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ΕΠ 1 Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ
ΤΩΝ ΚΟ ΙΝΩ ΝΙΚΩ Ν ΚΑΙ Π Ο Λ ΙΤΙΚ Ω Ν  ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Ω Ν

TOM. 1, ΤΕΥΧ· Α '-Β' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1916

Το περιοδικόν ΐοΰτο σκοπόν εχει νά βοηθήσΐ] τήν σπουδήν τής 
κοινωνίας και της πολιτείας.

Κ ατ’ ακολουθίαν πρωτίστους αποβλέπει εις οικονομικός, δη
μοσιονομικός, στατιστικός, νομικός καί γενικός κοινωνιολογι
κός μελετάς, αί όποίαι έχουν όντικείμενον τό σΰνολον τών κοινω
νικών εκδηλώσεων και σκοπόν την εΰρεσιν τών νόμων τής ακμής 
καί παρακμής τών κοινωνιών. Έκτος τσΰτων, προς πλήρη κα- 
τανόησιν τής κοινωνικής ζωής θά περιλαμβάνωνται καί μελέται, 
όφορώσαι δλας τός αλλας σΐΊμαντικός κοινωνικός εκδηλώσεις, 
δηλ. τός ήθικός σχέσεις, τός συνήθειας, την γλώσσαν, τός 
θρησκευτικός καί καλλιτεχνικός αντιλήψεις.

Άναγκαΐον συμπλήρωμα τών θεωρητικών ερευνών θά εΐναι 
πολιτικαί μελέται, αί όποίαι αποβλέπουν εις την ένσυνείδητον 
διαμόρφωσιν τής κοινωνικής καί πολιτειακής ζωής.

Τέλος απαραίτητοι θά εΐναι φιλοσοφικά! μελέται, διότι χω- 
οίς την βοήθειαν τής φιλοσοφίας δεν είναι δυνατή ή λΰσις οΰτε 
τών σχετικών μεθοδολογικών ζητημάτων ο ντε τών θεμελιωδών 
έν γένει προβλημάτων τών κοινωνικών καί πολιτικών επι
στημών.

ΛΙέ όλιγα λόγια τίποτε από ό,τι άφορα την κοινωνικήν καί.



πολιτειακήν ζωήν δεν θά είναι ξένον προς τό περιοδικόν αυτό.
Η  εύρΰτης τοϋ επιστημονικού ενδιαφέροντος επιβάλλεται πρώ

τον έξ αυτής τής ουσίας των έρευνητέων αντικειμένων, των 
οποίων Γ| μελέτη τότε μόνον ήμπορεί νά είναι πλήρης, όταν ή έ£έ- 
τασις αυτών γίνεται από όλας τάς απόψεις τοον καί δεύτερον εκ 
τοϋ γεγονότος, οτι ή επιστημονική είδίκευσις δεν έχει έπαρκώς 
προχωρήσει είς τον τόπον μας.

Ή  προέχουσα θεωρητική κατεΰθυνσις ίσως νά μήν εΰρη συμ
φώνους τούς π ρ α κ τ ι κ ο ύ ς, τούς θεωροΰντας όχι τόσον 
χρησίμους διά την ζωήν τάς θεωρητικάς μελέτας —  καί υπάρ
χουν πολλοί τοιοΰτοι είς τον τόπον μας, μολονότι αύταί είναι 
αρκετά παρημελημέναι. Ή  άντίδρασις αύτή προέρχεται από τήν 
συνταυτισιν θεωρίας και σχολαστικισμού, ή όποια πηγάζει άπό 
την προσήλωσιν είς τούς τύπους, τήν παραμέλησιν τής ουσίας 
καί την ύποδούλωσιν είς αυθεντίας. Ά λ λ ’ ή αληθινή θεωρία 
στηρίζεται είς την άμεσον παρατήρησιν, άντλεΐ τούς χυμούς της 
άπό την ζωήν αυτήν, είναι έλευθέρα, απροκατάληπτος" καί διά 
τοΰτο καθίσταται γόνιμός. Ουτω κατο)ρθωσαν τά έθνη, τά ό
ποια έχουν την μεγαλυτέραν έπίδοσιν είς τάς θεωρητικάς σπου- 
δας, νά άποκτήσουν άναμφισβήτητον υπεροχήν καί είς τήν 
πράξιν.

Τοιούτου είδους θεωρητικάς έρευνας σκοπόν έχει νά ενίσχυση 
ή Έπιθεώρησις αύτή, ή οποία φιλοδοξεί νά συγκέντρωση τήν 
συνεργασίαν όλων τών σχετικών Ελλήνων επιστημόνων. Κ ατ’ 
αύτόν μόνον τον τρόπον θά ήμπορέση — καθόσον είναι δυνατόν 
είς περιοδικόν—  νά προαγάγη τάς περί ών ό λόγος έπιστήμας 
είς τον τόπον μας, νά βοηθήση ιδίως τήν μελέτην τών ελληνι
κών κοινωνικών καί πολιτικών ζητημάτων καί νά συντελέση 
νά πραγματωθούν είς τήν κοινωνικήν καί πολιτειακήν ζωήν μας 
άνθρωπιστικά ιδανικά.

Ή  σημερινή άνησυχος εποχή δεν κάμνει περιττήν τήν έκδοσιν 
τού νέου τούτου περιοδικού, τοΰ οποίου ή ελλειψις είς τάς όμα- 
λάς περιστάσεις ήτον αισθητή είς όλους τούς άρμοδίους κύ
κλους, άλλ’ όλως τούναντίον. Διότι ή παγκόσμιος σΰρραξις. τη; 
οποίας ειμεθα μάρτυρες, αυξάνει τί|ν έπιθυμίαν τών έπιστημο- 
νικών ερευνών καί τάς κάμνει πλέον έπιτακτικάς. Αί κοινωνικοί 
καί πολιτικαι άξιαι έκλονίσθησαν καί καθένας, τοϋ οποίου ό 
νοΰς κινείται, θέλει να μαθη ποίαι άπ αύτάς θά μείνουν είς 
την θέσιν των και ποίαι καί πώς θά άντικατασταθοϋν. Έ ξ  
•άλλου ή διεξαγωγή τού Τχγώνος, είς τον όπίοίον έχουν άποδυθή

ή ετοιμάζονται νά άποδυθοΰν τά έθνη, καί ή φροντίς περί τής 
αύριον επιβάλλουν επιτακτικά τήν ακριβή γνώσιν τών πραγμά
των. Ούτως, ή ζωή, ή οποία σπαταλάται τόσον τυφλά είς τά 
πεδία τοϋ πολέμου, διεκδικεί τό δίκαιόν της.

Ή  «Έπιθεώρησις τών κοιν. καί πολ. επιστημών» έκδίδεται 
έπιμελεία όμάδος έπιστημόνων καί αποτελεί παράρτημα τής 
άρτισυστάτου Εταιρίας τών κοινοτικών καί πολιτικών έπι- 
στημών υπό τήν έξής έννοιαν ότι θά καταχωρούνται είς αύτήν 
καί αί είς τήν Εταιρίαν γινόμεναι επιστημονικοί άνακοινώσεις 
καί ότι θά άσκή αύτή έποπτείαν, όπως αί δημοσιευόμενοι μελέ- 
ται έχουν επιστημονικόν χαρακτήρα. Ά λ λ ’ αύταί πρέπει νά θεω
ρούνται ω ς έκφράζουσαι τάς γνώμας μόνον τών σχετικών συγ
γραφέων καί όχι τής Εταιρίας, ή οποία, οσάκις θέλη νά έκ- 
φέρη τήν γνώμην της επί οίουδήποτε ζητήματος, θά λαμβάνη 
ειδικήν άπόφασιν. Τ ά είς τό τέταρτον τμήμα τής Έπιθεωρή- 
σεως καταχωρούμενα χρονικά δεν είναι, λόγω τής έπικαιρότη- 
τος καί έν γένει τοϋ χαρακτήρος αυτών, επιδεκτικά έποπτείας 
έκ μέρους τής Ε ταιρίας καί πρέπει νά θεωροϋνται ό)ς έντελώς 
ξένα προς αυτήν.
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ΥΤΤΟ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  ΤΤ. ΤΓ ATT Α Ν Α Σ Τ Α Σ  ΙΟΥ

Ε ι σ α γ ω γ ή .  —  I. ' Ο ρ ι σ μ ό ς  κ α ί  ε ί δ η  τ ο ϋ  ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ .  
Πολιτικός, πνευματικός, οικονομικός, κοινωνικός κα'ι θρησκευτικός εθνικισμός. 
Μεγαλύτερα σημασία τοϋ πολιτικού εθνικισμού.—  II. Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  έ κ- 
δ ή λ ω σ ι ς  α  ύ· τ 0 ϋ ε ί ς  τ ή ν  ν ε ω τ ά τ η ν  ε π ο χ ή ν .  Δέν λεί
πουν παραδείγματα έκδηλώσεως πολιτικοί εθνικισμού εις παλαιοτέρας έπο- 
χάς.— III. Τ ί  ε ί ν α ι  έ θ ν ο ς .  ’Εξωτερικά γνωρίσματα αυτού- κοινή κατα
γωγή, θρησκεία, γλώσσα, κοινός πολιτισμός, κοιναί Ιστορικαί τΰχαι, Τ ά εξω 
τερικά γνωρίσματα ανεπαρκή πρός διάκρισιν τοϋ έθνους. Τό μόνοιν ασφαλές 
γνώρισμα είναι εσωτερικόν, ή κοινή εθνική συνείδησις. Γ έ ν ε σ ι ς  X ο ΰ  ε θ ν ι 
κ ι σ μ ο ύ .  —  I V  “Ο ρ ο ι  ά ν α π τ ύ ξ ε ω ς  τ ο ϋ  ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ .  ’ Εθνι
κοί αναμίξεις καί βραδεία μόρφωσις τών νεωτέρων εθνών. Πολιτική ένό- 
της. Πολιτικός τοπικισμός. Άπολυταρχισμός. Πολίτικοι ελευθερίαν. Κοινωνικαί 
αντιθέσεις. Θρησκεία. Οικονομικοί σχέσεις. Πολιτισμός καί μακρά παράδο- 
σις. Σφρίγος τοϋ έθνους καί πολεμικοί άρεταί αυτού. "Εντασις πιεσεως ξένης 
επιβολής. Τό φυσικόν περιβάλλον.—  V ’ Ε θ ν ι κ ά δ ρ ι α. Άρχαί, χρησι
μοποιούμενοι προς καθορισμόν αυτών. ’ Ι μ π ε ρ ι α λ ι σ μ ό ς  κ α ί  ε θ ν ι 
κ ι σ μ ό ς .  Βαθμιαία καί βραδεία άναγνώρισις τήί αρχής τών εθνοτήτων. “ Ay- 
νησις τής αρχής αΰτής είς τήν Ευρώπην. Σημασία τοϋ εθνικισμού. ’ Αποτελεί 
ορον προόδου. Ή  παντοία εντατική επικοινωνία τών εθνών δέν απειλεί νά εξα
φανίσω τάς έθνικάς διαφοράς. Ευρύτεροι πολιτειακοί συνασπισμοί μόνον μέ 
τήν αναγνώρισιν τής αρχής τών εθνοτήτων ήμποροϋν νά στερεωθούν.

Περί τών βαθύτερων αίτιων τοΰ παγκοσμίου πολέμου ήμπορεί νά 
υπάρχουν διάφοροι γνώμαι, αλλ’ είναι έκτος αμφισβητησεως δτι εγγύ
τεραν αιτίαν είχε τάς μεταβολάς πού έπροκάλεσαν ο'ι εθνικοί βαλκα

νικοί πόλεμοι. Έκτος τούτου μία έκδήλωσις τοΰ σέρβικου εθνικισμοί 
-ΰπήρξεν αφορμή τής έκρήξεώς του. ’Αναγνωρίζεται δε γενικώς <\ 
μεγάλη σημασία που είχεν ό γαλλικός νασιοναλισμός— διά νά μην εϊπω 
τίποτε γενικώς περί τοϋ σλαυικοϋ καί περί τοϋ ιταλικού— εις τήν <τυγ- 
Κ.ρστησιν τών συνασπισμών πού αμφισβητούν σήμερον τήν κυριαρχίαν 
τοΰ κόσμου. Τέλος άπό τά Κράτη πού αποτελούν τον ένα άπό τούς συνα
σπισμούς αυτούς τονίζεται διαρκώς, δτι σκοπός άπό μέρους αυτών τον 
σημερινού πολέμου είναι ή έξασφάλι<τις τής αρχής τών εθνοτήτων.

Αυτά καί μόνα τά γεγονότα άπό τήν σύγχρονον Ιστορίαν,. άνεξαο- 
^τήτως τοϋ αν ή ανωτέρω επαγγελία τών Κρατών τής Συνεννοήσεος 

<εΤναι, ειλικρινής ή όχι. άρκοϋν διά νά δείξουν τήν μεγάλην έπίδρασιν 
πού ασκεί είς τάς τύχας τών λαών δ εθνικισμός. Μεγαλυτέρα αναδρομή 
ε!ΐ τήν νεοκέραν Ιστορίαν μερικών σχετικώς μικρών λαών, είς τών 
όποιων ολόκληρον τήν ζωήν κυριαρχεί ή εθνικιστική ιδέα, κάμνει πλέον 
κατάδηλον τήν έπίδρασιν αυτήν.

’Αλλά τί είναι εθνικισμός ; Αύτοΰ τοϋ δρου γίνεται χρήσις άπό δλον 
τόν κόσμον. Εν τούτοις ολίγον εξετάζεται τό περιεχόμενόν του καί όχι 
σπανίως αποδίδεται είς αυτόν αξία επί τή βάσει υποκειμενικών ?ντε- 
λίος κριτηρίων. Διά τούτο, καί δταν κανείς θέλη νά εξετάση τά εθνι
κιστικά ζητήματα μόνρν ενός ώρισμένου εθνονς, είναι εκτάκτως ενδια
φέρουσα ή άνάλυσις τής έννοιας τοΰ εθνικισμού καί ύ άχριβεοτερα 
τρευνα τής γενέσεως καί τής σημασίας του.

