώματα πού μέ τή σειρά τους θά 
άποτελέσουν τούς πυρήνες μιάς Επιθετικής 
δύναμης. Τό πρόβλημα λοιπόν Εγκειται 
στό νά βρεθεί μιά λύση πού νά προλάβει 
αύτή τήν άντίδραση καί θά έγγυηθεϊ πώς 
ό Γερμανικός λαός θά είναι ικανοποιημέ
νος καί εύχαριστημένος μέ μιά ζωή λιγό
τερο άλαζονική καί περισσότερο ειρη
νόφιλη.

‘Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή κι’ άν πά· 
ρει αύτή ή συμφωνία καί μέ όποιοδήπο- 
τε τρόπο κι’ άν Εκφρασθεί θά είναι ή τελική 
καμπή στήν άπόφαση γιά τό μΕλλον τής 
Γερμανίας. "Ισω ς θά ήταν πιό σωστό νά 
ποΰ^Χε πώς θ’ άποτελέσει αύτό τήν ίδια 
τήν ούσία τής συμφωνίας. Πριν καταστρω- 
θεΐ ενα σχΕδιο πάνω στις γραμμές πού 
Εχω άναφΕρει λίγες Ελπίδες ύπάρχουν γιά 
μιά συμφωνία πού θά διαρκέσει στά Εύ- 
ρωπαϊκά πράγματα.

Αύτές τίς δυσκολίες Εμφανίζει τό πρό
βλημα πού Εχουν ν ’ άντιμετωπίσουν οί 
Τέσσαρες Μ εγάλοι δταν συγκεντρωθούν 
στή Μ όσχα , δυσκολίες τόσο μεγάλες πού

καί ή μερική άκόμα λύση τους θά πρέπει νά 
μάς ίκανοποιήση. θ ά  έχουν άκόμα νά έ- 
πεξεργασθούν σχέδια γιά τήν άμεση βοή
θεια τής Γερμανίας, αύτή πού συνήθως 
χαρακτηρίζεται ώς πολιτική «έπειγούσης 
άνάγκης» σέ άντίθεση πρός τήν πολιτική 
«μακράς διαρκείας», γιά τό άπώτερο μέλ
λον τής Γ  ερμανίας.

Μ όνον έάν ή πολιτική τής «Επειγούσης 
άνάγκης» σχεδιασθεϊ καλά καί μέ Επιτυχία: 
θά μπορέσουμε νά ύπολογίσουμε γιά 
Ενα σχέδιο «μακράς διαρκείας». Ή  μεγα
λύτερη προσοχή λοιπόν θά χρειασθεΐ στό 
πώς θά καταρτίσουμε τά σχέδια γιά νά  
άπαλλάξόυμε τή Γ  ερμανία άπό τίς πολύ 
σοβαρές δυσκολίες πού τώρα άντιμετωπί- 
ζει. Ή  άπόλυτη συνεργασία καί τών Τ εσ 
σάρων Μεγάλων θά εΐναι ούσιώδης γιά 
νά πετύχει είτε ή μιά πολιτική είτε ή 
άλλη.

Ό  κ. Μπέβιν θά πάει στή Διάσκεψη 
τής Μ όσχας Εφοδιασμένος μέ λεπτομερή 
σχέδια γιά τήν ταχεία άποκατάσταση τής 
κανονικής ζωής στή Γ  ερμανία, γιά τήν Α
νοικοδόμηση τής ειρηνικής οικονομίας τής 
χώρας καί γιά τήν βαθμιαία δημιουργία 
μιάς νέας πολιτικής ζωής στή Γ  ερμανία. 
Ή  Βρεττανική Κυβέρνηση εΐναι πεπεισμέ
νη πώς μόνον, μέ τέτοια προσεκτικά καί 
κατά κλιμάκια Εφαρμοζόμενα μέτρα μπο
ρεί νά συντελεσθεΐ πραγματική πρόοδος 
γιά τήν άποκατάσταση τής Εύρώπης.E iv a L  
Ενα τεράστιο Εγχείρημα πού πρΕπει δμως 
όπωσδήποτε νά Επιτευχθεί.
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Οί « ’Αποστάτες» τού ’Εργατικού κόμματος'
S ta r 's  look d o w n  (Τ ’ άστΕρια κοιτάζουν 

χαμηλά) εΐναι ό τίτλος ένός μυθιστορή
ματος τού C ro n in  πού γράφτηκε πριν ά- 
πο τον πόλεμο κι’ άσχολείται μέ τό άγα- 
πημενο θέμα τού συγγραφέα, τήν ζωή 
τών άνθρακωρύχων καί τούς άγώνες τους 
να καλυτερέψουν τή ζωή καί τή δουλειά 
τους. Οί άγώνες αύτοί, στήν ύψηλότερή 
τους εκδήλωση Εφάπτονται μέ τίς προσ
πάθειες τού ’Εργατικού Κόμματος, κι’ ό 
πρωταγωνιστής—ενας μορφωμένος άνθρα- 
κω ρυχος-Εκλέγετα ι μέ μεγάλη πλειοψη- 
φια εργατικός βουλευτής τής περιψερείας 
του τήν πρώτη φορά πού τό ’Εργατικό 
Κομμά σχημάτισε κυβέρνηση, στά 1924 μέ 
τόν It . M a c d o n a ld .

Τό Εργατικό Κόμμα είχε ύποσχεθή 
στους Εκλογείς του τήν Εθνικοποίηση τών 
άνθρακωρυχείων, δέν μπόρεσε δμως νά 
τήν πραγματοποίηση. Ή  Κυβέρνηση άλ
λοτε δίσταζε μπροστά στήν άντίδραση 
που εδημιουργεΐτο, άλλοτε ύφίστατο τόν 
αντίκτυπο άπό τήν άδιαφορία μερικών 
βουλευτών, πού μολονότι ήταν Εργατικοί 
έν τούτοις δέν Εδειχναν τόν άνάλογο ζή
λο γι αύτό τό ζήτημα, γιατί ήταν διορι
σμένοι στά Συμβούλια των Εταιριών ε ί
χαν δεσμευθή Επομένως στά συμφέροντα 
των ιδιοκτητών τών άνθρακωρυχείων Καί 
τό σπουδαιότερο, Ελειπε ή σοβαρή καί 
ώριμη προπαρασκευή, Ελειπαν τά πολλά 
κατάλληλα πρόσωπα πού θάπαιρναν τήν 
ευθυνη καί θά είχαν τή δύναμη νά στη
ρίξουν τοσο Επαναστατικά μέτρα, Ελειπε 
τέλος όλος εκείνος ό μηχανισμός, τών λε
πτομερειών πού δημιουργεΐται μέ τήν πείρα 
Τ  αποτελέσματα ήταν πολλά καί δυσάοε- 
στα : άδυναμία τής ’Εργατικής Κυβέρνη-

Λάβαμε τό Ενδιαφέρον αύτό άρθρο άπό 
εκλεκτό φίλο τής «Δημ. ’Επιθεωρ.» καί 
τό δημοσιεύουμε, μόλο πού δΕν συμφω
νούμε στό τελικό του συμπέρασμα. Νομί
ζουμε μάλιστα ένδιαφέρον, νά παραθέσου
με παράλληλα μέ τό άρθρο καί σέ ποιά 
σημεία οί γνώμες τοΰ Α . Γ .  Τ. άποκλί- 
νουν άπό τή γενική άποψη πάνω στή δη
μοκρατική πολιτική άπό τήν όποιαν δια- 
α ύτο ί?1 πεΡιεΧ °Ι*ενο τ °ύ  περιοδικού

Μ έ μεγάλη όξύτητα καί άντικειμενικό-

T»r πραΧμ™ ° ι ή σ η  τίς ύποσχέσεις
τευση τ Λ ν '°υ> ^ νθΡ « κωΡύχσυς, άπογοή- τευση των τελευταίων, υποψίες καί φθο
ρά τών προσωπων, καί τέλος μία συντρι
πτική Εκλογική άποτυχία τοΰ Κόμματος
τικήηΡμΑτΩΚΟς’ μ °Ρ Φ ωμέν°ς  κ ι’ έπαναστα- 
L  ,,Ατ Ρ °1Κωρ^χθς~ Ρ ουλευτ^  έπ*λε- 

“  νά πειση τό δυστακτικό περι-
rnu  ^ Υ >συναδέλφων κ ι’ ομοϊδεατών 

ου, κι επάλεψε πιό μάταια άκόμα στήν
έκλονΛαΐ“  - %Κλ° γΐΚ.ή μάχιΊ· ’Έ χ α σ ε  τήν Εκλογή και_ ξαναγυρισε Εργάτης στό Α ν
θρακωρυχείο, Ενώ οί ίδιοι Εργάτες πού
Εσ^ελλαναττ-0ν* Τχ5 ν πανηγυρικά,εστελλαν τωρα στή συντηρητική βουλή ε-

Κ1< άσ,ίίιαντο πρώην συγχω- 
piotvo τους, πού εΐχε γίνει διάσημος με- 
γαλοβιομηχανος στόν πόλεμο.

% ** if!
Τά  πολιτικά γεγονότα, δπως τά άφη-

γεϊ ΓΟα.1  ̂ άντανακλοΰν σχεδόν πί
στα την ̂ πολιτική πραγματικότητα τής -τό
τε έποχής, γιατί βλέπει κανείς πώς ή ση-

Κι£βέρνηση, μόλις άνέ- 
βηκε στην εξουσία ήταν πιά Ετοιμη νά 
διόρθωση τά λάθη πούγιναν παλιότερα 
Και πραγματικά είναι άναμφισβήτητο πώς 
συντελειται σήμερα κάτι τό πολύ άποφα-
σΐ0Α1Λ Ί αι πολύ μεΥώλο στή νέα Εσωτε
ρική όργάνωση τής βρεττανικής οικονομι
κής, βιομηχανικής καί κοινωνικής ζωής 

μεΥ*λα  χρόνια τής άναμονής 
υπήρξαν πολύτιμα γιατί έπιτρέψαν τήν 
συγκέντρωση τής άναγκαίας πείρας Εφε
ραν μπροστά περισσότερα κατάλληλα 
πρόσωπα έδωσαν καιρό γιά τή μελΕτη 
και τών δυσκολιών καί τών λεπτομερειών

τητα παραβάλλει ό συγγραφεύς τοΰ άρ
θρου τό περιεχόμενο τοΰ μυθιστορήματος 
του μεγάλου “Αγγλου συγγραφέως *ρός 
τις άναγκαστικά σκληρότερες άπαιτήσεις 
τής πολιτικής. Ό  Cronin, καθώς καί κά 
θε πνευματικός άνθρωπος, βρίσκεται Εντε
λώς μεσα στή σφαίρα τοΰ χρΕους του. ώς 
όδηγητου Χης Εποχής του, ρίχνοντας φώς
oEc σ τ ά °^ ώ δυ" στ0ν πεΡισσότερες πλευ 
TiciV.K, ί ρσνικά· που πρέπει νά άποτελοΰν
όποία ™ ° ξ·Δς -ίης κοινωνίας μέσα στήν όποία ζη. Αντίθετα, τό καθήκον τού πο-



Χωρίς καμμιά άμφιβολία, ή «ειρηνική έπα- 
νάσταση» κατακτά τή Μ . Βρετανία μέ βή
ματα γίγαντα, καί δέν θ’ άργήση νά φα- 
vfj δ εύνοϊκός της άντίκτυπος καί στόν 
ΰΐτόλοιπο κόσμο. Φαίνεται δμως δτι δέν 
συμβαίνει τό ίδιο καί μέ τή σοσιαλιστικο- 
ποίηση τής έξωτερικής πολιτικής.

Ό  κ. Μπέβιν είχε κάποτε δηλώσει πώς 
θά στήριζε τήν έξωτερική πολιτική τής 
Μ . Βρετανίας σέ νέες βάσεις, μετατοπί
ζοντας τήν έμπιστοσύνη καί τή δύναμη ά
πό τούς φυλάρχους στούς λαούς. Μιά 
τέτοια πρόθεση δέν φάνηκε νά συνοδεύε
ται ώς τήν ώρα άπό τίς άνάλογες πρακτι
κές έκδηλώσεις. Πρέπει, νά πιστέψη κανείς 
πώς παράλληλα πρός τίς άλλες δυσκο
λίες πού έχουν σχέσει μέ τή διεθνή κατά
σταση, δηλαδή μ' έξωτερικούς παράγον
τες, πρέπει νά υπάρχουν κι’ άλλες έσω- 
τερικές πού, χωρίς άλλο, θάχουν σχέση 
μέ τήν έλλειψη τής κατάλΛηλης προεργα
σίας. Κ ι ' εκείνος πού ξέρει πόσο ή έμπει- 
ρία ρυθμίζει τίς έκδηλώσεις τής δημόσιας 
κι’ ιδιωτικής βρετανικής ζωής θά βρή σχε
δόν φυσικό αύτό τό ψαχούλεμα μέσα στήν 
άρρυθμία τών γεγονότων, ώσποι^ άπό τήν 
έπίμονη παρακολούθηση νά γίνη δυνατό 
νά συναχθοΰν ρυθμιστικοί κανόνες πού ν ’ 
άποτελέσουν πιά ύπολογίσιμη πείρα.

Αύτό σημαίνει πώς πρέπει νά περάση 
καιρός γιά νά γίνη κάτι, ένώ οί άνθρωποι 
πού ζοΰν κι’ ύφίστανται μιά σκληρή πραγ
ματικότητα άνυπομονοΰν καί δυσανασχε
τούν νά βελτιώσουν τήν έθνική τους θέση. 
‘Ο  κοινός άνθρωπος τών κρατών πού επη
ρεάζονται μέ κάποιο τρόπο άπό τήν βρε
τανική πολιτική ή τήν ύφίστανται, διαπι
στώνει καθημερινά —καί χωρίς καμμιά δυ
σκολία μάλιστα —δτι άλλιώς συμπεριφέ- 
ρεται ή 'Εργατική Κυβέρνηση σχήν έσωτε
ρική πολιτική κι’ άλλιώς στήν έξωτερική : 
δτι ύπάρχει μιά πραγματικά σοσιαλιστική 
πολιτική στό έσωτερικό πού τόν άγαθό 
της άντίκτυπο τόν αισθάνεται ή θά τόν 
αίσθανθή 'οπωσδήποτε ό βρετανός πολίτης,
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λιτικοϋ εΤναι νά κ υ β ε ρ ν ή σ η μέ τέ
τοιον τρόπο, ώστε νά πλησιάση δσο τό 
δυνατόν ταχύτερα πρός αύτά τά ιδανικά, 
πράγμα δμως πού δέν συμπίπτει μέ τήν 
άμεσην έκάστοτε καί πλήρη έφαρμογή 
τους. Ή  πείρα δείχνει, πώς άνακόλουθη 
τυχόν καί κακή χρήση τών έλευθεριών' ό- 
δηγεϊ στή βαρβαρότητα τοΰ άλληλοσκο- 
τωμοΰ, πού είναι πολλές φορές, κάτι χει
ρότερο άπό τόν συντηρητισμό. "Ο τα ν  έ- 
μεΐς, Επειτα άπό 25 έτών προσπάθειες νά 
κάνουμε μιά, κατά τόν δυτικόν καί με-

κ ι’ ή πολιτική αύτή άποτελεϊ άρνηση τής 
κεφαλαιοκρατικής παράδοσης, ένώ άπό 
τήν άλλη μεριά συνεχίζεται ή ιμπεριαλι
στική πολιτική στό έξωτερικό πού τόν δυ 
σμενή της άντίκτυπο τόν αισθάνονται ά 
μεσα τά εκατομμύρια τών άνθρώπων έπά
νω στά όποια στηρίζεται ή βρετανική αυ
τοκρατορία, χωρίς μάλιστα νά εΐναι βέ
βαιο πώς ή πολιτική αύτή εΐναι κι’ έπω- 
φελής γιά τήν ϊδια τήν Αύτοκρατορία. 
Αύτή άκριβώς ή κολοσσιαία άντίφαση ά- 
ποτελεΐ έναν ισχυρό πειρασμό γιά τούς 
άνθρώπους δλου του κόσμου, και γιά κεί
νους πού σκέφτονται νά διαδεχτούν τήν 
Αύτοκρατορία, καί γιά κείνους πού τή 
ΘεωροΟν έναν ίσορροπητικό παράγοντα, 
καί γιά κείνους πού τήν ύφίστανται.