I

Έ  θ ν ι κ ι σ μ ό ς γενικώς σημαίνει προσπάθειαν έν'ις ?θνους 
πρός επιβολήν του. Αλλά δέν αποτελεί εθνικισμόν κάθε τοιαύτη επι
βολή, παρά μόνον ή γινομένη εντός τών ορίων τοΰ έθνους, άντιί);-:τως 
πρός τήν έκτεινομένην πέραν αυτών», ή όποια αποτελεί ιδιαιτέραν, ού- 
σιωδώς διαφερο'υσαν κατηγορίαν εθνικής έκδηλώσεως. Έκτος τούτου» ό ε
θνικισμός, άν καί στηρίζεται εις τόν\ περιορισμόν τής έπβολής τοϋ έ
θνους εντός τών ορίων του, ή ανταγωνίζεται πρός ξένην επιβολήν, απο
τελεί άντίδρασιν εναντίον της, ή άπβλέπει είς τήν δημιουργίαν ένότητος 
καί παράστασιν τοΰ έθνους ακεραίου απέναντι τών άλλων εθνών? μέ 
δλλούς λόγους εκδηλώνεται, ήμπορεΐ κανείς νά είπτ), είς τάς εξωτερικά? 
σχέσεις τοϋ έθνους. ΑΙ περιπτώσεις τοΰ εσωτερικού βίο\> τών ε
θνών'; είς τάς όποιας γίνεται χρήσις τών δρων εθνική επιβο
λή, θέλησϋς τοϋ έθνοΐ'ς πρός διάκρισιν άπό τήν θέλησιν ενός μέρους



σίτου, κ. χ. του ήγεμόνος, δσην και αν έχουν συνάφειαν μέ τάς έ·9νικι- 
στικάς εκδηλώσεις, εις την έννοιαν πού εξέθεσα ανωτέρω, έχουν την 
ιδιαιτέραν ιστορίαν και σημασίαν των, αποτελούν με άλλους λόγους 
χωριστώ φαινόμενα.

Συμφώνως /.οιπόν προς τα ανωτέρω ήμποροΰμεν νά ύρίσωμεν ιόν 
εθνικισμόν ώς τήν προσπάθειαν.· ewe SOvoug πρός επιβολήν του έντος 
τών ορίων του δι’ άποκρουοέως αλλοεθνούς επιβολής ή διά συγχωνεύ- 
σε:*ς είς εν δλον τών χαρισμένων μερών τοΰ αύτοΰ έθνους. Είς τήν 
■τρωτήν περίπτωσιν ή εθνικιστική Ιδέα εκδηλώνεται είς τήν καταπολί- 
μησιν τής ξενικής έπιδράσεως. είς δέ τήν δευτέραν είς τήν κατάπνιξιν 
τών τοπικιστικών τάσεων τμημάτων τοΰ αΰτοΰ έθνους. Καί είς τάς 
δύο περιπτώσεις τό ουσιώδες είνε ή προσπάθεια π ρ ό ς  κ υ ρ ί α  ο 
χ ι ά ν  τ ή ς  ύ π ο σ τ ά σ ε ω  ς ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  τ ο ΰ  έ θ ν ο υ ς .  
Ή  προσπάθεια αυτή εκδηλώνεται, που έντονώτερα καί ποΰ ασθενέ
στερα είς δλα τά στάδια τής ανθρώπινης ένεργείας, είς τήν πολι
τικήν. τήν πνευματικήν, τήν οικονομικήν, τήν κοινωνικήν καί τήν 
θρησκευτικήν ζωήν. Μολονότι δέ σκοπός μου είναι νά εξετάσω τήν 
έκδήλωσιν τοΰ εθνικισμού είς τήί' πολιτικήν ζωήν, είναι απαραίτητον 
νά εΐπω ολίγα καί διά τά άλλα είδη τοΰ εθνικισμού, ένεκα τής συγγέ
νειας που υπάρχει μεταξύ δλοιν αϊτών.

Είς τήν κατηγορίαν τοΰ π ο λ ί τ ι κ ο υ  έ θ  ν ι κ ι α μ ο Γ υπάγονται 
αί προσπάθειαι τών εθνών πρός διατήρησιν τής ανεξαρτησίας των 
αμυντικός εθνικισμός— ή πρός κατάργησιν ξένου ζυγοί· και αποκτησιν 
ανεξαρτησίας —  επαναστατικός εθνικισμός ·— επίσης αί τάσεις λαών 
ελευθέρων πρός απελευθέρωση’ ύποδούλιον ομοεθνών καί πολιτικήν 
αϊτών προσάρτηση· -απελευθερωτικός εθνικισμός- -ή  πρός ενωσιν μέ 
επίσης ελευθέρους ομοεθνείς— ένωτικός εθνικισμός--καί τέλος αί τάσεις 
ελευθέρων μέν εθνών αλλά πολιτικώς ηνωμένων μέ αλλο ή άλλα έθνη 
πρός αποχωρισμών καί αύθύπαρκτον διαβίωσιν— άποχωριστικός· εθνι
κισμός.—

Παραδείγματα αμυντικόν εθνικισμοί' παρέχει ή ιστορία όλων τών 
εθνών. Ή  νεωτέρα ιστορία τής Ελλάδος καί τής ’ Ιταλία; παρέχουν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα έπαλ’αστατικοΰ· άπελευθερωτικοΰ καί 
ενωτικού εθνικισμοί. Ή  άπόσπασις τοΰ Βελγίου άπό τήν 'Ολλανδίαν 
11831), ο αποχωρισμός τής Νορβηγίας άπό τήν Σουηδίαν πού έπρνχγ- 
ματοποιήθη τά τελευταία χρόνια καί τέλος αί άποχωριστικαί τάσεις τών 
Ούγγρων καί τών Ιρλανδών υπάγονται είς τήν κατηγορίαν τοΰ άπο- 
χωριστικορ' εθνικισμού.

Αί μορφαί αι*ταί τοΰ πολιτικού εθνικισμού δέν έμφανίζονται πάν
τοτε άμιγείς. Έ τσι ή προσπάθεια πρός άπελευθέρωσιν υποδούλου ϋμο-

ιθνών συνδυάζεται πολλές φορές μέ επαναστατικήν έξέγερσιν αυτών. 
Ό  άποχωριστικός εθνικισμός έχει καί επαναστατικόν χαρακτήρα, δταν 
ένας άπό τούς πολιτικώς ηνωμένους λαούς εχη κάποιαν πολιτικήν υπε
ροχήν απέναντι τοΰ άλλοι' ή τών άλλων. Διά τοΰτο επαναστατικόν χαρα- 
κτήοα είχε καί ή άπόσπασις τοΰ Βελγίου άπό τήν Ολλανδίαν καί, είς 
όλιγώτερον βαθμόν, τής Νορβηγίας άπό τήν Σουηδίαν. Περισσότερον 
φέοουν τόν χαρακτήρα αϊτόν αί άποχωριστικαί τάσεις τών Ούγγρων 
καί τών Ιρλανδών.

Κυρία μορφή έκδηλώσεως τοΰ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  έ θ ν ι κ ι σ μ ο ΰ  
είναι ό γ λ ω  σ σ ι κ ό ς έ θ  ν ι κ ι σ μ ό ς, δηλ. ή τάσις πρός 
επιβολήν τής ιδιαιτέρας γλώσσης ενός έθνους έντός τών ίδιων του 
ορίων, αλλά δέν υπάρχει στάδιον πνευματικής ζωής, από τών εθίμων 
καί συνηθειών μέχρι τής τέχνης καί κάποτε καί τής επιστήμης πού να. 
μην έκδηλώνωνται εθνικιστικοί τάσεις. Η έκδήλωσις τοΰ έθνικισμοΰ 
πς τήν γλώσσαν όχι μόνον έχει καθολικώτερον χαρακτήρα, άλλ’ είναι 
καί έντονωτέρα.Τοΰτο είναι εύεξήγητον,άφοΰ ή γλώσσα δχι μόνον απορ
ρέει άπό ολόκληρον τό έ'θνος, εχει 5 η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ν χ α ρ α
κ τ ή  ρ α. δηλ. κάθε γλωσσική μεταβολή έχει ανάγκην πρός πολι.το· 
γρώφησίν της τής επιδοκιμασίας τοΰ έθνους, άλλα καί άντανακλαοτι- 
κώς τό επηρεάζει ολόκληρον. Διότι ή γλώσσα είναι διά τήν ψυχήν τών 
άνθρο>πων ό,τι ό ατμοσφαιρικός άέρας διά τό σώμα. Ενώ. δσον καί αν 
τ> τέχνη καί είς πολύ όλιγώτερον βαθμόν ή επιστήμη επηρεάζονται άπό 
τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα, τήν ιδιοφυίαν έκάστσυ έθνους, δσον καί σ« 
ώρισμένα είδη τέχνης δημοτική ποίησις— απορρέουν άπό τήν εργα
σίαν πολλών, είναι καί ή τέχνη καί ή επιστήμη δημιουργήματα σχετικώς 
ολίγων άνθρώπων καί ό βαθμός τής έπιδράσεως πού άσκοΰν είς τήν 
μεγάλην μάζαν τοΰ έθνιίυς είναι, εν συγκρίσει πρός τήν γλωσσικήν έπί- 
δρασιν. μικρότερος, μέ. άλλους λόγους έχουν χ α ρ α κ τ ή ρ α  ά ρ ν· 
ο τ ο κ ρ α τ ι κ ό  ν. Εκτός τούτου ή έκδι)λουμένη είς τήν τέχνην 
και τήν επιστήμην εθνική ιδιοφυία δέν εη·αι ούτε μονομερής -ούτε 
//ποκλειστι.κώς ιδιότυπος. \ι’ αυτό άπό μέν τό 2να μέρος ένα καί τό 
;ίϋτό έ'θνος παράγει διαφόρους εντελώς τύπους είς τήν επιστήμην καί 
τήν τέχνην, εναν Πλάτωνα καί έναν ’Αριστοτέλη, ένα Γκαΐτε και ενα 
Σίλλερ, ενα Μιχαηλάγγελον καί ένα Ραφαήλ, άπό δέ τό δλλο μέρος ή τέ- 
χνη και η έπιστήμη υπερβαίνουν τά έθνικά όρια, έχουν χαρακτήρα διε
θνή, εις τρόπον ώστε είναι πολύ δύσκολβς ό καθορισμός τών εθνικών χα
ρακτηριστικών εις τήν τέχνην καί κατά περισσότερον λόγον, αν μή αδύ
νατος, εις τήν έπιστημην. Δι’ αυτούς τούς λόγους, δταν έν(α έθνος μιμή- 
ται, προσλαμβάνη επιστήμην καί τέχνην ξένην, δηλ. άναπτυχθεϊσαν εί; 
αλλο έθνος και axnc.v την πνευματικήν σφραγίδα φέρουσαν, δέν χίνει



τόν εθνικόν του χρωματισμόν. Διά τήνι γλώσσαν δμως δέν συμβαίνει 
τό ίδιον. Μ ’ αυτό δέν θέλω νά είπω δτι ή γλώσσα δέν δέχεται, ξένας 
επιδράσεις. Διότι οχι μόνον ρίζαι λέξεων, άλλα καί καταλήξεις καί 
σύνταξις ακόμη μεταβιβάζονται άπό τής μιας είς τήν άλλην γλώσσαν. 
’Αλλά τά ξένια αντά στοιχεία ο<υγχοονεύονται είς τόν γλωσσικόν οργα
νισμόν, εις τόν οποίον εισχωρούν, καί δέν χάνει αϊτός τήν ιδιοτυπίαν 
του5. “ Οταν όμως ή εισβολή ξένων στοιχείων είναι τόσον μεγάλη, ώστε 
κατ’ ουσίαν αποτελεί τάσιν παραγκωνίσεως τής γλώσσης τοϋ σχετικού 
έθνους άπό ξένην, δπως ή άθρόα εισβολή λατινικών στοιχείων είς τήν 
ελληνικήν γλώσσαν κατά τούς πρώτους αιώνας τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας- σημαίνίει δτι έκ παραλλήλου γίνεται προσεγγισις 
εθνική πού τείνει νά μεταβάλη τόν χαρακτήρα τοΰ σχετικοί έθνους, 
νά τό άφομιοιώση μέ άλλο. ’Αλλά πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων οφείλω 
νά προσθέσω- πρώτον, δτι ή διαφορά υπό τήν ανωτέρω άποψιν μεταξύ 
γλώσσης καί τέχνης καί επιστήμης είναι ποσοτική· διότι άπό μέν το 
?να μέρος δσον καί άν αί τελευταίοι έχουν, δπως είπα, αριστοκρατικόν 
χαρακτήρα, ασκούν έπίδρασιν είς. τήν σκέψιν καί τό αίσθημα ολοκλήρου 
τοϋ έθνους, από δέ τό άλλο μέρος ή έξάπλωσις μιας ξένης γλώσσης είς 
ενα I' θνος ή είς ενα τμήμα αυτού παρά τήν μητρικήν γλώσσαν 
τι είς άντικατάστασιν αυτής, δσον καί αν σημαίνη προσέγγισιν τών 
<τχετικών εθ νώ ν , δέν επιφέρει άναγκαίως άφομοίωσιν αϊτών· διότι είνα ι 

δυνατόν άίλλοι ουσιώδεις δροι —  διαφορά θρησκεύματος, διάφορος 
γλώσσα τοΰ μεγαλυτέρου μέρους τοϋ 6'θνους. διαφορά γεωγραφική 
κλπ.— νά τά κρατήσουν χωρισμένα· δεύτερον, δτι καί μεταξύ τών δια
φόρων τεχνών καί επιστημών υπάρχουν υπό τήν ιδίαν άποψιν διαφοραί, 
διότι, μερικοί έχουν τάς ρίζας των καί βαθύτερα ριζοδολημένας καί πλα
τύτερα έξαπλοηιένας είς τό έ'θνος ολόκληρον καί διά τοϋτο τό επηρεάζουν 
περισσότερον— ποίησις— ενώ άλλαι άσκοΰν όλιγώτερον έπίδρασιν, διότι 
έχουν μικροτέραν βάση'— γλυπτική.—  Ά πό τήν τελευταίαν αυτήν άπο
ψιν υπερέχουν αί έπιστημαι καί ώς εκ τούτου εχου>ν περισσότερον κοσμο- 
πολιτικόν χαρακτήρα. Έν πάση περιπτώστι ή ποσοτική διαφορά μεταξύ 
,γλώσσης, τέχνης καί επιστήμης πού άνέφερα είναι αρκετά μεγάλη, 
ώστε νά καταντά ποιοτική. Δι’ αυτό ό εθνικισμός είς τήν τέχνην! έκδη- 
λώνεται αίσθητώς σπανίως καί σπανιώτερα εις τήν επιστήμην, είς έποχάς 
μεγάλου εθνικού φανατισμού, δπως ή μετά τόν γαλλογερμανικόν πόλε
μον τοϋ 1870 εναντίον τής γερμανικής μουσικής άναπτυχθεΐσα καταφορά 
είς την Γαλλίαν καί ή παρατηρούμενη σήμερον είς τά μεγάλα εμπό
λεμα έθνη τάσις ύπερτιμήσεως τής Ιδίας επιστήμης καί υποβιβασμού 
τής επιστήμης τών εχθρών, ή δταν ΐποκινήται άπό εγχωρίους επιστήμο
νας καί καλλιτέχνας, τούς οποίους ζημιώνει ό ανταγωνισμός τών ξένων.