*
*  *

Οί «άποστάτες» έργατικοί βουλευτές, 
άποφάσισαν νά ξανασμίξουν αύτές τίς ά- 
ποκλίνουσες κατευθύνσεις καί νά έξομα- 
λύνουν τήν άντίθεση : ν ά σ ο σ ι α λ  ι- 
σ τ ι κ  ο π ο ι ή σ ο υ ν  δηλαδή καί τήν 
έξωτερική πολιτική. Καί παρ’ δλη τήν πο
λεμική πού τούς γίνεται εΐναι φανερό πώς 
αύτοί βλέπουν μέ όξύτατο μάτι δτι ή πε
ραιτέρω διατήρηση τής βρ. αύτοκρατορίας 
δέν εΐναι δυνατό νά έξακολουθήση ν ’ ά- 
γνοή τήν εύημερία τών λαών έπάνω 
στούς όποιους στηρίζεται, πρέπει επομέ
νως ν ’ άνατρέψη τίς μεθόδους πού άκο- 
λουθήθηκαν ώς τώρα. Μ έ τόλμη κι' έπα- 
ναστατικότητα, καί προπάντων δσο τό δυ
νατό σύντομα. Γ  ιατί ό καιρός πιέζει, για
τί βγήκαν κ ι’ άλλοι μεγάλοι στό στίβο 
καί προσφέρουν ή λένε δτι πρ.οσφέρουν 
αύτό τό πολυπόθητο άγαθό : τήν έλευθε
ρία, πού τήν ύπόσχονται πολλοί τήν περι
μένουν πολλοί, μά τής δίνουν καί οί μέν 
καί οί δέ διαφορετικό περιεχόμενο. Οί 
λαοί δμως πού ύποφέρουν δέν εΐναι σέ 
θέση νά κάμουν λεπτές διακρίσεις, _ βιά
ζονται νά παν πρός τό καλύτερο κι άρ- 
πάζουν βιαστικά δτι τούς προσφέρεται.
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ρικοί κατά τόν άνατολικόν τύπο, δη
μοκρατία, φθάσαμε στό σημερινό κατάν
τημα, πώς θά ήταν δυνατό νά κάμουν τόν 
δυτικό σοσιαλισμό οί νομαδικές φυλές 
τής 'Αραβίας, πού μή ξέροντας γράμ
ματα, τόν μέν οίκεϊον στις νομαδικές 
μορφές όργανώσεως σοσιαλισμό, έμπρα
κτα καί πολύ άνετα άσκοΰν στις 
συναφείς μεταξύ των σχέσεις, οί ό 
ποιες δμως φυλές, άπό έλλειψη γενικώ- 
τερης ήγεσίας καί άσφαλείας, εΐνε άναγ- 
κασμένες νά άναζητοΰν αύτήν πρό παν-

Στήν Α ίγυπτο κι’ άνατολικά άπό τό 
Σουέζ διαδραματίζονται μπροστά στά 
μάτια μας γεγονότα πού μπορούν ν ' ά- 
σκήσουν άποψασιστική έπίδραση στήν 
προσεχή Ιστορία τοΰ κόσμου. Ό  άκαθό- 
ριστος Γαλαξίας τών έγχρώμων φυλών 
άρχισε άπό καιρό νά διαφοροποιείται σέ 
συστήματα πού προσπαθούν τώρα ν' άπο- 
κτήσουν δικά τους χαρακτηριστικά καί ν ’ 
αποκρυσταλλωθούν σέ έθνη καί κράτη. Ό  
19ος αιώνας έφερε στήν έπιφάνεια δλες 
τίς έθνικότητες τής Εύρώπης καί τίς άπο- 
κατάστησε.'Ο  20ός φαίνεται δτι κάμνει τό 
'ίδιο γιά τις έθνικότητες τής 'Ασίας · πρίν 
από λίγους μήνες δημιουργήθηκε μ ’ έπα- 
νάσταση κι’ ένοπλους συμβιβασμούς ή 
Πολιτεία τών Ινδονησίω ν. Τώρα εΐναι οί 
Ίνδοκινέζοι πού προσπαθούν ν ’ άναδυ- 
θοΰν στήν επιφάνεια. Μ ά  κι’ οί ’ Ινδοί κ ι’ 
οί Κινέζοι, μολονότι βρίσκονται ένα στά
διο πιό μπροστά άπό τούς άλλους, ώστόσο 
κ ι’ αύτοί τόν ίδιο άγώνα καταβάλλουν 
γιά νά συγκροτηθούν σ ’ έλεύθερα καί κυ
ρίαρχα κράτη. Παράλληλος ε ΐν ’ έπίσης ό 
άγώνας τών Αιγυπτίων καί τών 'Α ραβι
κών λαών τής Μέσης ’Ανατολής.

Τά  γενεσιουργά αϊτια τής άνάπτυξης 
τών έθνικοτήτων στήν Εύρώπη μπορεί νά 
φτάνουν ώς τήν ’Αναγέννηση, μπορεί νά- 
χουν σχέση μέ τούς θρησκευτικούς πολέ
μους καί μέ τό ρομαντισμό, άναμφισβή- 
τητα δμως έκδηλώθηκαν κάτω άπό τήν 
πύρινη λάμψη τής Γαλλικής ’Επανάστα- 
σης. Η  Επανάσταση έγινε γιά νά τακτο- 
ποιήση τίς έσωτερικές άνωμαλίες τής Γ α λ 
λίας έσήμαινε δμως γιά τούς άλλους Εύ- 
ρωπαίους δχι πιά τήν άποκατάσταση τών 
τυραννισμένων άπό τήν έκμετάλλευση 
τών ομοεθνών τους φεουδαρχών, άλλά 
τήν άπελευθέρωση τών ύποδούλων άπό 
κάθε ξενική κυριαρχία. Ή  λέξη έλευθερία 
είχε διαφορετικό περιεχόμενο στις δυό 
περιπτώσεις. ’Εμείς οί "Ελληνες πού άρ- 
χίσαμε πρώτοι σ’ αύτό τόν άγώνα τού 19 
αιώνα ξέρουμε πολύ καλά τί χρωστούμε
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στό Βελεστινλί· καί στή Γαλλική 'Επ α νά 
σταση. «

Ε ΐνα ι φανερό πώς οί Εύρωπαΐοι, άψοΰ 
πραγματοποιήσαμε τούς έθνικσύς μας πό
θους, άπομακρυνθήκαμε πιά άπό τή ψυχο
λογία τών άνθρώπων πού δοκιμάζουν σή
μερα τούς ίδιους πόθους, θεωρούμε τούς 
έγχρωμους λαούς κατώτερους στόν πολι
τισμό κι’ άνώριμους τάχα ν ’ αύτοδιοικη- 
θούν, ένώ εΐναι φανερό πώς μ ’ αύτά δι
καιολογούμε τήν έκμετάλλευση πού γίνε- 

-ται είς βάρος τους, έφόσον μάλιστα επα
νειλημμένα καί τραγικά κ ι’ έμεΐς οί Εύ- 
ρωπαΐοι δώσαμε φοβερά δείγματα τής πο
λιτικής καί κοινωνικής άνωριμότητάς μας. 
’Ά ν  κοιτάξουμε τήν Εύρώπη άπό τίς Ι ν 
δίες μέ τό μάτι τοΰ Γκάντι, πού προσπα
θεί νά ύψώση τό λαό του σ’ έλεύθερο 
κράτος μέ τήν Πίστη καί τήν Α λήθεια , 
καί τό πετυχαίνει, θά τήν ίδοΰμε σάν μιά 
καταραμένη χώρα, δπου οί λαοί κατα
λαμβάνονται συχνά άπό περιοδικές κρί
σεις παραφροσύνης καί πολεμούν ϊσαμε 
τήν έξόντωση. Γ  ι' αύτό ήχεΐ σάν βαθειά 
ειρωνεία ή ευρωπαϊκή βεβαίωση δτι βοη
θούμε τούς λαούς νά χειραφετηθούν : ή ά- 
πλή έμπορική μας έπαφή μσζίτους θά τούς 
βοηθούσε πραγματικά καλύτερα, ή κυριαρ
χία μας τούς καταπνίγει. Τώρα, δπως ήρ
θαν τά πράγματα, πρέπει νάχουμε τό θάρ
ρος νά πούμε δτι δημιουργήσαμε μεγάλα 
συμφέροντα πού δυσκολευόμαστε πολύ 
νά τά έγκαταλείψουμε. Γ  ι’ αύτό οί ύπό- 
δουλοι λαοι στρέφονται σήμερα πρός τό 
πολιτικό κήρυγμα πού έλπίζουν πώς θά 
τούς άπαλλάξη άπό τήν κυριαρχία τής 
Εύρώπης καί θά τούς προσφέρη τήν έλευ
θερία. Τί εϊδους εΐναι αύτή, δέν έχουν 
καιρό νά καλοεξετάσουν οί λαοί. 'Εδώ  οί 
τρεις Μ εγάλοι κι' οί άντίστοιχοι λαοί 
τους χρειάστηκαν δυό χρόνια άπό τή συν
διάσκεψη τής Τεχεράνης γιά νά καθορί
σουν τό περιεχόμενο τής Δημοκρατίας, 
πώς τήν έννοοϋσε ό καθένας, καί θά θέ
λαμε νά κάμουν τίς λεπτές διακρίσεις ά-

283

τός τήν άσφάλεια, πού τούς παρέχουν 
μόνο οί φύλαρχοι ; Ό  καλός κυβερνήτης 
όφείλει νά προετοιμάζη καί νά κάμη τό 
λαό έκάστοτε δσον τό δυνατόν πιό Ικα 
νό γιά τό ύπέρτατο,άλλά καί τόσο έπικίν- 
δυνο, άγαθό τής έλευθερίας. Τότε, άλ- 
^ ωσ,7ε·ί ε*ν,αι σχεδόν βέβαιο, πώς ό λαός 
θά βρή καί τόν δρόμο 4τρός αύτήν.

Αυτό Ισχύει γιά τίς σχέσεις τών άτό- 
μων μέσα σ' £να λαό. Κάτι άνάλογο Ι 
σχύει γιά τίς σχέσεις τών έθνών μέσα 
στήν κοινωνία τών λαών· χρειάζεται κά

ποια γενικώτερη διακυβέρνηση. Συνειδητά 
καί έπίσημα ή δχι, κάποιος έχει τήν εύ
θύνη τής άστυνομίας τών έθνών σέ παγ
κόσμια κλίμακα, άφ' δτου οί εύκολίες τής 
συγκοινωνίας μάκρυναν τόν κόσμο κ ι’ έ 
τσι συνέδεσαν τά τμήματα αύτοΰ μέ έμ
πρακτες σχέσεις. Ά π ό  τήν άρχή τοϋ 19ου 
αίώνος τή λειτουργία αύτή τήν'έκπληρώ- 
ν.ει Μ Μ εγ. Βρεττανία. Διατήρησε άρκετή 
ειρήνη, στά παραθαλάσσια Ιδίως έθνη, καί 
προστάτευσε τό έμπόριο, τή διεθνή δηλα
δή έπικοινωνία πού εΐναι τό δραστικώτε-



νφμεσα στήν δικτατορία τοΰ προλεταριά
του καί τήν οικονομική καί πολιτική δημο
κρατία λαοί που νοιάζονται μόνο γιά ενα 
ζήτημα : τήν εθνική τους συγκρότηση ; 
"Ο τα ν  ό Ρήγας συναντοΰσε τόν β β ΙΊΚ Ι-  
dotte στή Βιέννη κι’ έσπευδε νά συναντή- 
ση καί τό Ναπολέοντα, σκεφτόταν πολύ 
λίγο τόν Fouche καΐ τίς σφαγές τής Λυόν, 
καί άκόμα λιγότερο τήν Τρομοκρατία .Αύ
τά, κι’ άν τοΰ ήταν γνωστά, θά τοΰ ήταν 
άδιάφορα. Δέν είχαν καμμιά σχέση μέ τή 
δουλειά του. Αύτός άπευθυνόταν πρός 
κάποιον πού προσφερόταν ν ’ άνοιξη μιά 
μικρή χαραμάδα γιά τό φως τής έλευθε- 
ρίας. Ποιός ήταν, ποιό κοινωνικό ή πολι
τικό έμβλημα είχε, τοΰ ήταν άδιάφορο. 
Οί σύγχρονοί του είχαν άπευθυνθη καί 
στήν Τσαρίνα Αικατερίνη Β '  κι’ άλλοι πα- 
λιότεροι πρόγονοί τουεΤχαν συμπράξει μέ 
τούς Βενετσιάνους,άν καί τούς έγνώριζαν 
τί σκληροί δυνάστες πού ήταν, κι’ άκόμα 
πιό παλιά οί θλιμμένοι Βυζαντινοί τής 
συνόδου τής Φλωρεντίας έφτασαν στό ση
μείο νά πραγματοποιήσουν τήν άντιπαθέ- 
στατη στό λαό ένωση των Εκκλησ ιώ ν γιά 
νά έξασφαλίσουν τή βοήθεια τοΰ Πάπα 
καί νά σώσουν τά Κράτος.

Εΐνα ι λοιπόν σχεδόν άφελές τό νά ύ- 
ποτιμά κανείς τήν έλξη πού αισθάνονται 
οί ύπόδουλοι λαοί πρός τόν κομμουνισμό, 
δηλαδή άκριβέστερα πρός τή Ρωσία, έφό
σον ή Ρωσσία βρίσκεται σήμερα σέ θέση 
νά μπορή νά ύπόσχεται δ,τι ποθοΰν οί 
λαοί, χωρίς νά ζημιώνεται καθόλου. ’Α 
πεναντίας, έτσι έπεκτείνεται ή έπανάστα- 
ση, καί δημιουργοΰνται σοβαρές δυσκο
λίες στή Βρετανική Αύτοκρατορία, μιά πού 
αύτή κυρίως ένδιαφέρεται γιά τό χώρο 
καί γιά τούς περισσότερους λαούς πού έ- 
κτείνονται άπό τήν Αίγυπτο ώς τήν Αύ- 
στραλία σέ δλη μάλιστα τήν έκταση τών 
νοτίων συνόρων τής Ρωσίας.

Δέν εΐναι δέ καθόλου τυχαίο τό δτι 
τά διάφορα κινήματα τής Μακρινής καί
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Μέσης ’Ανατολής, μολονότι καθοδηγημέ
να άπό τά κατάτόπους κομμουνιστικά κόμ 
ματα, έχουν έντονη έθνικιστική έπίφαση. 
Δέν εΐναι μόνο γιατί τό ύπαγορεύουν γε 
νικότεροι λόγοι στρατηγικής, άλλά γιατί 
αύτός ό όξύμωρος έθνικιστικός κομμουνι
σμός (έκτός άπό τόν ελληνικό), άποτελεϊ 
μιά άναγκαία κατάσταση πού βγήκε άπό 
τόν τελευταίο πόλεμο γιά νά δικαιολογη
θούν οί πιό άδικαιολόγητοι αωβινισμοί. 
Σύμφωνα μέ ποιές άρχές άλλωστε θά 
ξερριζώνονταν τά έκατομμύρια τών λαών 
τής Α ν. Εύρώπης, γιά νά μείνον έθνικώς 
άμιγή κράτη ή Πολωνία κι’ ή Τ  σεχοσλο- 
βα κία ; Καί σύμφωνα μέ ποιές κομμουνι
στικές άρχές ό Δημητρώφ ζητά νά μάς 
πάρη τήν Δ . Θράκη τώρα κι’ ό Τίτο τή 
Μακεδονία ; Τ ί έγινε ή φροντίδα γιά τή 
διεθνή άδελφωσύνη κι’ αύτοδιάθεση τών 
λαών; Καί τί θά πή έθνικώς άμιγή κράτη 
στή μαρξιστική ιδεολογία ;

‘Η χειρονομία τών Ηνω μένω ν Πολιτει
ών νά δημιουργήσουν τήν άνεξάρτητη Δ η 
μοκρατία τών Φιλιππινών δέν ξέρουμε τί 
άντίκτυπο πρόκειται νά έχη στούς άλλους 
λαούς τής Μακρινής ’Ανατολής κι’ άν ή 
παραχώρηση τής πολιτικής δημοκρατίας 
θά συνοδεύεται κ ι’ άπό τήν άπαραίτητη 
οικονομική δημοκρατία, σ ’ αύτό τό μεσου
ράνημα τοΰ άμερικανικοΰ κεφαλαιοκρα
τισμού.