Ή  αποδοχή ξ έ ν ω ν  σ υ ν η θ ε ι ώ ν ,  ή όποια είναι μεγαλύτερα 
είς λαού; ώπισθοδρομημένους είς εποχάς μεταβατικός, προκαλεΐ αντί
θετον εθνικιστικήν κίνησιν έκ μέρους τών προσηλωμένων είς τά παλαιά 
ήθη είτε έκ συντηρητικής ιδιοσυγκρασίας είτε έκ συμφέροντος είτε 
έκ καλλιτεχνικής διαθέσεως. Ή  τοιαύτη δμως κίνησις ούτε έντονος είναι 
ούτε αποτελεσματική, διότι άπό μέν τό ενα μέρος αί ξέναι συνήθειαι 
δέν πιέζουν κατ’ άρχάς κανένα, άφοϋ ή προσαρμογή είς αΰτάς έξαο- 
τάται άπό τήν έλευθέραν θελησιν καθενός, άπό δέ τό άλλο μέρος, έάν αν
ταποκρίνομαι είς άνάγκας. εις τούς νέους δρους τής ζωής, οικονομι
κούς, ψυχικούς, πνευματικούς, κοινωνικούς, ή ανάγκη έξουδετερώνει 
τήν άντίδρασιν έάν». δμως ή άποδοχή των οφείλεται μόνον είς δουλικήν 
μίμησιν, είς πνεύμα νεωτερισμού, αί ξέναι συνήθειαι εξαφανίζονται 
γρήγορα, άφίνουν τόν τόπον είς άλλας πριν προφθάση νά άναπτυχθή ή 
εναντίον τους έθνικιστική κίνησις.

Ή  αποδοχή ξ έ ν ο υ  δ ί κ α ι ο  υ γίνεται επίσης είς βαθμόν μεγα
λύτεροι είς ώπισθοδρομημένους λαούς, οί όποιοι, θέλοντας καί μή, βαδί
ζουν έπάνω εις τά ίχνη τών προπορευομένων λαών. ’Ενώ δέ καί τό 
δίκαιον, δπο>ς αί κοινωνικοί συνήθειαι καί τά ήθη, ήμπορεΐ νά μήν άντα- 
ποκρίνεται είς τόν χαρακτήρα, τούς βιοτικούς δρους τοϋ λαοϋ πού τό 
δέχεται, ή προσαρμογή είς αυτό είναι άπ’ αρχής αναγκαστική. Άλλ, ή 
άντίθεσις αυτη έν μέρει αίρεται είς τήν εφαρμογήν, είτε μή τηρουμένων 
ποσώς τών διατάξεων τοϋ ξένου δικαίου, είτε τροποποιούμενων άνα- 
λόγως πρός τούς βιωτικούς δρους καί τήν νομικήν άντίληψιν τοϋ σχε
τικού έθνους. Τοϋτο δμως δέν έπιτυγχάνεται ταχέως καί ώς έκ τούτου 
παραμένει ή άντίθεσις μεταξύ έφαρμοζομένου δικαίου καί τών δρων 
πού πηγάζουν άπό τήν ζωήν πρός βλάβην της.Τοιαύτη άντίθεσις ή οποία 
άλλως είναι δυνατή, άν καί πολύ δυσκολώτερα, καί δταν τό δίκαιον δέν 
είναι ξένον, ήμπορεΐ νά δημιουργηθή καί έκ τών ύστερων διά τής έξε- 
λίξεως τών βιωτικών δρίον. Ή  άντίδρασις λοιπόν πού άναπτύσσεται 
εναντίον τοΰ ξένης καταγωγής δικαίου δέν εΐναι δύσκολον νά λάβη καί 
λαμβάνει κάποτε, εθνικιστικόν χρωματισμόν, τόσον περισσότερον, δσον 
ζωτικώτερα εΐναι τά συμφέροντα πού θίγονται καί εις τό άντ·κατασταθέν 
έγχοιριον δίκαιον υπάρχουν στοιχεία πού άνταποκρίνοντα; περισσότερον 
είς τάς συνθήκας τής ζωής. Έ τσι εις τήν Γερμανίαν τόν περα- 
σμένον αιώνα, δταν κατεδείχθη δτι ή άτομιστική άντίληψις τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου δέν συμβιβάζεται μέ τάς έκ τής οικονομικής άναπτύξεως μορ- 
φουμένας νέας κοινωνικάς σχέσεις καί τάς άντιλήψεις περί δικαίου, έγεν- 
ιήθη κίνησις εναντίον αυτοϋ, έ'χουσα καί εθνικιστικόν χαρακτήρα καί 
στηριζομενη, πλήν άλλοϊν, είς τό καθαρώς γερμανικόν δίκαιον πσΰ 
περιεχει περισσότερον παρά τό Ρωμαϊκόν στοιχεία κοινωνιστικά. ’Βθνικι-



ατικη κινησις εν σχέσει προς τό δίκαιον ήμπορεϊ νά αναπτυχ^ εκ πα 
ραλληλου προς πολιτικόν εθνικισμόν, ώς συμπλήρωμα αυτού. ’Έτσι εΐ; 
το ; άρχάς τού περασμένου αίώνος, όταν εις τήν Γερμανίαν ή εθνική 
συνείδησις ηρχισε νά έξεγείρεται έξ αιτίας τών ναπολεόντειων έπιδρυ- 
μών, εκ παραλλήλου πρός τάς εθνικιστικός πολιτικάς ροπάς άνιεπτύχθη 
εθνικιστική κινησις πρός δημιουργίαν ενιαίου γερμανικού δικαίου. ’Αλλ’ 
ή προσπάθεια αυτή, δπως πάρουν εθνικιστικόν χρίοματισμ/η τοιαύται 
κινήσεις ιιεταρρι^θμιστικαί τον δικαίου, προσκόπτει Etc την Αντίδραση 
τών τάξεων- πού ωφελούνται από τό ξένον δίκαιον.

Εις την ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ν C ω  ή ν εθνικισμός σημαίνει τήν 
προτίμησιν c«r> τό έθνος τών αγαθών πού παράγει τό ίδιον. Ή  άνάπτυ- 
-·ς τοιουτου εθνικισμού ε/υρισκει εμποδιον την φυσικήν τάσιν rof’ άνΟοίΐι 
που νά ίκανοποιή τάς άνάγκας του δσον το δυνατόν καλύτερον καί μί 
τήν μικροτέραν θυσίαν που τον κάμνει νά προτιμά τά ξένα πράγματα, 
όταν εκπληροΰν αυτους τούς όρους. Αλλως τε ό άνθρωποί, καί πεοιπ
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σοτερον ο απολίτιστος απο τον πολιτισμένων, προτιμά γενιυμζ τά ξένα 
. ραγμαια, ώς σπανιωτερα καί πλέον άσΐ'νήθιστα, εφόσον, εννοείται, ή 

χρησί; των δεν τον φέρει εις άντίθεσιν πρός τό κοινωνικόν περιβάλλον. 
Αλλά διά τής προαγωγής τής οικονομίας αναπτύσσεται αμοιβαία Ι ξ ά ν  

τησις μεταξύ τών καθ’ έκάστην Ιδιωτικών οικονομιών άφ ’ ενός και άφ 
ετέρου μεταξύ αυτών καί τού Κράτους καί γεννάται ή σκεψις προστα
σίας τής εσωτερικής παραγωγής καί τού εμπορίου καί καταπολεμήσεως 
διά διαφόρων μέσων τής ξένης παραγωγής καί τού εμπορίου. Ή  προ
στασία όμως αυτή δέν λαμβάνει κατ' ανάγκην ΰπ δι|>ιν τά εθνικέ 9ρια. 
αλλά μόνον τά κρατικά. Έκτος τούτου δέν ήμπορεϊ νά είναι έ£ ίσου ωφέ
λιμος είς όλας τας κοινωνικας τάξεις καί ώς ,έκ τούτου προσκόπτει εί: 
σοβαράς αντιδρασεις. Λια τούς λόγοι■; τούτους τά προστατευτικά χΐτά 
μέτρα δεν λαμβάνουν γενικόν εθνικιστικόν χαρακτήρα, όσον και άν υπό 
τών ενδιαφερομένων θεωρούνται καί κηρύσσονται ώς εχοντα τοιούτον. 
Μόνον εξαιρετικώς, κυρίως εις έποχάς πολιτικής εθνικής κρίσεοχ; καί ά- 
Μαπτύξεως ισχυρού εθνικού φανατισμού προσλαβάνουν εθνικιστικόν χα
ρακτήρα μέτρα, εφαρμοζόμενα είτε από τό Κράτος είτε από ϊδιώίας 
πρός αποκλεισμόν τής ξένης παραγωγής καί τού έμπορίοΐ' χάο t τών 
εθνικών. ‘Αλλά καί τότε πάλιν μέ δυσκολίαν έκτελούνται τά μέτρα αυτά 
καί δέν διατηρούνται πολύν καιρόν, διότι ή εθνική άντίθεσις πού κάμνει 
δυνατήν τήν εφαρμογήν των δέν ήμπορεϊ νά είναι σχετικώς μακρας διαρ
χ ίας. Ή  οικονομία τών λαών, μιά φορά πού στηρίζεται είς τήν ανταλ
λαγήν, τήν παγκόσμιον επικοινωνίαν, δέν ανέχεται πολΰν καιρόν τοιαϋ'α 
επαναστατικά εναντίον της μέτρα. ’Απόδειξιν παρέχει ό οικονομικός .'πο- 
»*ισμ ος πού έκηρύχθη Ιναντίον μας είς την Τουρκίαν είς τά 1909 έξ

αιτίας τού κρητικού ζητήματος, ο όποιος μέ μεγάλην δυσκολίαν έ',η*.- 
μόσθη καί πάλιν δχι τελείως, έπροκάλεσε ζημίας καί είς τούς Οθωμα- 
νούς υπηκόους καί ήτο σχετικώς οχι πολύ μακράς δι αρκεί ας \

’Επίσης κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  ε θ ν ι κ ι σ μ ό ς ,  δηλ. άποκλειΊΐ·:ς 
από δεσμούς οικογενειακούς καί κοινωνικός σχέσεις στοιχείων αλλοεθνών 
είς εποχήν εντατικής καί γενικής διεθνούς επικοινωνίας, δπως ή σημε
ρινή'], μόνον είς εξαιρετικός περιστάσεις εθνικού φανατισμού μονομε- 
Γ:βας απέναντι ώρισμένου Γ] ώρισμένων ξένων εθνών καί παροδικώς .ϊνν 
πούσοεται. Είς τήν αρχαιότητα καί εις τούς απολίτιστους λαούς ό ξένος 
κατά κανόνα εύρΐσκεται εις εντελώς μειονεκτικήν θεσιν, ή σύναψις οικο
γενειακών δεσμών μέ ξένους εξαιρετικώς επιτρέπεται, δέν λείπουν δέ 
καί παραδείγματα τελείου κοινωνικού αποκλεισμού τών ξένων καί ξ ε- 
ι· η λ α σ ι ώ  ν, αί όποίαι υπενθυμίζουν τήν είς τήν εποχήν μας εν περι- 
πτώσει πολέμου έ'ξωσιν τών πολιτών τού έχθρικούΚράτους Σήμερον εις 
τούς πολιτισμένους λαούς δχι μόνον είναι μεγάλη ή κοινωνική επικοινω
νία μέ ξένα έθνικώς στοιχεία, αλλά καί αί κοινωνικοί αντιθέσεις, ό σχη
ματισμός διαφόρων τάξεων μέ αντίθετα συμφέροντα, διάφορον τρόπον 
ζωήπ καί ψυχολογίαν συντελούν, ώστε είς τάς ειρηνικός έπο
χάς οι άνήκοντες είς διάφορα έθνη, άλλ' είς όμοιας τάξεις νά δύνανται 
κατά κανόνα νά συνεννοούνται εύκολώτερα, νά αίσθάνωνται δτι έχουν 
μεγαλυτέραν συγγένειαν μεταξύ τοί'ς παρά μέ τούς ανήκοντας είς άλλας 
τάξεις ομοεθνείς.