Εΐνα ι λοιπόν φυσικό νά έπιζητοΰν οί 
"Α γγλο ι έργατικοί τή λύση μιάς τόσο πε
ρίπλοκης κ ι’ έπικίνδυνης γ ι’ αύτούς κα 
τάστασης. Κ ι’ ή λύση πρέπει νά εΐναι τέ
τοια πού νά προσφέρη, θεωρητικά καί 
πρακτικά, περισσότερα πλεονεκτήματα ά 
πό τή ρωσική, χωρίς νά σημαίνη καί τήν 
αύτοκαταδίκη τής βρετανικής συμπολιτείας, 
θ ά  πρέπει νά ίκανοποιή έπομένως καί τήν 
πολιτική έλευθερία τών μέχρι τώρα ύπό- 
δουλων καί τήν οικονομική τους άπελευ- 
θέρωση, άφοϋ θά έπεκταθοΰν καί σ’ αύ
τούς δλες οί σοσιαλιστικές μεταρρυθμί-
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ρο μέσο άναπτύξεως τοΰ πολιτισμοΰ, ά λ 
λά καί ώς πρωτεργάτης τής νίκης τών 
δυό μεγάλων πολέμων έσωσε τόν πολύ
μορφο παράλιο πολιτισμό άπό τήν άπει- 
λή τοΰ μονοπλεύρου πολιτισμοΰ τής πε- 
διάδος.Καί εΐναι βέβαιο πώςήΜ.Βρεττανία 
έκαρπώθη γιά τήν ύπηρεσία της αύτή καί 
κάποιο άντάλλαγμα· δμως οί μεγάλες δυ
σκολίες μιάς τέτοιας λειτουργίας θά φα- 
νοΰν τώρα, δπου αύτή μεταβιβάζεται στις 
Η . Π . Α . Γιά  νά μπορεί δέ όπωσδήποτε 
κάποιος νά άσκή αύτήν τήν ώφέλιμη ά-

στυνομία σέ παγκόσμια κλίμακα, πρέπει 
\»ά διαθέτη καί άνάλογη δύναμη σέ έπίσης 
παγκόσμια κλίμακα. Γιαύτό, έ ω ς  π ο ύ  
ν ά  ό ρ γ α ν ω θ ή  ό κ ό σ μ ο ς  κ α 
λ ύ τ ε ρ α ,  τό νά έχη τό κυβερνόν έ 
θνος ώρισμένες βάσεις έπάνω στούς παγ
κόσμιους δρόμους πρέπει, νά συγχωρηθή 
ώς «άναγκαΐον κακόν».— ’Επί πλέον, καί 
παρ’ δλο πού στήν ’Αγγλία , καθώς καί 
στά Σκανδιναβικά Κράτη, κυβερνούν κόμ
ματα άποκαλούμενα σοσιαλιστικά, πολύ 
μεγάλη παρανόηση θά έκάναμε, άν ύπο-

σεις πού πραγματοποιούνται στή Μητρό
πολη, γιατί δέν είναι νοητό νά έχη χτυ- 
πηθή τό μεγάλο κεφάλαιο στήν ’Αγγλία  
καί νά δρά άσύδοτο στις άλλες «κατώτε
ρες» χώρες.

Ποιός θά εΐναι ό πρακτικός δρόμος 
πού θά όδηγήση σ’ αύτή τήν σχεδόν ει
δυλλιακή κατάσταση, δέν εΐναι εύκολο 
νά προβλεφθή- μπορεί δμως νά προβλεφθή, 
δτι_ ό δρόμος αύτός ύπάρχει καί τά άμοι- 
βαία συμφέροντα μποροΰν νά Ικανοποιη
θούν. Ή  πολιτική έχει αύτή τήν ίκανότη- 
τητα, νά πραγματοποιή τίς πιό άλλοπρό- 
σαλλες προσαρμογές κ ι’ δμως νά μή χά- 
νη άπό μπροστά της τούς άντικειμενικούς 
σκοπούς. ’Εμείς οί "Ελληνες  γνωρίσαμε 
τή φοβερή άντίδραση τοΰ Μ έττερνιχ στήν 
’Επανάσταση. ’Ό τα ν  δμως ή 'Επανάστα
ση έγινε κατάσταση κ ι’ έβάδιζε πρός τή 
δημιουργία Κράτους, οί άλλες δυνάμεις 
συζητοΰσαν νά τό άφήσουν σέ κάποια ε
ξάρτηση άπό τό Σουλτάνο, κι’ έκεϊνος ξα
φνικά τό ήθελε άνεξάρτητο. Οί προστάτισ- 
σες Δυνάμεις τόφτιασαν μικρό κ ι’ έκεϊνος 
σκεφτόταν στά 1839, ν ' άναστήση τήν Β υ 
ζαντινή Αύτοκρατορία μέ πρωτεύουσα τήν 
Κωνσταντινούπολη. Πώς νόμιζε πρωτύ
τερα δτι ζημιωνόταν ή Αύστρία άπό τήν 
'Ελληνική  ’Επανάσταση, κ ι’υστερα θάβρι- 
σκε κέρδος άπό τήν 'Ελληνική  Αύτοκρα
τορία ; Ή  συντηρητική βρετανική κυβέρ
νηση τής έποχής φέρθηκε έπίσης έχθρικά 
πρός τήν 'Επανάσταση· μόλις πραγματο
ποιήθηκε, στήν ίδια Κυβέρνηση, μεταβολή 
ένός προσώπου μέ τό θάνατο τοΰ Castel- 
reagll κι' ήρθε ό Canning, στό 'Υ 
πουργείο τών 'Εξωτερικών, αύτός κι’ δλη 
ή βρετανική πολιτική βοήθησαν δσο μπο
ρούσαν γιά τήν έπιτυχία της. Πώς άντι- 
μετωπίζονταν τά ίδια συμφέροντα άπό 
δυό έκ διαμέτρου άντίθετες άπόψεις, άπό
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στηρίζαμε δτι έκείνο πού γιά τήν ώρα του
λάχιστο, έφαρμόζεται σ ’ αύτές τίς χώρες 
σάν τελικό σέ κάθε περίσταση κριτήριο, 
εΐνε κάτι παρόμοιο μέ τόν άποδογματισμέ- 
νο σοσιαλισμό,δπως τόν έννοοΰν,τόνάπαι- 
τοΰν καί μέ κάθε θυσία τόν προπαγανδί
ζουν (δία οί μαρξισταί στήν ’Ηπειρωτική 
Εύρώπη.Στίς χώρες έκεϊνες εΐναι μάλλον 
ή Δημοκρατία πού άπερρόφησε τό σοσια
λισμό, άντΐ νά γίνη τό άντίθετο.

Τό πνεΰμα δμως τών «άποστατών» πού 
ύποστηρίζει ό κ. Α . Γ .  Τ . δέν εΐναι δημο
κρατικό, γιατί βλέπει τά πράγματα περισ
σότερο μέ τό φακό τής Μαρξιστικής θεω
ρίας. Ε ΐνα ι αιχμάλωτο τοϋ δόγματος. Εί-

τήν ίδια κυβέρνηση ; Καί ποιός ένέργησε 
πιό σωστά, ό πολέμιος ή ό φ ίλος; Ή  
πείρα άπόδειξε πώς ό φίλος.

Έ φ όσ ον μιά κατάσταση σπρώχνεται 
πρός τή λύση της άπό κάποιαν άδυσώπη- 
τη καί φανερή άναγκαιότητα, ή φτωχή 
άνθρώπινη πείρα έπιβάλλει προσαρμο
γή πρός τά νέα δεδομένα, γρήγορη μελέ
τη κ ι’ άφομοίωσή τους, δταν μάλιστα ύ- 
πάρχει ή βεβαιότητα δτι κάθε βίαιη άντί
δραση πρός αύτή τήν κατάσταση άποτε- 
λεϊ ματαιοπονία. Ή  καθοδήγηση τών έπι- 
κινδύνων καταστάσεων εΐναι συχνά συμ- 
φερότερη άπό τήν ούραγική παρακολού
θησή τους,

** *
Ποιοι θά ήταν γιά τήν Ε λ λ ά δ α  οί άντί- 

κτυποι μιάς τέτοιας πολιτικής τού ’Εργατι
κού κόμματος;Μπορεΐ κανείς νά προβλέψη 
πώς θά ήταν κατά πολλούς τρόπους εύερ- 
γετική, άψοΰ άλωστε κ ι’ή Ε λ λ ά δ α  εΐν ’ έ'να 
σημείο τής πολιτικής τοΰ κ. Μπέβιν πού 
έπικρίνεται σταθερά άπό τούς «άποστά- 
τες». Στά  έσωτερικά θά μάς βοηθοΰσε στή 
σύντομη έξομάλυνση τών τραγικών διαφο
ρών μας,καί μιά πού εΐναι γνωστή ή έξάρ- 
τηση τοΰ έλληνικοΰ κεφαλαίου άπό τό 
άγγλικό, θά καθιστούσε πιό εύκολη τήν 
ύπαγωγή του ύπό κρατικό έλεγχο, γιά νά 
γίνη εύεργετικό, καί νά προχωρήσουμε 
τέλος πάντων κάποτε πρός τήν άνασυγ- 
κρότηση. Γιά  τήν Κύπρο, θά καθιστοΰσε 
δυνατή τή δημιουργία ένός είδικοΰ καθε
στώτος πού θά συμβίβαζε τή στρατηγική 
άξία πού έχει τό νησί γιά τήν άσφάλεια 
τής Συμπολιτείας, μέ τήν πολιτική κι’ ή
θική κι' οικονομική πού έχει γιά μάς τό 
ξαναγύρισμα τών τόσο άδικημένων αύ
τών παιδιών τοΰ Έ λληνισ μοΰ  στήν οίκο- 
γένειά τους.
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δικά γιά τήν Ε λ λ ά δ α  οί «άποστάτες» πή
γαν ^  μέρος τοΰ δυναμικοΰ τμήματος 
τής άλλως τε έδώ έπάνω σέ βάση δχι καί 
τόσο σαφή καί εύσταθή, συνδικαλισμένης 
έργατικής τάξεως καί δχι μέ τήν άποψη 
τοΰ ύπολοίπου μεγίστου έργατικοΰ δγκου 
τοΰ δικοΰ μας λαοΰ· λησμόνησαν, δτι πά
νω άπό τά ταξικά καί τά συνδικαλιστικά 
αιτήματα πρέπει νά εΐνε σεβαστός ό λαός.

Τέλος θά ήταν λάθος νά πιστεύση 
κανείς, δτι στήν 'Α γγλία , χώραν πραγμα
τικά άνωτέρας συνθετικής μορφώσεως, ή 
πάλη μεταξύ συντηρητικών καί έργατικών, 
εΐναι πάλη καπιταλιστών ή Ιμπεριαλιστών 
πρός άντικαπιταλιστάς καί είρηνοφίλους.
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'Η Βρεττανική πολιτική στή Μ. ’Ανατολή
Οί τελευταίες εξελίξεις των Ά γγλοα ι- 

γυπτιακών συνεννοήσεων καί Ιδιαίτερα ή 
διακοπή τους, γιά τίς διαφορές πού έκδη- 
λώθηκαν σχετικά μέ τό ζήτημα τοΰ Σ ο υ 
δάν, είχαν άπήχηση σέ πολλά σημεία τήςΜ, 
'Ανατολής. Σ έ  ολόκληρη τήν έκταση τοΰ 
«μωσαϊκού» τών κρατών, πού περιβάλλουν 
τήν άνατολική άκρη τής Μεσογείου, ύφαί- 
νεται ένα συνεχές έρώτημα γιά τό ποιές 
είναι οί προθέσεις τής Μ . Βρεττανίας καί 
ώς ποιό σημείο οί προθέσεις πού διακη- 
ρύχνει άντικατοπτρίζουν τίς πράξεις της 
καί τίς άντιδράσεις της, σέ κάθε μιά άπ’ 
αύτές τίς χώρες χωριστά. “ Ομω ς1 τά 
γεγονότα στή Μ . ’Ανατολή έξελίσσονται 
γρήγορα καί ή πορεία τους άκολουθιέται, 
χωρίς καθορισμένο ή σταθερό σκοπό, 
άπό μέρους τής Μ . Βρεττανίας. Πριν άπό 
λίγους μήνες συζητοΰσα γιά τό μέλλον, 
μέ τόν ύπουργό ένός άπό τά άραβικά κρά
τη, πού έδειχνε μιά ευρύτερη άντίληψη ά 
πό πολλούς άπό τούς συγχρόνους του. 
Τού έλεγα, πώς σέ δυό—τρία χρόνια, οί 
άραβικές χώρες θά πρέπει νά διαλέξουν, 
άνάμεσα στή βρεττανική καί τή ρωσική ε
πιρροή. Μ οΰ άπάντησε : «’Έ χ ε τ ε  άπόλυ- 
τα  λάθος, γιατί όχι έμεϊς, άλλά έσεϊς οί 
Βρεττανοί θά πρέπει νά διαλέξετε». Τά 
λόγια αύτά συγκεφαλαιώνουν μέ άκρί- 
βεια τήν κατάσταση, πού δυστυχώς οί 
άρμόδιοι στή Μ . Βρεττανία δέν έχουν άρ- 
κετά κατανοήσει· οΰτε έχει έκτιμηθεϊ κα 
λά ή άπόφαση τής Ρωσίας νά έξασφαλί- 
σει γιά τόν έαυτό της ένα πάτημα στή 
Μ . ’Ανατολή.

Τό τέλος τοΰ δεύτερου παγκόσμιου πο
λέμου άφησε τή Μ . Βρεττανία σέ μιά δυ
ναμική θέση στή Μ . ’Ανατολή. Κα ί μόλο 
πού στό παρελθόν οί άβεβαιότητες έδωσαν 
πολλές πικρές στιγμές στούς ’Αραβικούς 
λαούς, ύφίσταται ένα Εμφυτο αϊσθημα φι
λίας πρός αύτή, πού ένισχύεται, σέ μεγά
λη έκταση, άπό τό θαυμασμό γιά τόντρό 
πο πού πολέμησε καί άπό τή κατανόηση, 
πώς δταν μπει στή δοκιμασία, είναι πα
ρασκευασμένη νά ριψοκινδυνέψει τήν ύ
παρξή της, στόν άγώνα γιά τήν έλευθε
ρία καί άλλων χωρών, έκτός άπό τή δι
κή της. Ο ί εύκαιρίες πού προσφέρονταν 
στή Μ . Βρεττανία ήταν τόσο μεγάλες, δ 
σο ποτέ, χρειάζονταν δμως μιά άποφασι- 
στική καί δυναμική πολιτική. Ο ί εύκαιρίες 
έκεΐνες ύπάρχουν σέ ένα όρισμένο ποσο
στό καί σήμερα. ‘Αδυνάτισαν δμως, άπό
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τίς πολλές άστοχίες τής Μ . Βρεττανίας 
στό νά υίοθετήσει μιά πολιτική πού νά 
ήταν σταθερή, άποφασιστική καί συνεπής.