Ο κοινωνικό; εθνικισμός γίνεται διαρκέστερος καί λαμβάνει καθολι- 
νωτερον χαρακτήρα, όταν είς τήν εθνικήν άντίθεσιν προστίθεται κατί 
θοησνπ’τιν.ή, άκόιιήδε π^ρισσότ ρον, δταν ή ά ν ίθ εσ ις  είναι φυλετική5. 
ΙΙαραδείγματα τοιοϋτου φυλετικού αποκλεισμού, τοιούτου φυλετισμοί 
υπάρχουν αφθονα δχι μόνον είς τάς αποικίας, όπου τό φυλετικόν 
χάσμα εϊνε μεγαλύτερον ώς έκ τής μεγάλης διαφοράς τού πολιτισμού, 
ηΑ/.α καί είς τήν Αμερικήν, δπου αί διάφοροί άπό τής άπόψεως αυτής 
μεταξύ λευκών καί μαύρων; ή λευκών καί κίτρινων δέν είναι τόσον με
γάλοι ή δέν υπάρχουν καν το.αύται. .

Πρός άνάπτυξιν θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ϋ ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ  άπαιτεί- 
cui πρό παντός σόμπτωσις έθνους καί θρησκείας. Είίς τήν κλασσικήν 
αρχαιότητα υπήρχε σύμπτωσις πολιτείας καί θρησκείας. Κατά συνέπειαν 
ΰπήρχεν ή στοιχειωδεστερα προϋπόθεσις πρός άνάπτυξιν θρησκευτι
κού φανατισμού εφόσον έθνος καί πολιτεία συνέπιπταν· άλλ’ ελειπεν 
αλλη ουσιώδης προϋπόθεσις, ή τάσις καθολικής έξαπλωσεως τών θρη
σκειών καί επομένως επιβολής ξένης θρησκείας είς Ινα. έθνος παν θά 
ήμποροΰσε νά άναπτύξη τόν θρησκευτικόν ένθικισμόν. Κάθε πόλις είχε 
τοί'ς Ιδιαιτέροι*ς τη; δέους, οι οποίοι η'ιν έπροστάτευαν. Ή  αποδοχή



εις τήν θρησκείαν μιάτ πόλεως έθεο:>ρεΐτο ευεργέτημα, διότι έσήμαινε 
τήν έπέκτασιν τής προστασίας τών θεών της, τήν όποιαν οί πολΐται 
έφύλατταν διά τόν εαυτόν τους. Ή  άναγνώρισις τής ύπάρξεως και άλλων 
ξένιον θεών δέν ήτο ασυμβίβαστος πρός τήν θρησκείαν μιας πόλεως. 
ΓΙολλάκις έγίνετο έπίκλησις αυτών διά θυσιών πρός άπόκτησιν τής εύ
νοιας των. Ή  λατρεία έντός μιας πόλεως υπό τών ξένων τών θεών των 
ητο ανεκτή. ’Όχι δέ μόνον τοϋτο, αλλά καί ή προσθήκη ξένων θεών 
είς τους εγχωρίους «θεωρείτο πλουτισμός τής έγχωρίας θρησκείας. "Ο.τι 
έφοβεϊτο ένας λαός έν περιπτώσει κατακτήσεως ήτον όχι μήπως τοϋ επι
βληθούν οί θεοί τοΰ κατακτητοϋ, αλλά μή χάση τους ί δικούς του. Ή  
Ρώμη έβοήθησε τήν έπέκτασιν τής κυριαρχίας της ό'χι διά τής έπιβολής 
τής ιδικής της θρησκείας, αλλά διά τής αποδοχής είς τήν θρησκείαν της 
τών θεών, δηλ. τών θρησκειών τών πόλεων πού κατέκτα. « Η 
Ρώμη», λέγει, ό Fustel de Coulanges °, «κατέκτα τούς θεού; τών 
ήττημένων και δέν έδιδεν; αύτοΐς τσύς Ιδιους θεούς. Έτήρει Ιαν- 
τή τούς προστατεύοντας αΐπτήν, είργάζετο δέ συγχρόνως δπως αΐ- 
ξήση τόν αριθμόν αυτών-. . . ήν ή μό\<η πόλις, ή τήν θρησκείαν 
ταύτην χρησιμοποιούσα υπέρ τής μεγεθύνσεως αυτής. ’Ενώ έκ τής 
θρησκείας αί άλλαι, πόλεις έτέλουν μεμονωμέναι άπ’ άλλήλων, ή Ρώμη 
εσχε τήν δεξιότητα ή τήν τύχην· δπως ποιήσηται χρήσιν αυτής ΐνα 
πρός αυτήν έλκύση τό παν καί δεσπόση τον παντός».

Αί νεώτεραι θρησκεΐαι τών σημαινόντων εθνών άπειθύνονται εις τα 
^τομα καί ώς έκ τούτου, έκτος τής εβραϊκής θρησκείας, δέν προσκολ- 
λώνται εις ώρισμένα εθνη. Τάς διαπνέει διεθνισμός, δηλ. έχουν τάσεις 
καθολικής έξαπλώσεως καί δέν κάμνουν διακρίσεις μεταξύ τών· έθνών. 
Αποτέλεσμα τούτου είναι δτι ό θρησκευτικός φανατισμός δέν συμπίπτει 

με τόν εθνικισμόν, δέν λαμβάνει μορφήν θρησκευτικού εθνικισμού, παρά 
αόνον είς τάς περιπτώσεις, κατά τάς όποιας είς ώρισμένα μέρη ή εθνική 
άντίθεσις είναι συνδυασμένη μέ θρησκευτικήν ή εκκλησιαστικήν τοι- 
αύτην, όπου δηλ. οί αντίπαλοι λαοί είναι συγχρόν-ως οί κύριοι άντιπρά- 
οωποι διαφόρων {θρησκειών ή εκκλησιών, δπο>ς συμβαίνει είς τήν 
πρωσσικήν Πολωνίαν, εις την Ιρλανδίαν, είς τήν Μακεδονίαν, όπου 
ή εθνική άντίθεσις μεταξύ τών Βουλγάρων καί ημών συνδυάζεται μέ 
εκκλησιαστικήν άντίθεσιν, καί δπως συμβαίνει ακόμη καί σήμερον εις 
τήν Τουρκίαν μεταξύ ημών καί τών Τούρκων. Είς δλας αύτάς τάς περι
πτώσεις ή θρησκευτική άντίθεσις επιτείνει τήν εθνικήν καί άντιστρόφως, 
διότι θρησκευτική έπικράτησις σημαίνει καί εθνικήν έπικράτησιν.

Ά π ό  δλα τά ανωτέρω είδη τοΰ έθνικισμοΰ τήν μεγαλύτερα^ σημα
σίαν εχει ό πολιτικός εθνικισμός, διότι ή ξένη πολιτική επιβολή, εναν
τίον τής όποιας στρέφεται, δεσμεύει γενικώτερα τήν έλευθέραν κίνησιν

κάθε έθνους καί συνεπιφέρει εύκολα καί τά άλλα είδη της ξένης έπιβο- 
λής. ’Εκτός τοίχου ό πολιτικός εθνικισμός διεξάγεται δυσκολώτερα, διότι 
ή ξένη πολιτική επιβολή ασκείται μέ την βίαν, ενώ τά άλλα είδη ξένης 
επιβολής, δταν δέν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  την πολιτικήν επιβολήν, δέν στηρί
ζονται, κατά κανόνα τουλάχιστον, εις την βιαν. Ως εκ τουτου ο πολιτι
κός εθνικισμός, όταν στρέφεται ενάντιον ξένης έπιβόλής, αποτελεί άμε
σον! αγώνα μεταξύ δύο εθνών, ενφ είς τά άλλα είδη τοϋ εθνικισμού ό 
'αγών διεξάγεται κατά κανόνα καί κυρίως μεταξύ τών μελών τού ιδίου 
έθνους, διότι άπό τήν θέλησιν αυτών έξαρτάται ή άπόκρουσις τής ξέ
νη; επιβολής. Έν«κα τών λόγων αυτών συνήθως γίνεται χρήσις τοΰ 
όρον εθνικισμός είς τήν στενήν έ'ννο>.αν τοΰ πολιτικού εθνικισμού.

II

Σήμερον βλέπομεν νά κυρίαρχη είς την πολιτικήν ζωήν τών πολιτι
σμένων λαών ό εθνικισμός. Κανείς δέν είνε διατεθειμένο; νά θυσιάση 
τήν εθνικήν του ανεξαρτησίαν. "Οσοι είναι υποτεταγμένοι θέλουν νά 
ελευθερωθούν, όσοι είναι πολιτικώς χωρισμένοι άπό τούς ομοεθνείς των 
επιδιώκουν νά ενωθούν μαζύ τους, καί εκείνοι πού' είναι έλεί>θεροι 
καί ηνωμένοι μέ αλλοεθνείς θέλουν νά χωρισθοϋν, δηλ. δλοι επιδιώκουν 
νά σ υ ν τ α υ τ ί σ ο υ ν  έ θ ν ο ς  κ α ί  Κ ρ ά τ ο ς .  Καί συγχρό
νους όλα τά  εθνη καταβάλλουν προσπαθείας νά καλλιεργήσουν καί προα- 
γάγουν τήν γλώσσαν τους, τήν τέχνην καί τήν επιστήμην τους, νά 
αναπτύξουν τήν παραγωγήν καί τό έμπόριόν τους. Μέ άλλους λόγους 
παραλλήλους πρός τήν παντοίαν ένταντικήν επικοινωνίαν τών εθνών 
εκδηλώνεται ισχυρά θέλησις καθένας νά ζήση τήν ανεξάρτητον ζωήν 
του. ’Επί πλέον δέ ή εθνικιστική αύτή κίνησις εκτείνεται καί είς λαούς 
πού εισέρχονται σχετικώς άργά είς τόν σύγχρονον πολιτισμόν, επί παρα- 
δείγματι τούς Κινέζους, τούς Αιγυπτίους, τούς Ινδούς, ή που δέν έ'χουν 
γεωγραφικήν συνοχήν, όπως οί ’Εβραίοι— σιωνισμός— οί όποιοι., άν 
καί εΐναι διασκορπισμένοι είς δλον τόν κόσμον καί έ'χουν ύποστή διαφό- 
ρους έθνικάς επιδράσεις, άναλόγως τοΰ τόπου τής διαμονής των, έπλασαν 
τό δνειρον, υστέρα άπό αιώνων άπομάκρυσιν άπό τό ποτρικόν έδαφος 
καί περιπλανήσεις είς δλα τά μέρη τής γής, νά έπανέλθονν είς αυτό 
καί νά δημιουργήσουν εκεί μέ τόν καιρόν ιδιαίτερον^ ανεξάρτητον 
βίον.

Ή  τ ο ι α ύ τ η  έκδήλωσις τοΰ εθνικισμού εΐναι ι σ τ ο ρ ι κ ό ν  
π ρ ο ϊ ό ν. Πρός άπόδειξιν άρκεϊ νά υπενθυμίση κανείς τήν άμείλι- 
κτον πάλην μεταξύ τών ελληνικών πολιτειών πού διετηρήθη καί δταν 
έμορφώθη συνείδησις ταύτότητος εθνικής μεταξύ τών 'Ελλήνων μέχρι 
καταπτώσεως τοΰ άρχαίσυ ελληνικοΰ κόσμου καί έξεδηλώθη έντονος όχι



"Ονον δταν έπρόκειτο περί λύσεως τών μεταξύ αϊτών διαφοοών. αλλά 
/; (U η ς  τας κοιν« ?  ελληνικά; επιχειρήσεις Ιναντίον αλλοεθνών Έ τσ· 
Π μίγαλντέρα πολεμική έπιχείρησις τον αρχαίου ελληνικού κόσμο,· ,, 
εκστρατεία είς τήν Μικρών Ασίαν τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή οποία 
ως εκ της εκτασεώς της, έν σχάσει προς τά υπάρχοντα ι,έσα συγκο,- 
νωνιας, της ταχύτητος, μέ την οποίαν έςειε^σθη, καί τών άποτελεσαά- 
rov που επεφερε, παραμένει μοναδική είς τήν παγκόσιιιον ίστοοίαν 
Τ  Τ η ς  0 : Γ 0 ; 'α ς  7ί  σ , 1α α σ ί α  γενικής ελληνικής άπό,μεως ήτο προφανή- 
ευρε σοβαράν άντίστασιν έκ μέρους αϊτών τών Ελλήνων. Είς τόν Γρα 
ν«ον  κοι τον Ισσόν  δεκάδες χιλιάδων Ελλήνων έπολέμησαν με τού- 
Π£„ ο « ;  „ » „ » ν  ιοϋ Μεγ&ου ·Α1ε|άν8ρσυ, δ <*οϊο5 « ί γ „  
είχεν ονακηριιχθΉ am  τσΰς Ί Μ ψ α ;  είς τί,ν Κ ίριν8ον W  
εκστρατείας αυτής. 11 5 *'*

’Α?1ην τρανήν επίσης άπόδειξιν παρέχει ή ευκολία, μέ τήν όποιαν 
άλλοτε μετεβιβαζετο η κυριαρχία τών Κρατών ή ετεμαχίζοντο αυτά 
εκ λόγων κληρονομικών, δπως, διά νά αναφέρω Μ γ α  παραδείγματα 
απο τα οποία εχει αφθονα ή ιστορία δλων τών εθνών, μετεβιβάσθη εί- 
την I. ωμην τον 13' αιώνα π. X. τό βασίλειον τής Περγάμου διά δ ι α β ή 
του βασιλεως Αττάλου ή ό.ηρέθη τό Ρωμαϊκόν Κράτος είς δυτικόν και 
«νατολικον και το Φραγκικόν Κράτος δ'ΰο φοράς κατά τόν 9ον αιώνα 
είτε και λογω προικός, δπως αί Νότιαι Κάτω Χώραι, δηλ. τό Βέλγων 
εοοθησαν κατά τά τέλη τοϋ 16 αίώνος ΰπό τοϋ Φιλίππου Β ' τής Ισπ α
νίας είς τήν κόρη\ι του Ισαβέλλαν.

K c  την Ιταλίαν, αν καί ατό τόν 12ον αιώνα χρονολογείται ή μό., 
φωσις της ιταλικής γλώσσης καί ή άνάπτυξις κοινής εθνικής 
δησεως και άπό τον 16ον αιώνα εκδηλώνεται ζωηρός πόθος πρός πολι
τικήν ενότητα, μόλις είς τά μέσα τοϋ περασμένου αίώνος πραγματο- 
ποιειται αύτη. Καί ή βραδΰτης δέν οφείλεται μόνον είς τού- ξένου- 
κατακτητάς, άλλά καί είς Ιταλικάς αντιδράσεις. Είς τήν Γερμανίαν ή 
γενΐκη πολιτική ένότης πού δημιουργείται άπό τόν 9ον αιώνα διά τή~ 
υποταγής όλων τών γερμανικών λαών εις ενα ηγεμόνα, δέν έξασφα-
α, τΤ  ε!^ νην μετα*ύ τών υποτελών ηγεμονιών. Καί υστεοα άπό 
μιαν και πλέον χιλιετηρίδα τοιαύτης, έστω καί άτελοϋς πολιτικής ενό- 
τητος η διά/α-σίς της πού συντελεϊται είς τάς άρχάς τοϋ περασμένου αίώ
νος με τί,ν παραίτησιν τού αυστριακού αύτοκράτοοος άπό τόν τίτλον τοϋ 
αυτοκράτορος τοϋ αγίου ρωμαϊκού, δηλ. τοΰ γερμανικούΚράτους γίνεται 
απαθώς δέκτη καί θεωρείται, ώς επίσημος άναγνώρισις καταστάσεων 
νπαρχούσης. Καί τέλος ή ση με ρινί, γερμανική ομοσπονδία κατορθοϋται 
να συμπηχθή βαθμιαίως μόλις είς τό τέλευταΐον ήμισυ τοΰ περασμέ
νου αίώνος διά πολέμου μεταξύ τών γερμανικών Κρατών καί διά τοϋ

«ποκλεισμοϋ τοϋ ένΰς άπό τά δυο μεγαλύτερα γερμανικά Κράτη, τη, 
Αυστρίας.

Έν τοΰτοις θά ήτον εντελώς έσφαλμένον, εάν επί τή βάσει τών παρα
δειγμάτων αυτών έδεχομεθα. ότι ο εθνικισμό, είναι έντελώ, προ'ον 
τών νεωτάτων χρόνων. Και πρώτον ό α μ υ ν τ ι κ ό ς  ε θ ν ι 
κ ι σ μ ό ς  ε ί ν α ι  τ ό σ ο ν  π α λ α ι ό ς ,  δ σ ο ν  κ α ί  ή ί σ τ ο
υ ί α. Ανεφέρω μερικά πρόχειρα παραδείγματα. Ή  επιδρομή τών 
Πεοσών είς τήν 'Ελλάδα ενώνει εναντίον των ενα μέγα μέρος τών Ελ
λήνων. Ό  κίνδυνος τής ρωμαϊκής κατακτήσεως προκαλει άνάλογον ένω- 
σιν τών βελγικών λαών. Ό  κίνδυνος γερμανικής επιδρομής είς τήν 
Γαλλίαν τόν 12ον αιώνα ενώνει πέριξ τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας τούς 
-έχοντας αρκετήν ανεξαρτησίαν καί άρκετάς μεταξύ των καί τοϋ βασι
λέας τής Γαλλίας διαφοράς φεουδάρχας τής βορείου Γαλλίας. ’Ανε
ξαρτήτως δμως άπό τάς ενώσεις αύτάς πρός άπόκρουσιν ξένης κατα
κτήσεως, ό κανών είναι, δτι οΐ λαοί δέν υποκύπτουν είς ξενικήν κατάκτησιν 
χωρίς άντίστασιν. τήν όποιαν κάποτε ματαιώνει μόνον ή σχετικώς εξαι
ρετική υπεροχή τοϋ άντιπάλου.

Επειτα πολλά είναι τά παραδείγματα επαναστατικού εθνικισμοί είς 
παλαιοτέρας έποχάς, άν καί αί επαναστάσεις ήσαν δύσκολοι έκ τοϋ δτι 
αί κατακτήσεις παρηκολουθοϋντο ώς επί τό πλείστον άπό έγκατάοταοιν 
τών κατακτητών είς τήν κατακτωμένην χώραν καί καταστροφήν ΰ έξαν- 
δραποδισμόν τών κατακτωμένων. Ιδού μερικά παραδείγματα παλαιο- 
τέρου επαναστατικού εθνικισμού. Ή  έπαλ'άστασις τών Ίόνων κατά τοϋ 
περσικού ζυγού, ή έπανάστασις τών Γάλλων κατά τών Ρωμαίων, αί επα
ναστάσεις τών ελληνικών πολιτειών κατά τών Ρωμαίων επίσης, τών λομ- 
βαρδικών πόλεων εναντίον τής γερμανικής κυριαρχίας, τών Ελβετών 
εναντίον τοϋ αυστριακού ζυγού.

Επίσης δέν λείπουν παραδείγματα ούτε απελευθερωτικού έθνικισμοΰ 
— αποτελεσματική προσπάθεια τοϋ βασιλείου τής Νίκαιας πρός άπε- 
λευθέρωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς Λατίνους, τής βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας πρός άπελευθέρωσιν τής Κρήτης άπό τούς =Ά ρ α - 
€ος—  ούτε ακόμη καί ενωτικού εθνικισμού—  αίτωλική καί αχαϊκή συμ
πολιτεία.—

Εν τοΰτοις είναι άληθές. δτι ή έκδήλωσις τοϋ εθνικισμού είς τούς 
νεωτάτους χρόνους, άπό τά τέλη τού 18ου αίώνος εως σήμερον, έλαβε 
τοσον μεγαλας διαστάσεις καί έγινε τόσον ζωηρά, ώστε χ α ρ α κ τ η - 
ρ ι C ε ι τ η ν  έ π ο χ ή ν. Ουδέποτε άλλοτε κατέλαβε γενικώς τά 
■εθνη τόσος ζήλος τονώσεως τού εθνικού των εγώ εις δλας τάς εκδηλώ
σεις του, ουδέποτε άλλοτε ό πολιτικός εθνικισμός έλαβε τόσον γενικώς 
τ ή ν  μ ο ρ φ ή ν  τ ο ϋ  σ υ ν τ α υ τ ι σ μ ο ύ  έ θ ν ο υ ς κ α ί
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αυτοχθονισμό; υπάρχει μόνον είς τήν φαντασίαν τών ανθρώπων, οί 
όποιοι, επηρεαζόμενοι ίσως από τάς οικογενειακός αντιλήψεις των, 
πιστεύουν γενικώς,, εναντίον πρός τά Ιστορικά δεδόμενα, δτι τοιαύτη 
ίδιότης αυξάνει τήν αξίαν ενός έθνους.

Ή  θ ρ η σ κ ε ί α  είναι είς τήν εποχήν μας ακόμη όλιγώτερον παρά 
ή κοινή καταγωγή ασφαλές εθνικόν γνώρισμα. Διότι στοιχεία κοινής 
καταγωγής υπάρχουν είς δλας τάς λαϊκά; ομάδας πού αποτελούν κάθε 
έθνος, ενώ συνύπαρξις περισσοτέρων θρησκειών είς τό αυτό έθνος απο
τείνει τόν κανόνα, δπως ή έξώπλωσις τής αυτής θρησκείας είς περισσό
τερα από ένα έθνη.

Ή  γ λ ώ σ σ α  έχει, ώς εθνικόν γνώρισμα, μεγαλυτέραν σημασίαν. 
Αφοϋ οι άνθρωποι με τήν γλώσσαν σκέπτονται καί επικοινωνούν μεταξύ 

των, είναι φανερόν δτι ή ΰπαρξις κοινής ιδιαιτέρας γλώσσης συντελεί 
τά μέγιστα είς τόν χωρισμόν, είς τολ) σχηματισμόν τών εθνών. Καί ακρι
βώς τούτο ήμποροΰμεν νά παρατηρήσωμεν είς τόν σχηματισμόν τών 
νεωτέρων εθνών, μέ τόν όποιον) συνεβάδισεν ή, άκριβέστερον, από τόν 
όποιον προηγήθη ή μόρφωσις τών νεωτέρων εθνικών γλωσσών καί ή 
δημιουργία λογοτεχνικών έργων, γραμμένων είς αύτάς. Είναι λοιπόν 
;εν«ξήγητον διατί άπ(έδοσαν Ιντελώς εξαιρετικήν σημασίαν είς τήν 

γλώσσαν μέχρι τοΰ νά είπουν ( W .  ν. H nm bolt) δτι «ά λ η θ ι ν ή 
π α τ ρ ί δ α  ε ί ν α ι  κ υ ρ ί ω ς  ή γ λ ώ σ σ α . »  ’Αλλά τά πράγ
ματα άποδεικνυουν δτι διείσδυσ.ς μιας γλώσσης είς ένα ?αόν —  καί 
γίνονται τοιαϋται διεισδύσεις δχι. σπανίως εκ λόγων διαφόρων, π. χ. 
ένεκα υπεροχής φιλολογικής ή πολιτισμού ή πληθυσμού ή ενεκα πολι
τικής επιβολής— δεν τού μεταβάλλει άναγκαίως τόν εθνισμόν του, ούτε 
ή κοινότης τής γλώσσης εμποδίζει τόν χωρισμόν ενός έθνους είς αυτο
τελή τοιαύτ»· ούτε πάλιν ή άνάπτυξις διαλέκτων εντός ενός έθνους, που 
ανοίγουν αισθητά ρήγματα είς τήν γλα>σσικήν ενότητα προκαλεί 
«ναγκαίως εθνικόν1 χωρισμόν. ’Έτσι οί Αμερικανοί, μ’ δλην τήν γλωσ
σικήν κοινότητα που έχουν μέ τους ’Άγγλους και τά κοινά στοιχεία κατα- 
γωγής, αποτελούν ιδιαίτερον έθνος. Οί γερμανόφωνοι 'Ελβετοί δέν 
συνταυτίζονται έθνικώς μέ τούς Γερμανούς, ενώ αποτελούν ένα έθνος 
με τούς άλλογλώσσους 'Ελβετούς. Οί Βαλλώνοι καί οί Φλαμανδοί τού 
Βελγίου, άν και έχουν διάφορον γλώσσαν, είναι ένα έθνος. Τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τών Ιρλανδών, άπέμαθε τήν εθνικήν γλώσσαν, δέν έχασεν 
δμως και την εθνικήν του συνείδησιν. Ή  έξάτλωσις τής Σουηδικής είς 
τους παραλίους πληθυσμούς τής Φινλανδίας δέν έκαμεν αυτούς Σουη- 
δους. Ανάλογον φαινομενον παρουσιάζουν οί σλαυόφιονοι καί τουρ
κόφωνοι Εϋ.ηνες. Είναι δμως αληθές, δπως άλλως τε καί φυσικόν, δτι 
η κοινότης τής γλώσσης δημιουργεί ήδη καί μόνη της κατά κανόνα

■}



δεσμούς μεταξύ των ομογλώσσων λαών καί διευκολύνει, εφόσον και
~  σνντρεΓ ? '  ° ρ0;' Τήν έθνικήν τους αφομοίωσιν, αλλά δέν εΐναι 
«α ν η . οταν υπαρχη σταθερά έθιΐκή άντίθεσις, νά έξουδετερώση τά- 
°θνικας διαφορας. ~ ν *’ -

Δια τούτο γενικώς πλέον όμολογεϋται δτι ή κ ο ι ν ό τ η ς Τ f, -
γ  1 . . .  Π ;  > ·  » « « D i i U i  γ ν ώ  ο ι  ο u I
τ ο υ  έ θ ν ο υ ς * .  "

5' ι ν .  » ^

λ  ε ς ω  τ ε ρ t κ ά στοιχεία πού χρησιμοποιούν- ώς ννωοί- 
σματα του έθνους είναι αί κοινοί ίστορικαί τΰχαι, αί κοινοί συνήθειαι 
/-αι τα η η και γενικώς ό ιδιαίτερος πολιτισμός. ’Αλλά καί αυτά ή δέν υ
πάρχουν- είτε γενικώς είτε κατά τρόπον αποκλειστικόν, η δέν ήιιπορούν νά 
προσδιορισθουν, ώστε νά άποτελέσουν ασφαλή βάσιν διά τάς έθνικάς δια
χύσεις. Α  ι σ υ ν ή θ  ε ι α ι κ α ί τ ά  ή θ  η δέν έ'χουν ε!ς τά έθνη απόλυ
τον ομοιομορφίαν καί έξ άλλου υπάρχουν αρκετοί ομοιότητες άναφοοικώ - 
εις αυτα μεταξύ των διαφόρων εθνών. Επίσης γενικώτεοα δ π ο λ ι- 
τ ι σμ  ο ς καθε έθνους, είς τον όποιον ενσαρκώνεται ή ίδιοφυΐα, ή δηαι- 
ουργικοτης του. δεν είνα, άπολΰτως καί εξ ίσου κοινός d c  δλα ca μέλη 
το , έθνους ουτε είναι άπηλλαγμένος στοιχείων κοινών μέ τούς πολ,- 
τισμους^ άλλων έθνων. Διά τάς κ ο ι ν ά ς  ί σ τ  ο ρ ι κ ά ς τ  ύ χ α  ς 
ισχύει, ο,τι είπα διά τήν κοινήν καταγωγήν. Ά φ οΰ  τά τμήματα κάθε 
ε  νους εν είχαν ολα ανέκαθεν κοινάς ίστορικάς τύχας. ποιον χρονικό» 
οριον θα θεσωμενί ώς βάσιν, διά νά Ιξακριβώσωμεν τήν Ιστορικήν 
ενότητα ; Και τό ζήτημα δέν λύεται εάν περιορίσωμεν αυτήν είς τ', 
εγγύτερον π ρελ^όν'», διότι ακριβώς τά ταήματα εκείνα πού δέν είνε 
ή Λιι·Λα με τό οθνο,, εί, τό οποίον ανήκουν, καί συνήθως οαφισβητεϊται 
η εθνικοτης των, δέν ε>υι, μέ τά αλλα τμήματα τοΰ έθνους'κοινάς ίστο- 
ρικας τυχας είς τό εγγύτερον παρελθόν. Παράδειγμα ή ’Αλσατία καί ή 
Αορραίνη σχετικώς μέ τήν Γαλλίαν, ή Μακεδονία σχετικώς μ* τήν Ελ
λάδα προ τών βαλκανικών πολέμων. Τό ακριβές είναι, δτι δλαι αί λαϊκοί 
ομάδες πού αποτελούν ενα έθνος έχουν νά έπιδείξονν μερικάς κοινάς 
ίστορικάς τύχας είς σημαντικάς περιόδους τής ιστορίας των, κατά τάς 
οποίας διεμόρφωσαν κάποιαν ιδιαίτερον πολιτισμόν, ή τουλάχιστον ανα
γνωρίζουν ώς κοινήν ενα πολιτισμόν καί ώς κοινάς ώρ.σμένας ίστορικάς 
περιπετειας που τάς διακρίνουν άπό τά άλλα έθνη.