Στήν άρχή τών συνεννοήσεων γιά τήν 
άναθεώρηση τής Άγγλοαιγυπτιακής Σ υ ν 
θήκης του 1936, ή βρεττανική κυβέρνηση 
έπαιξε ενα χαρτί πού κανείς δέν τό πε- 
ρίμενε, άναγγέλοντας τήν πρόθεσή της νά 
άποσυρθεϊ άπό τή χώρα τοΰ Νείλου. Ή  
άπόφαση αύτή έλέγχθηκε αύστηρά άπό 
πολλούς κύκλους τής ’Αγγλίας καί τής 
Βρεττανικής Αύτοκρατορίας. ’Ά ν  προορί
ζονταν νά χρησιμέψει σά χειρονομία κα 
λής πίστης, τό χαρτί αύτό μποροΰσε νά 
ήταν πολύ δυνατό. Ά ν  ήταν ένα κοκκα- 
λάκι γιά τήν αιγυπτιακή «κοινή γνώμη», 
τότε πραγματικά δέν θά μποροΰσε νά παι- 
χτεΐ χειρότερο. Ή  Βρεττανική Απ οστολή, 
άφοΰ καθόρισε τούς έλάχιστους δρους 
πού θά μποροΰσε νά άποδεχτεΐ, εδωσε 
όλόκληρη σειρά «άπό μάχες οπισθοφυλα
κής», κατά τίς όποιες παρέδωσε, τή μιά ύ
στερα άπό τήν άλλη, τίς θέσεις της. Καί 
αύτό δέν ήταν ούτε λογικό, ούτε έπιθυμη- 
τό. ’Ά ν  ή Βρεττανική Κυβέρνηση ήταν 
πραγματικά προπαρασκευασμένη νά δε
χτεί άλλους δρους, ήταν λάθος στρατη
γικής νά διακηρύχνει πώς οί διαδοχικές 
άπαιτήσεις τών Αιγυπτίων ήταν τό έλάχι- 
στο δριο. Γιατί ή Αιγυπτιακή Κυβέρνηση 
ήταν άναγκασμένη νά παρακολουθεί κά 
θε επιτυχία, γιά νά έξακριβώσει τί μπορού
σε νά κερδίσει άκόμα καί ή άεικίνητη πα
λίρροια τής έσωτερικής πολιτικής τήν έ- 
σαιρνε πρός τά έπάνω μας, μόλις προσ
περνούσε ένα έμπόδιο. Έ τ σ ι  σέ λίγο, έ 
χοντας συμφωνήσει γιά τά κυριότερα ζη
τήματα τής Αίγύπτου, τά δυό έθνη άντι- 
μετώπισαν τό πρόβλημα τού Σουδάν. ‘Η 
λύση ύπήρχε, δέν ύπήρχε δμως μιά άπο- 
φασιστική βρεττανική πολιτική. Γ ιά  πρώτη 
φορά δόθηκε τότε στόν κ. Μπέβιν ή εύ
καιρία νά παίξει ένα προσωπικό ρόλο στις 
συνεννοήσεις. Σ έ  όποιαδήποτε δμως συμ
φωνία κι’ άν έφτασε εΤναι εύνόητο πώς 
ό άντίλαλός της ήχοΰσε διαφορετικά 
στήν Αϊγυπτο καί στό Σουδάν, δπου οί 
ήχηρές έπαγγελίες τοΰ Γενικοΰ Διοικη
τή καταστρέφουν διαδοχικά κάθε σχέ
διο μιάς λύσης μέ τήν Αϊγυπτο, μέ μιά ά- 
νησυχαστική κανονικότητα. Κάπου ή βρετ
τανική πολιτική διασπάστηκε καί άκόμα 
μιά φορά προβάλει τό έρώτημα, άν ή

Βρεττανική Κυβέρνηση γνωρίζει πραγμα
τικά τί θέλει.

Οί ϊδιες αύτές σκέψεις καθρεφτίζονται 
στά ταραγμένα νερά τής «Μεγάλης Σ υ 
ρίας». Τά  σημερινά σύνορα τής Συρίας 
δέν έχουν γεωγραφικές, πολιτικές ή οικο
νομικές βάσεις. Ε ΐνα ι άποτέλεσμα αύθαί- 
ρετων άποφάσεων, άπό τούς Συμμάχους 
στά 1919 καί άπό τούς Γάλλους άργότερα 
κατά τήν ένάσκηση τής εντολής τους. ’Ά ν  
ή άνατολική όχθη τής Μεσογείου πρόκειται 
νά έχει κάποια πραγματική οικονομική 
δύναμη, είναι άναγκαία μιά άνασυγκρό
τηση, γιά νά δημιουργηθεΐ καί πάλι ή Σ υ 
ρία τών περασμένων έποχών. Αύτό δμως 
έρχεται σέ άντίθεση μέ τίς άπόψεις τοΰ 
νεοεστεμμένου βασιλιάτής ‘Υπεριορδανίας, 
δπως τίς έξέφρασε μέ τόν τελευταίο λό 
γο του. Καί στή Μ . Α να τολή  ύποστηρί- 
χθηκε ή άποψη, πού έ’χει καί κάποια δι
καιολογημένη άληθοφάνεια, πώς ό λόγος 
αυτός δέν μπορεί νά ειπώθηκε χωρίς 
προηγούμενη γνώση τών βρεττανών, άν 
όχι καί μέ τήν ύποστήριξή τους. Καί κα 
θώς άκουσα άπό έξέχοντα πρόσωπα, αύ
τό ισχυρίστηκε καί ό ϊδιος ό βασιλιάς. ‘Η 
Βρεττανική Κυβέρνηση δμως δήλωσε πώς 
εΐναι ούδέτερη στό ζήτημα αύτό καί πρέ
πει νά πιστέψουμε πώς ή δήλωση αυτή 
εΐναι χωρίς άμφιβολία αύθόρμητη. Ή  οό- 
δετερότητα δμως έχει τά έλαττώματά της 
καί ή ούδετερότητα, πολλές φορές, δέν ε ί
ναι άρκετή.

Στήν Παλαιστίνη, κάτω άπό τά παρα
τηρητικά μάτια τών άραβικών κρατών 
πού τήν περιβάλλουν, ή βρεττανική στάση 
φαίνεται νά δείχνει ένδιασμούς. Καί δ 
ταν οί ’Ά ρα βες  συζητοΰν μέ τούς Βρεττα- 
νούς φίλους τους αύτό τό γιομάτο άγκά- 
θια πρόβλημα, συχνά ρωτούν : «Γιατί ή 
Βρεττανική Κυβέρνηση δέν έκδηλώνεται 
καθαρά μέ τή μιά ή τήν άλλη πλευρά ; 
Τότε θά ήξερε ό καθένας πώς νά φερθεί.» 
Ή  έλλειψη μιάς σταθερής πολιτικής αύ- 
ξάνει μονάχα τούς φόβους καί τίς ύποψί- 
ες καί^γιά τά δυό μέρη, ένώ ή άνικανό- 
τητα τών άρχών νά προστατέψουν τά 
δημόσια δργανα καί τούς στρατιώτες άπό 
τίς προσβολές καί τίς ύβρεις, ρίχνει τό 
γόητρο τής Μ . Βρεττανίας στά μάτια τοΰ 
κόσμου. ‘Η Μ . Βρεττανία δμως έχει νά 
σκεφτεΐ κάτι ποιό πολύ στή Μέση Α ν α 
τολή, άπό τή διευθέτηση αύτών τών άμέ- 
σων προβλημάτων. Τά  συμφέροντά της 
στή περιοχή αύτή άναγνωρίζονται, είναι 
δμως σημαντικό αύτά τά συμφέροντα, άν 
θέλουμε νά ύποστηριχθοΰν στά μάτια τοΰ 
κόσμου,^νά έφαρμόζονται γιά τό συμφέ- 
ρο τών ϊδιων τών χωρών τής Μέσης Α 
νατολής. Δέν φτάνει νά λέγεται συχνά
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πώς ή ίσχή τής Μ . Α να τολής έξαρτάται 
άπό τήν ένότητα τών άραβικών χωρών, μέ 
τήν Ισχυρή ύποστήριξή μιάς άπό τίς Μ ε 
γάλες Δυνάμεις. Τά  μάτια τών Α ρ ά 
βων αύθόρμητα στρέφονται πρός τή Μέ- 
γάλη Βρεττανία, γιά νά τούς ένισχύσει 
μαυτή τήν ύποστήριξή. Τά πατροπαρά
δοτα συμφέροντα καί οί φιλίες, άκόμα καί 
σήμερα, παίζουν τό ρόλο τους καί μόλες 
τίςδυσκολίες πού δημιουργήθηκαν,άπό τήν 
ϊδια τήΜ.Βρεττανία, οί φιλίες αύτές έ'χουν 
άκόμα τίς ρίζες τους γερά χωμένες.