Από τά άνο>τέρω είναι φανερόν δτι τά έ ξ ω  τ ε ρ ι κ ά γνωοίσματα 
πού άνέφερα δέν ήμποροΐν νά προσδιορίσουν' ενα έθνος καΓ &τι τό 
ά σ φ α λ έ σ τ ε ρ ο ν  γ ν ώ ρ ι σ μ α  ε ί ν α ι  έ σ ω τ ε ρ ι κ ό ν ,  
είναι η σ υ ν ε ί δ η σ ι ς .  ή ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς  τώΜ συγκροτούντο»' 
εν'α έ'θνος, δτι άποτελοΰν ενα ξεχωριστόν συνολον, διάφορα^ άπό τά 
άλλα όμοιου είδους, ή οποία υπάρχει πάντοτε. «νΕ θ ν ο ο ,  λέγει ό

J e llin e k ", « ε ΐ ν α ι  μ ά λ λ ο ν  κ ά τ ι  ο ύ σ ι ο) δ ώ  ς ύ π ο -
κ ε ι μ ε ν ι κι ό ν, δ η λ .  τ ό γ ν ώ ρ ι σ μ α  ε ν ό ς  ώ ρ ι σ μ έ
ν ο υ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  σ υ ν ε ι δή  σ ε ω ς.» «une arne, un 
principe spirituel.) δπως λέγει ό Ρενάν". Ημποροΰμεν λοιπόν νά προ,τ- 
διορίσωμεν τό έθνος ώς τό λαϊκόν σύνΙολον, τού όποιου δλα τά τμήματα 
εις σημαντικάς έποχάς τής ιστορίας των είχαν κοινάς περιπετήας και ώς 
εκ τούτοι» έχουν.έκτός μερικών κοινών στοιχείων καταγιονής, κοινά ιδιαί
τερα στοιχεία πολιτισμού καί πρό παντός συνείδησιν δτι άποτελοΰν ιδιαι
τέραν λαϊκήν ενότητα. Από την συνείδησιν αυτήν, ή όποία σφραγίζει 
< ■ σφαλώ; την ύπαρξιν τού ΐεθνους, απορρέουν! κοινά αισθήματα που 
συνδέουν τά μέλη τοΰ αυτού έθνους καί θ  έ λ η σ ι ς πρός έ ν α ία  \ 
ε νΐ ε ρ γ ε ι α  ν, ή όποια, οταν εκδηλώνεται, χαρακτηρίζει ακόμη σαφέ
στερα καί ασφαλέστερα τό έθνος. Διά τούτο έπροχώρησαν νά θεωρούν 
ώ ς  απαραίτητον στοιχεΐον τού έθνους την θελησιν τών συγκοοτούνπων έ
να έθνος να αποτελεσουν ιδιαιτέραν ενότητα καί νά δοάσουν ώς τοιαύτη 
(Hduard M eyer)13, ή τήν επιθυμίαν νά άποτελέσουν ενα Κράτος με 
κυβέρνησιν, άποτελουμένην απ' αϊτούς τούς ίδιους ή μέρος έξ αυτών (J. 
St.Mill ί '. Αλλ’ έκ τού γεγονότος, δτι τοιαύτη θέλησις προδίδει στενω- 
τάτους εθνικούς δεσμούς καί προσδιορίζει κατά τρόπον άναμφισβήτητον 
το έθνος, δεν' επεται. οτι δέν υπάρχει έ'θνος, δταν οί δεσμοί πού συνδέουν 
τά μελη του δέν είναι τόσον' στενοί καί δέν έ'χη ακόμη έκδηλωθη έκ μέοους 
αυτώΜ θέλησις συνταυτισμοΰ είς ένα Κράτος ή καί απλώς ενιαίας ένερ- 
γείας. -'Αλλως θά επρεπε. δταν αναμφισβήτητα τμήματα ενός έθνους 
ερχωνται είς σύγκρουσιν, νά τά θεωρώμεν ώς χωριστά εθνη— π. χ. 
Τους λαούς τών γερμανικών) Κρατών είς τά 1866.— ’Αλλά τό ε θ  ν ο ς 
δ έ ν  γ ε ν ν ά τ α ι δ ι ά  μ ι α ς  τ ή ν  η μ έ ρ α ν  π ο ύ  ε κ δ η 
λ ώ ν ε ι  θ έ λ η σ ι ν ε ν ι α ί α ς  ε ν ε ρ γ ε ί »  ς. Σαν οργανισμός 
πού είναι ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι .  « Ή  ουσία τοΰ έθνους», λέγει ό Jei- 
linek 5, « είναι δ υ ν α μ ι κ ή ς  φ ΰ σ ε ω  ς». 'Έ «α ς λαός ήαπ' ρεί 
νά άποτελή έ'θνος είς μεγαλύτεροι ή μικρότερον βαθμόν, δηλ. δσον άσθί- 
νέστερον είναι τό αίσθημα τής ένότητος τοΰ πολιτισμού, τόσον όλιγώ
τερον είναι διαμορφωμένον τό έθνος, δσον μεγαλύτερος ό αριθμός καί 
σημαντικωτερον το είδος τών συνεκτικών στοιχείων πολιτισμού, τόσον 
πλέοη/ ισχυρά καί πλέον βαθεϊα καθίσταται, ή συνείδησις τής έθνικης 
ταύτότητος. Ως έκ τούτου ήμπορεΐ έπίσης καθένας νά θεωρηθή δτι είναι 
μέλος ένός έθνους εις μεγαλύτερον ή μικρότερον βαθμόν, άναλόγως 
της εκτασεως και τής έντάσεως τών έθνικώΜ πολιτιστικών στοιχείων που 
τόν έχουν επηρεάσει.»

Απο ο,τι έξετέθη εως τώρα εΐναι φανερόν δτι ό εθνικισμός εΐναι μία 
ιιορφη έκδηλωσεως τοΰ Ι θ ν ι κ ο ΰ  α ί  σ θ ή μ α τ ί ο ς .  Αύτό πάλιν
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έχει τήν? ρίζαν του εις τό κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  έ ν σ τ ι κ τ ο  ν, απο
τελεί μιαν ανωτέραν έκδήλωσιν αϊτοί Τό δέ κοινωνικόν ένστικτον έμορ- 
φ ώθηάπ ο την κοινωνικήν ζωήν. ή οποία δέν είναι αποκλειστική ανθρώ
πινη ενεργεια ούτε έπινόησις κάπως προηγμένων ανθρώπων, άλλ’ έξέ- 
λιξις κοινωνίας άφ ^ στέρω ν υπάρξεων, από την οποίαν προέκυψεν ό 
άνθρωπος;'0 καί έπηγασε γενικώς από τόν αγώνα περί ύπάρξεως, 
προς επιτυχεστέραν διεξαγωγήν του. δηλ. πρός ευκολώτερον πορισμόν 
τής τροφής καί έν γένίει ίκανοποίησιν τών αναγκών, πρός άσφαλεστέοαν 
άπόκρουσιν τών εχθρικών στοιχείων, πρός έξασφάλισιν τοΰ είδους. Τό 
κοινωνικόν λοιπόν ένστικτον, τό όποιον κατ’ άρχάς εκδηλώνεται είς την 
κοινήν συμβίωσιν, εις τόν στενόν σύνδεσμον τών προσώπων που απο
τελούν μΰαν κοινωνίαν, περιωρισμένην είς ένα συνοικισμόν, είς τήν από 
κοινού στοιχειώδη συνεργασίαν πρός άπόκρουσιν τοΰ κοινού εχθρού καί 
πρός ίκανοποίησιν τών αναγκών καί είς τόν χωρισμόν, τήν άντίθεσιν 
αίτών πρός τούς άποτελούντας αλλας όμοιας κοινωνίας, εξελίσσεται μέ 
τήν πρόοδον τού κοινωνικού βίου. Περιλαμβάνει καί τάς άλλας, λεπτο- 
τέρας εκδηλώσεις τής ανθρώπινης ζωής καί τής κοινής συμβιώσεως, 
μέ άλλους λόγους γενικώς τόν πολιτισμόν καί τήν ιστορίαν τής σχετικής 
κοινωνίας, είς τρόπον ώστε συνδέει τά μέλη μιας κοινωνίας καί 
δταν λείψουν οί δροι που τό παρήγαγον, δηλ. ή στοιχειώδης συνεργασία 
πρός ίκανοποίησιν τών αναγκών τής ζωής καί ή συμβίωσις είς τόν αυτόν 
στενόν τόπον. Έ τσι τά δρια μιας κοινωνίας εκτείνονται πέραν άπό τά 
στενά όρια ενός συνοικισμού17. Καί τούτο γίνεται κατά διαφόρους 
τρόπους. Είτε μέλη μιας κοινωνίας, περιωρισμένης είς ενα συνοικισμόν, 
αποσπώνται καί ή αποτελούν νέον χωριστόν συνοικισμόν, ή εισέρχονται 
εις άλλον υφιστάμενον, αλλά πάντως διατηρούν τούίς δεσμούς των μέ 
τήν κοινωνίαν, άπό τήν οποίαν άπεσπάσθησαν, είτε εκ τής γειτονίας 
αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων κοινωνιών δεσμοί καί κοινός πολι-r 
τισμός, ένότης, είτε διά τής κατακτήσεως γίνεται άφομοίωσιτ διαφόρων 
κοινωνιών. Έ τσ ι  γεννάται τό εθνικόν αίσθημα πού συνδέει τά μέλη 
ένός έθνους καί τά χωρίζει άπό τούς ανήκοντας είς άλλο Ρεθνος. Καί δέν 
είναι δυσκολον νά έννοησωμεν1, πώς τό εθνικόν αίσθημα μετατρέπεται 
είς θετικήν δρασιν, είς εθνικισμόν.

Και τώρα άς έ'λθωμεν είς τήν έξέτασιν τών όρων πού επηρεάζουν, 
ευμενώς η δυσμενώς, την' άνάπτυξιν τού εθνικού αίσθήιιοτος καί το·3 
εθνικισμού.

IV

Οί ερευνώντες την έκδήλωσιν τού εθνικισμού εις τάς διαφόρου: 
εποχάς διατρέχουν τόν κίνδυνον νά ύποπέσουν καί πολλάκις ύποκί-

πτουν είς τό σφάλμα νά παρατηρούν τά έθνη α ν α χ ρ ο ν ι σ τ ι κ ώ ν  
δηλ. άπό τής σημερινής των έμφανίσεως καί ώς εκ τούτοι· νά ευρίσκουν 
ελλειψιν εθνικισμού έκεϊ πού υπάρχει άντίθεσις εθνική. Διότι τά ση;ι-- 
ρινά εθνη έσχηματίσθησαν άπό λαϊκάς ομάδας, τών όποίιον αί δ.αφοραί 
καί άντιθέσεις ήσαν άνάλογοι πρός τάς σημερινός εθνικός, δηλ. έσχη
ματίσθησαν από διάφορά εί&νη. Καί διά νά γίνη ή συγχώνευσις πολλών 
εθνών είς ένα, έχρειάσθη ή ενέργεια πολλών αιώνων. Χαρακτηριστικός 
ύπό τήν έποψιν αυτήν είναι ό σχηματισμός τού γαλλικού έθνους.

"Οταν ο! Ρωμαίοι ήρχισαν τήν κατάκτησιν τής Γαλλίας τόν πρώτον 
π. X. αιώνια εύρίσκοντο είς αυτήν διάφοροι κελτικοί φυλαί, αί όποίαι 
πιθανωτατα προεκυψαν απο προγενεστερας επιμιξία; και επί πλέον 
Φοίνικες καί Ελληνες εις τά Μεσογειακά παράλια καί ’Ίβηρες εις τά 
πρός τήν Ισπανίαν μέρη. Κατά τούς πέντε περίπου αιώνας πού διετη- 
ρήθη ή ρωμαϊκή κατάκτησιτ άνεμίχθησαν* οί λαοί αυτοί μέ ρωμαϊκά 
στοιχεία καί έπήραν ολίγον κατ’ ολίγον τήν λατινικήν γλώσσαν καί τόν 
ρωμαϊκόν πολιτισμόν, χωρίς νά χάσουν τελείως τήν ίδικήν τους γλώσσαν 
και τόν ιδικον τους πολιτισμόν, ιδίως τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν τον; 
οργανωσιν, η οποία διετηρηθτ| επι πολλούς αιώνας. Κατά τήν ιιεγάλη* 
ιιεταναστευσιν τών λαών εισβάλλουν καί εγκαθίστανται κατακτηταί είς 
τήν Γαλλίαν) διάφοροι γερμανικοί λαοί, οί Φράγκοι, οί Βασιγότθοι. οί 
Σάξονες, οί Βουργούνδιοι κ.τ.λ. Ά π ό  τά δυτικά παράλια εισβάλλουν καί 
εγκαθίστανται οί Βρετανοί. Ακολουθεί μακρά περίοδος πολέμων τών 
Κρατών πού άπετέλεσαν οί λαοί αυτοί είτε μεταξύ των είτε εναντίον 
τών Ρωμαίων είτε εναντίον «έων επιδρομέων, δπως οί Οίνοι, οί Ά ο α -  
6ες, οί όποιοι, παρέμειναν επί ένα περίπου αιώνα εί; τήν Γαλλίαν, οί 
Ούγγροι καί τέλος οί Νορμανδοί, οί όποιοι άπό τόν 9ον αιώνα έγκατε- 
πάθησαν καί παρέμειναν είς την Γαλλίαν. Μεταξύ τών γερμανικών 
Ιαών απέκτησαν ενωρίς υπεροχήν οί Φράγκοι. οί όποιοι κατώρθωσαν yit 
Ενώσουν εις ένα Κράτος τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν καί μέρο; τή- 
Ιταλίας και τής Ισπανίας. Άλλά τό Κράτος αυτό υποδιαιρείται τόν 

ίδιον αιώνα έκ λόγων κληρονομικών ηγεμονικών, ένούται πάλιν εκ τών 
Ιδίων λόγον καί διαιρείται έκ νέου είς πέν*τε Κράτη, έκ τών οποίων τρία 
σχηματίζονται είς τήν Γαλλίαν. Ή  άνάπτυξις τού φεουδάρχισμοΰ έπι- 
»Τερει καί αυτών τών Κρατών τήν υποδιαίρεση- είς πολλά μικρά κρα- 
τ*^ια κατα το μάλλον καί ήττον ανεξάρτητα.

Εν τφ μεταξύ δμως ετελείτο σπουδαία μεταβολή. Ή  κατάκτησις 
εφερεν» αναγκαίαν επικοινωνίαν' μεταξύ κατακτητών καί κατακτηθέν- 
τιον, τής όποιας πρώτον αποτέλεσμα ύπήρξεν ό έκχριστιανισμός τών 
κατακτητών. Εκτός τούτου, ενώ άπό τό ένα μέρος οί πόλε
μοι, εν γένει ή ξένη κατάκτησις επιφέρει κατά μέγα μέρος καταστρο-



φην τοΰ κελτορωμαϊκου πολιτισμοί, από τό δΧλο αρχίζει ή δημιουργία 
νέου πολιτισμού και τα διάφορα εθνη τείνουν εις αφομοίωσιν. Ή  λατι
νική γλώσσα διατηρείται ώ ; επίσημος γλώσσα καί διαδίδεται καί είς 
τούς κατακτητάς, άλλοι συγχρόνως είς τό στόμα τοΰ λαοΰ εξελίσσεται, 
προσλαμβάνει καί γερμανικά στοιχεία, άλλα τά μεταβάλλει, δπως καί λα- 
τινικα, επί τρ μελωδικωτερον. είς τρόπον ώστε είς τόν 12ον πλέον αιώ
να, έκτος άπό τήν επίσημον λατινικήν, εμφανίζεται νέα ζωντανή γλώσ- 
σα, η γαλλική. Καί τούτο γίνεται άκριβώς τήν εποχήν πού αρχίζει άπό 
πολιτικής άπόψεως αντίθετος πρός τόν φεουδαρχισμόν έξέλιξις. Γνω
ρίσματα αυτής είναι : πρώτον συγκέντρωσις μεγαλυτέρας δυνάμεως 
είς χεΐρας τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, δηλ. ενός άπό τά Κράτη πού 
έσχηματίσθησαν είς τήν Γαλλίαν μετά τήν διαίρεσιν τοΰ Φραγκικόν 
Κράτους καί τό όποιον είχε κέντρον τούς Παρισίους, ή όποία συγκεν- 
τρωσις συνεπιφέρει καθυπόταξα τών φεουδαρχών καί παρακολουθεΐ- 
ται με έπέκτασιν τών ορίων τοΰ βασιλείου τής Γαλλίας· δεύτερον 
αύξησις της δυνάμεως καί επάνοδος είς τόν δημόσιον βίον τών άπο- 
τελουμένων περισσότερον άπό κελτορωμαϊκά στοιχεία άστικών τάξεων, 
τών όποί(ον τάς ελευθερίας είχαν, πλήν ελάχιστων έξαιρέσεων, κατα
πνίγει αί γερμανικής κυρίως προελεύσεως άριστοκρατικαί τάξεις πού 
εκυριάρχσυν υπό τό φεουδαρχικόν καθεστώς,,s _

Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται νέον έθνος με ιδιαιτέραν, γλώσσαν και 
ιδιαιτέραν εθνικήν συνείδησιν. ’Εχρειάσθησαν δώδεκα καί πλέον αιώνες, 
δπως λαοι κέλτικοι, Ελληνες, Φοίνικες, ’Ίβηρες, Ρωμαίοι, γερμανικοί 
λαοίί„ Βρετανοί καί Νορμαΐ'δοί, συγχωνευθοΰν είς εν δλον καί δημι
ουργήσουν! νεον πολιτισμον. Αλλά καί ύστερα άπό τόσ.'ον αιώνων άφο- 
μοιωτικήν εργασίαν ή συγχώνευαις τών εθνών δέν είναι τελεία. Και 
(βραδύτεροι', τόν 15ον, τόν 16ον καί τόν 17ον ακόμη αιώνα, Γαλλία 
κυρίως ονομάζεται τμήμα τοΰ γαλλικού Κράτους καί διακρίνεται άπο 
τήν Νορμανδίαν, τήν Βρετάν|ην κ.τ.λ. καί οι Νορμανδοί, οί Βρετανοί, 
οί Βουργοΰνδιοι δέν θεωρΰν τόν εαυτόν τους ώς Γάλλους. Αί διαφοραί 
δέ αύταί εις ηπιωτέραν μορφήν διετηρήθησαν άκόμη εως σήμερον. 
«Είς τήν Γαλλίαν», λέγει ό G. Le B on , «ό Προβηγγιανός εΐναι πολύ 
διάφορος από τον Πικαρδον και ό Ώβέρνιος άπό τόν Βουργοΰνδιονί 
Εν Γούτοι ς, εάν δέν ύπάρχη άκόμη ένας μέσος τύπος Γάλλου, ύπάρ- 

χουν τουλάχιστον μέσοι τύποι ώρισμένωνί διαμερισμάτων. Τούς τύπους 
αϊτούς χωρίζουν δυστυχώς άρκετά αί ίδέαι καί ό χαρακτήρ.»

Ανάλογος εΐναι η εξελιξις εις τά άλλα έθνη. 'Ό λα πραέκυψαν άπό 
εθνικας αναμίξεις που έλαβαν χωράν είς ιστορικήν εποχήν. Παντού 
έχρειασθη να παρελθουν αιώνες συμβιώσεως ζυμωμένης είς τό αΐιια, 
δπως γίνουν αί έθνικαί αύταί συγχωνεύσεις. Καί αύταί δέν πρέπει νά

νοηθούν είς τήν ά ν θ ρ ω π ο  λ ο γ ι κ ή ν ί ν ν ο ι α  ν, άλλ’ είς τήν έ ν- 
ν ο ι α ν  γ ο ϊ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  κ α ί  τ ή ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  κ ο ι 
ν ή ς  ε θ ν ι κ ή ς  σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς .  ΕΙς την συγχώνευσιν δέ αυτού 
τοΰ είδους ή συνεισφορά έκαστου εθνοι»ς δέν! είναι οδτε ίση ουτε ανά
λογος πρός την άριθμητικην η την πολιτικήν του δύναμιν. Ή  συγχώ- 
νευσις γίνεται δια τής επεκτασεως ενός πυρήνος πολιτισμοΰ είς τά διά
φορα έθνη. Καί αϊτός ό πολιτισμός ήμπορεΐ νά άνήκη είς τόν από 
άπόψεως πληθυσμού άσθενεστερον λαόν, εις τόν κατακτητήν ή τόν υπό
δουλον. "Ετσι επί παραδείγματι οί 'Έλληνες ώς σχετικώς ολιγάριθμοι 
κατακτηταί μετέδοσαν τόν πολιτισμόν τους είς τούς λαούς τής Μικράς 
Ασιας και τους άφωμοίωσαν καί έπειτα έκαμαν τό ίδιον είς τούς 

κατακτητάς των Ρωμαίους. Αυτοί πάλιν μετέδοσαν τόν ίδικόν τους πο
λιτισμόν είς τους λαούς τής Γαλλίας. Ο κελτορωμαϊκός πολιτισμός άπε- 
τέλεσε τον πυρήνα τού πολιτισμού πού εξηπΑώθη είς τ ή'/ Γαλλίαν και 
συνεχώνευσε τά έθνη πού έγκατεστάθησαν είς αυτήν. Οί Ρο>μαΐαι 
παΛ,ιν μετεδοσαν τον πολιτισμον τους εις τους κατακτητάς των Γεριια- 
νου'ς. Και ή ιστορία του σχηματισμού τοΰ νεωτέρου γερμανικού έ'θνους 
αποτε.λεΐται πρωτιστως απο τονι αγώνα προς δημιουργίαν νέου γεοιια- 
νικού πολιτισμού καί άντικατάοτασιν δι’ αύτού τοΰ λατινικού.

Η βραδύτης. μέ την οποίαν γίνεται η έθνική αυτή συγχώνευσις» 
συντεΛεΐ. ώστε να μην ί11ιπορΓ( να προσδιορισθη χρονικως ή γένεσις 
τών νέων εθνών καί νά διατηρούνται άκόμη παλτού εις τόν χαρακτήρα, 
τήν ιδιοφυίαν, κάποτε καί είς τήν γλώσσαν καί τήν μορφήν' ζωηρά τά 
ίχνη τών παλαιών εθνικών διαφορών. Άπόδειξις αί διαφοραί μεταξύ 
—κώτων, Ούαλών καί Ά γγλων, βορείων καί νοτίωνί Γερμανών, βο
ρείων καί νοτίων Ιταλών, μεγάλων καί μικρών Ρώσσωπ διά νά μήν 
αναφέρω άλλος μικροτερας διακρίσεις. Υστερα άπό τόσων αιώνων ά* 
φομοιωτικήν ενέργειαν! δέν έδημιουργήθη είς τά νεώτερα σχετικώς με
γάλα Κράτη ή εσωτερική ένότης πού ύπήρχεν είς τάς παλαιάς μικράς 
άστικάς πολιτείας.

ι τσι ριπτεται φως εις την αραιαν και άσθενή έκδήλωσιν τού εθνι
κισμού είς τόν μεσαιώνα, ιδίως εις τήν δυτικήν Ευρώπην . Τό '"'ακά- 
τωμα τών εθνιυν πού είχεν αρχίσει τούς τελευταίους αιώνας τής Ρο> 
μαικής κοσμοκρατορίας καί έγενικεύθη μέ τήν μεγάλην μετανάστευσιν 
τών λαών είχε σβύσει εις μεγάλον βαθμόν καί διά πολύν καιρόν τάς 
έθνικάς διαφορας, αι οποΐαι ήρχισαν σιγά-σιγά νά άναφαίνωνται επί 
νέας βάσεως, δηλ.. μέ τήν δημιουργίαν νέα>ν έθνών|. Ή  ιστορία τοΰ ευ
ρωπαϊκού μεσαιώνος περικλείει τήν μετάβασιν αύτήν άπό τό εθνικόν 
χάος είς τήν νέαν εθνικήν κοσμογονίαν.

Μ ολα ταύτα ό μάκρος χρόνος πού έχρειάσθη, διά νά γίνουν αί νεώ-



τεραι εθνικοί συγχωνεύσεις δέν λύει τό ζήτημα πού uric απασχολεί.
Αλλως καί αυτή ή βραδντης τών εθνικών σιιγχωνεύσεων πού iuoo- 

φωσαν τά νεο!>τερα εθνη έχει ανάγκην έξηγήσεως, άφοΰ δέν έγινεν εις 
δλα τά έ'θνη μέ τήν αυτήν ταχύτητα. Άπόδειξις είναι δτι είς τούς γ ε ρ 

μανικούς λαούς αναπτύσσεται βραδύτερα παρά είς τούς άλλους εΰοω- 
πα-.κούς λαούς γενικός εθνικισμός, μολονότι οί Γερμανοί παρουσιάζον- 
ται ανέκαθεν είς τήν ιστορίαν μέ αρκετήν ομοιογένειαν καί άπό τόν 
9ον αίωνα έχουν μεταξύ τους ένα ατελή πολιτικόν σύνδεσμον. Ά π ό τά 
μεγάλα ευρωπαϊκά εθνη τό γερμανικόν είνε τό νεώτεροι" Καί τούτο 
ένω οί Γερμανοί είς τήν Γαλλίαν καί τήν '"  (ύ αν συνεχωνεύθησαν 
ταχύτερα μέ άλλους ξένους λαούς καί συνετέλεσαν αυτοί είς τό νά 
σχηματισθοϋν ενωρίτερα τό γαλλικόν καί τό αγγλικόν έθνος.