Οί χώρες αύτές χρειάζονται βοή
θεια γιά ν ’ άναπτύξουν τούς πόρους 
τους καί άν δοΰν τή Μ εγάλη Βρεττα 
νία περισσότερο άπασχολημένη μέ άλλα 
συμφέροντα, παρά μέ τά δικά τους, δπως 
είναι τά συμφέροντα τών Εβρα ίω ν στήν 
Παλαιστίνη, ή τών Γ  άλλων στή Συρία, θά 
άναγκαστοΰν νά στραφοΰν άλλοΰ γιά 
βοήθεια. Καί ή βοήθεια αύτή εΐναι έτοιμη 
γιά νά τούς προσφερθεϊ.

Μήνες ολόκληρους τώρα ή ρωσική δρα
στηριότητα στή Μ . Α να το λ ή  σταθερά 
αύξάνει. Τό είδος αύτής τής δραστηριότη
τας διαφέρει, άπό τήν πολιτική παρέμβα
ση, στις παράμερες γωνιές τού ’Ιράν, ώς 
τή, σχεδόν νόμιμη, έμπορική διείσδυση, 
στό Λίβανο. Πίσω δμως άπ’ αύτά ύπάρ- 
χει μιά ισχυρή προπαγάνδα, πού προσπα
θεί νά επιβάλει τή ρώσική μορφωτική έ
πίδραση, σέ δλα τά άραβικά κράτη. Οί 
ρωσικοί σκοποί εΐναι φανεροί, Ά π ό  τό έ
να μέρος σταθερά κινοΰνται πρός τόν έ 
λεγχο τών Στενώ ν. Ά π ό  τό άλλο μέρος 
έκδηλώνεται μιά άμετάβλητη φορά πρός 
τίς πετρελαιοπηγές τοΰ νότιου ’Ιράν καί 
τοΰ ’Ιράκ, καθώς καί μιά προσπάθεια γιά 
νά έξασφαλιστεϊ τό πέρασμα πρός τίς 
νότιες θάλασσες. Γ  ιά τήν ώρα ό στόχος 
αύτός εΐναι δευτερότερος, τά σημάδια δ 
μως τής προπαρασκευής του εΐναι έκδηλα. 
Μ έ τή χρησιμοποίηση τής κομμουνιστικής 
έπιδρασης στήν Ε λ λ ά δ α , δέν χρειάζεται 
παρά μονάχα μιά επέκταση τοΰ κομμου
νιστικού έλέγχου πρός τή βόρεια Συρία 
καί τίς γειτονικές της χώρες,γιά νά δημιουρ- 
γηθεΐ ένα κενό γύρω, άπό τήν Τουρκία 
καί γιά νά άπομονωθεϊ ή χώρα αύτή άπό 
τήν πιθανή ύποστήριξή πού θά μποροΰσε 
νά βρει στόν άγώνα της έναντίον μιάς 
διπλωματικής πίεσης. Καί μόλο πού ή 
Ρωσία άναγκάστηκε νά ύποχωρήσει στό 
Αζερμπαϊτζάν,μπορούμε νά ποΰμε πώςά- 
κολούθησε έδώ τήν πατροπαράδοτη πολιτι- 
κήτης,τοϋ «reculer pour niieux sauter». 
Στό μεταξύ κάνει έμπορικές καί βιομη
χανικές προσφορές στή Συρία καί στό Λ ί 
βανο, πού φτάνουν πολύ πιό πέρα άπό 
τις πιό πλούσιες προσφορές πού Εγιναν
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άπό όποιαδήποτε άλλη δύναμη. Στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις οί Σύριοι άπέρρι- 
ψαν αύτές τίς προσφορές, γιατί κάτι ξέ
ρουν γιά τό δπλο μέ τίς δυό κόψεις τής 
ρωσικής φιλίας. ’Αντί γιαυτές έλπίζουν 
νά βρουν δ,τι χρειάζονται στή Βρεττανική 
Αυτοκρατορία.’Αναγκαστικά δμως θάστρα- 
φοϋν πρός τή Ρωσία άν δέν ελθει γρή
γορα ή βοήθειά της.

Τό ζήτημα δέν είναι άν ή Ρωσία 6χει, 
ή δχι, ένα άπόλυτα νόμιμο δικαίωμα νά 
επεκτείνει τήν έπιρροή της. Τό ζήτημα εΤ
ναι άν έμείς^ σάν Αύτοκρατορία, έπιτρέ- 
πεται νά δοΟμε τή δική μας έπιρροή νά 
εκτοπίζεται. Η θέση μας άδυνάτισε κιό- 
Xocq οχή Συρία, άττό τό φόβο îccq v0c τιεί- 
σουμε τούς Γ  άλλους πώς δέν εχουμε τήν 
πρόθεση νά τούς άντικαταστήσουμε έκεϊ. 
Α ν  είναι συμφέρον τών Γάλλω ν νά δοϋν 

τό κενό νά συμπληρώνεται άπό τους Ρώ 
σους. εΤναι συζητήσιμο πράγμα. Ά ν  κρί
νουμε άπό τή δράση τοΰ ΓαλλικοΟ Κ . Κ . 
στό Λίβανον, πιθανό νά είναι. ’Ά ν  κρί
νουμε έπίσης, άπό τό έπίσημο ρωσικό δι
πλωματικό ένδιοφέρον γιά τήν έμπορική 
δραστηριότητα τών Βρεττανών υπηκόων 
στήΣυρία, φαίνεται νά νομίζουν πώς άνέ- 
λαβαν τό ρόλο τών Γ  άλλων στις περιοχές 
τους. Ή  ’Ορθόδοξη Ε κκ λ η σ ία  μάλιστα 
άρχισε νά γίνεται τό όργανο τής ρωσι
κής πολιτικής, δπως ή Δυτική Εκκλη σ ία  
έπιδέξια άποσπάστηκε άπό τό διεθνή χα 
ρακτήρα της, τόν καιρό πού οί Γά λλοι κυ 
ριαρχούσαν. Ά π ό  τό κέντρο τοΰ ρωσικού 
ίστοΰ, στή Βηρυττό, αύξανόμενη προπα
γάνδα γιά τήν κομμουνιστική ιδεολογία 
μέ τήν ύποστήριξη τών πιό γενναιόδω- 
ρων έμπορικών προσφορών, έπεκτείνεται 
σέ βάθος καί Ικταση. μέσα στή Μέση Α 
νατολή.

Πού βρίσκεται ή άπάντηση ; ’Εκείνοι 
πού γνωρίζουν καί κατανοούν τή Μ . Α 
νατολή μέ συνέπεια ύποστήριξαν τό δυ- 
νάμωμα τών Αρα βικώ ν Κρατών σέ μιά 
συνομοσπονδία πού νά προέρχεται άπό 
τή δική τους πρωτοβουλία. Ή  άρχή 
έγινε μέ τήν ’Αραβική "Ενω ση, πού κατά 
τόν καταρτισμό της ένθαρρύνθηκε καί ένι- 
σχυθηκε άπό τήν τότε Βρεττανική Κυβέρ 
νηση, Ά κ ό μ η  μιά φορά, μέ τά άραβικά 
μάτια, ή πολιτική φαίνεται πώς άλλαξε 
τήν πορεία της. Έ ν ώ  ή διπλωματική άνα- 
γνώριση τής Αραβικής "Ενω σης θά τήν 
είχε δυναμώσει καί ύποστηρίξει. τής τήν 
άρνήθηκαν. Έ νώ  ή γνώμη της γ ιά τά  προ
βλήματα τής Μ . Α να τολή ς  θά εΤχε βοη
θήσει γιά νά βρεθεί μιά λύση, ή Έ νω σ η  ά-

γνοήθηκε. Τό άποτέλεσμα ήταν νά έκδη- 
λωθεϊ σήμερα μέσα στήν "Ενω ση, ένα 
πνεΰμα άδιάλλακτης άλληλοϋποστήριξης 
τών μελών της. ’Έ τσ ι, γιά νά διοχετευ
τεί ή βρεττανική φιλία καί έπιρροή σέ 
καθένα άπό τά άραβικά κράτη, πρέπει 
νά περάσει άπό τήν 'Ένω ση, πού άποτε- 
λεΐ τόν καλύτερο άγωγό, μιά κ ι’άπ’ αύτή 
μπορεί νά κατωρθωθεί κάποια πολιτική 
συνέχεια καί συνεργασία.
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