Ποιοι είναι λοιπόν οι άλλοι δροι ποϋ επηρεάζουν τήν άνάπτυξιν τοΰ 
εθνικισμού ;

Ώ ς σπουδαίος παράγων διά τήν μόρφοισιν ένός έθνους καί άνάπτν 
ξιν τοΰ εθνικισμού αναγνωρίζεται ή π ο λ ι τ ι κ ή έ ν ό τ η ς. Αυτή 
πρώτονι υποβοηθεΐ την δημιουργίαν γλωσσικής ένότητος. διότι ή έξά- 
πλοίσις μιας γλώσσης οφείλεται πολλές φορές είς λόγους πολιτικούς. 
Ετσι η γλώσσα μικροΰ μέρους τής Γαλλίας εκ λόγων πολιτικών εξε- 

τοπισε τάς αλλας γαλλικάς διαλέκτους καί έπεκράτησεν είς δλην την 
Γαλλίαν, ομοίως είς τήν Αγγλίαν ή γλώσσα τοΰ Λονδίνου21. Εκτός ό
μως άπό τήν έπίδρασιν αυτήν είς τήν μόρφωσιν μιας ενιαίας γλώσσης. 
ή πολιτική ένότης συντελεί γενικώς εις τήν έξάπλωσιν έ·\|ός πολιτισμού-, 
συνταυτίζει, τάς τύχας τών άποτελούντων τό Κράτος λαών, γεννά μετα
ξύ τους κοινία αισθήματα· με άλλους λόγους συμπηγνύει τό έθνος. Εκ 
τούτου δμως δέν έπεται δτι άναγκαίως επιφέρει αυτό τό αποτέλεσμα ή 
πολιτική ένότης. Διότι είναι δυνατόν ή εθνική άλτίθεσις νά εΐναι τόσον 
μεγάλη, ώστε νά έμποδίζη τήνΙ έπικράτησιν τοΰ πολιτισμού ένός έθνους 
ή τήν στιγχώνευσιν τών πολιτισμών τών διαφόρων εθνών είς μίαν άνω- 
τέραν σύνθεσιν. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή εθνική συγχώνευσις είνε 
αδύνατος η τουλο’χιστον υπερβολικά δύσκολος, δπως άποδεικνύει, πλήν 
άλλων, ή Ιστορία τής οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι φανερόν δτι 
εντελώς αντίθετος είναι ή ενέργεια τής π ο λ ι τ ι κ ή ς  δ ι α ι ρ έ- 
σ  ε ω  ς, τοΰ π ο λ ι τ ι κ ο ΰ τ ο π ι κ ι  σ μ ο ΰί. Αί τύχαι Λιών 
συγγενών είνε διάφοροι, ιδιαίτεροι πολιτισμοί δημιουργοΰνται. εχθραι 
αναπτύσσονται καί τά συμφέροντα τοΰ άρχοντος ή τών άρχουσών τά
ξεων έναντιοΰνται εις τήν άνάπτυξιν γενικού εθνικισμού. Τήν έπίδρα- 
σιν αυτήν τοΰ πολιτικού» τοπικισμού καμμία άλλη ιστορία δέν τήν δει
κνύει τόσον φανερά, δσον ή ιστορία τής αρχαίας Ελλάδος. Ά ν  καί 
από τους περσικούς πολέμους και κατόπιν όλονέν άναπτύσσεται είς τούς

"Ελληνας ή συναίσθησις εθνικής ένότητος, ό πολιτικός τοπικισμός εμ
ποδίζει τήν δημιουργίαν πολιτικής ένότητος καί εξαντλεί τάς δυνάμεις 
τοΰ "Ελληνισμού είς εσωτερικούς, ήμπορεϊ κανείς νά είπη, άγώνας. Αλ
λά καί ή έπίδρασις ποϋ ήσκησεν ό πολιτικός τοπικισμός πού άνεπτύχθη 
είς τήν Εύ-ρώπηνί ύπό την μορφήν τσΰ φεουδαρχισμοΰ καί τού σχημα
τισμού άστικών κέντρων, περισσότερον ή όλιγώτερον ανεξαρτήτων’, δέν 
ήτον είς όλιγώτερον βαθιών επιβλαβής διά τήν άνάπτυξιν τού εθνικι
σμού.

Ή  τ}αχιττέρα διαμόρφωσις τοΰ γαλλικού έθνους σχετικώς μέ τόν σχη
ματισμόν τοΰ γερμανικού οφείλεται ακριβώς είς τό δτι ό γαλλικός φε- 
ουδαρχισμός ύπέκυψεν είς τήν κεντρικήν βασιλικήν εξουσίαν πολύ ένω- 
ρίτερα παρά ό γερμανικός, ό όποιος κατέληξεν είς τόν σχηιιατισμόν 
πολλών γερμανικών! Κρατών.

Είς τήν βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν δέν άνεπτύχθη φεουδαρχισμός, 
άνάλογσς πρός τόν φεουδαρχισμόν! τής δυτικής Ευρώπης, άλλ’ αί πολ
λοί βαρβαρικαί έπιδρομαί ήμπόδισαν τήν δημιουργίαν τελείας εθνικής 
ένότητος. Μ ’ δ λα ταΰτα ή πολιτική ένότης συνετέλεσε τά μέγιστα είς 
τό νά άφομοιωθη μέγα μέρος τών, αλλοεθνών καί νά μορφωθή ένωρί- 
τερα παρά είς τήν δυτικήν Ευρώπην είς μέγα μέρος τοΰ πληθυσμού 
εθνική συνείδησις., τήν οποίαν δέν κατέπνιξε\( ούτε ή άπό τού 11ου αίω- 
νος, ένεκα τής έξασθενήσεως τής κεντρικής εξουσίας, 5ινϋουργία ισχυ
ρών τοπαρχών είς τάς επαρχίας, ούτε ή κατάκτησις τών δυτικών καί 
ό φεουδαρχισμός πού έγκατέστησαν, ούτε γενικώς ή π;:ί ιτική όιαίρε- 
σις ποΐι ήκολούθησε τήν κατάκτησιν αυτήν2 5.

Εκτός άπό τήν) εκτασιν τοΰ Κράτους., σπουδαίαν έπίδρασιν ασκεί 
είς τήν άνάπτυξιν τοΰ εθνικισμού ή εσωτερική πολιτική του όργάνωσις. 
Ή  συγκέντρωσις τής εξουσίας είς τάς χεΐρας τού ήγεμόνος, ό ά π ο λ υ - 
τ α ρ χ ι σ μ ό ς, ενώ άπό τό ένα μέρος με τήν κατάπνιξιν τού πολιτικού 
τοπικισμού, δπου υπάρχει, συντελεί είς τήν μόρφωσιν τού έθνους, άπό 
τό άλλο μέρος εμποδίζει τήν άνάπτυξιν ισχυρού εθνικού αισθήματος, 
διότι μ ε τ α 6 ά λ λ ε ι κ ά θ ε έ θ ν ι κ ό ν ζ ή τ η μ α  ε ί ς β α- 
σ ι λ ι κ ό ν κ α ί  κ α τ α π ν ί γ ε ι  τ ή ν  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν  κ α ί  
τ ο  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  τ ο ΰ  λ α ο ύ  δ ι ά  τ ά ς  έ θ ν ι κ ά ς ύ π ο -  
θ ε σ ε ι ς. Τό Κράτος, ή διοίκησις, ό στρατός· ή γή εΐναι τού βασι- 
λεως. (Τι άνθρωποι δέν συνδέονται αμέσως. άλλ’ εμμέσως, έκ τού δτι 
ανήκουν είς rov ίύτόν ηγεμόνα. Άλλ’ δταν πρόκειίπ; νά ανήκα κανείς 
εις ένα δεσπότην, δέν έχει μεγάλην οημασίαν ποιος θά εΐναι αυτός. ’Έ 
τσι εξηγείται κατά μέγα μέρος ή ευκολία, μέ τήν οποίαν είς παλαιο- 

τερας εποχας δέχονται τάς διαιρέσεις τών Κρατών καί τάς μεταβιβά
σεις Timf εκ λόγων προσωπικών δυναστικών. Τά Κράτη τεμαχίζονται



και μεταβάλλουν κυρίους, δπως τά κτήματα Ιδιοκτήχας. Έ τσι έπίση: 
εξηγείται πώς πόλεμοι πού έχουν τά στοιχεία εθνικών πολέμα» λαμβά
νουν μορφήν δυναστικήν καί πώς εις παλαιοτέρας έποχάς ομοεθνείς: 
έμάχοντο είς αντίθετα στρατεύματα καί κάποτε εναντίον τής ίδιας ίων 
πατρίδος μαζύ μέ τούς εχθρούς της. Είς τον» 16ον και 17ον αιώνα δλα 
τά μεγάλα Κράτη είχαν είς τούς στρατούς των ξένους αισθοφόρους.· 
Ελβετούς, Γερμανούς, Σκώτους κ.τ.λ,. οί όποιοι ώς έκ τούτου συνε- 

βαινε νά πολεμούν μεταξύ των. Εις τόν 17ον uidnio.i. ένας άπό τούς με- 
γαλυτέρους στρατιωτικούς τής Γαλλίας, ό πρίγκηψ τού Κονδέ, προσε- 
χώρησεν είς τήν Ισπανίαν καί διηύθυνίεν ώς στρατηγός τά Ισπανικά 
στρατεύματα έναντίον τής Γαλλίας. Τούτο έθεωρήθη ώς προσωπική 
του διένεξις μέ τόν συγγενή του βασιλέα τής Γαλλίας,, μέ τό* οποίον 
συνεψιλιώθη κατόπιν, καί δχι ώς πράξις εχθρική προς’ τό γαλλικόν 
έύνος.53.

Ο απολυταρχισμος κατορθώνει κάποτε νά άντισταθμίζη τήν έξασθε- 
νησιν τοϋ εθνικού φρο-νήματος πού έπιφέρει ή νπόστασίς τον υέ τήν 
αϊγλην καί τάς πολεμικός επιτυχίας. ’Έτσι ή αίγλη καί αί πολεμικοί 
έπιτυχίαι τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ ' ενισχύουν τόν γαλλικόν νασιοναλισμόν. 
Ή  έπίδρασις δέ αύτή ήμπορεΐ νά έκταθή καί είς ξένα έθνη. Έ τσι αί 
μεγάλαι πολεμικαί έπιτυχίαι τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τοΰ Με
γάλου Ναπολεοντος συγκεντρώνουν γύρω τοι>ς καί ξένους λαούς. ’Αλλ’ 
ή επιδρασις αυτή έχει εντελώς προσωπικόν χαρακτήρα. Είναι τό αποτέ
λεσμα τής μαγικής ελξέίος πού ασκεί πάντοτε ή δύναμις καί ή επιτυχία 
καί πού στηρίζεται είς τοΰ κέρδους τήν προσδοκίαν καί εϊ; τόν φόβον 
και δεν είναι σταθερά. Εκ τουτου η τάσις τοϋ άπολυταρχισμοΰ πού πα- 
ρατηρεϊται πρός αυξησιν τής βασιλικής αίγλης καί πρός διαρκείς πο
λεμικός έπιτυχίας.

Εκ τής ένεργείας πού άσκεϊ ό απολυταρχισμος, άναφορικώς είς τόν 
εθνικισμόν, ί ; ηγείται εύκολα ή ώθησις ποΰ έ'δοσεν εις αυτόν ή κ α  θ ι-
έ ρ ω  σ ι ς τ ώ  ν π ο λ ι τ ι κ ώ  ν έ λ ε υ θ ε ρ  ιώ*ν. Ή  έ # v i  κ ή 
ύ π ό θ ε  σ ι  ς γ ί ν ε τ α ι ύ π ό θ ε σ ι ς κ α θ ε ν ό ς  π ο λ ί τ ο υ .  
Το Κράτος» ο στρατός, η διοΐκησις κ α ί α ύ τ ό ς ό β α σ ι λ ε. ύ ς 
V- ν η κ ο  υ ν π λ έ ο ν  ε ί ς τ ό 8 θ  ν ο ςμ Ή  έννοια τής πολιτικής 
ελευθερία, καί τής ίσότητος-, τό στοιχειώδες δικαίωμα τών άνθρωπων 
νά συμμετέχουν είς τόν προσδιορισμόν τής πολιτικής! περιλαμβάνουν 
αναγκαιως το δικαίωμα καθε έθνους νά προσδιορίζη μόνον του τήν τύ
χην του. Λογικώς λοιπόν ή αρχή τών, εθνοτήτων, ή όποία ήτο πρστε- 
ροΛ* άγνωστος εις τήν πολιτικήν φιλοσοφίαν, συνδέεται αναπόσπαστος 
μέ τήν διακήρυξιν τών δικαίων) τοϋ ανθρώπου. Διά τούτο άπό τήν γαλ
λικήν έπανάστασιν» ή όποία έθεσεν είς τήν ηπειρωτικήν Εύρω**ν τάς

βάσεις τοϋ σημερινοί πολιτικού καθεστώτος. εκπορεύεται ένα ρεΰμα έ- 
\«αντίον τοΰ άπολυταρχισμοΰ πρώτον, υπέρ τοϋ εθνικισμού ολίγον βρα
δύτεροι. Ή  βραδύτης οφείλεται είς τό\< διεθνισμόν πού έπροκάλεσεν ή 
Ιδέα τοΰ πολέμου κατά τοΰ άπολυταρχισμοΰ είς δλην τήν Ευρώπην καί 
εις τήν έξέλιξιν πού ήκολούθησεν ή γαλλική έπανάστασις. Είς τήν έξέ- 
λιξιν αυτήν όφεί/νεται δτι αί πρώται έθνικιστικαί εκδηλώσεις ύστερα 
άπό τήν γαλλικήν έπανάστασιν είς τήν ’Ισπανίαν καί τήν Γερμανίαν 
άπετέλεσαν άντίδρασιν έναντίον τής Γαλλίας, δηλ. έναντίον τών κοσμο
κρατορικών τάσεων τοΰ Μεγάλου Ναπολεοντος.

Ό  σύνδεσμος δημοκρατισμού καί εθνικισμού έμφανίζεται στενός είς 
τήν Γερμανίαν» δπου είς τάς άρχάς τοΰ περασμένου αίώνος οί πολέμιοι 
τού άπολυταρχισμοΰ είναι συγχρόνως καί οί ΰερμοί ύπέρμαχοι τής εθνι
κής γερμανικής ένότητος, ένρο άντιθέτως οί ήγεμόνες οί φανατικοί πο
λέμιοι αύτής.

Εις τήν άρχαίαν Ελλάδα ή άνάπτυξις έθνικισμοΰ πέραν άπό τά στε
νά δρια τών μικρών πολιτειών στηρίζεται είς τήν ελευθερίαν, είς τήν 
ισότητα τών ιδιαιτέρων πολιτειών. Έ τσι συνησπίσθησαν αί άρχαΐαι 
συμπολιτεΐαι.

"Υστερα άπό τήν γαλλικήν- έπανάστασιν ή πρώτη μεγάλη εθνικιστι
κή πράξις πού έπηρεάσθη άπό τήν γαλλικήν επανάσταση!, ήτον ή ελ
ληνική έπανάστασις» ή όποια ώς έκ τοϋ καθαρώς έθνικού χαρακτήρός 
της—δσον είναι δυνατόν νά έ'χη εθνικόν χαρακτήρα μία έπανάστασις 
— καί έκ τοϋ φιλελληνισμού πού έπροκάλεσεν έδοσε μεγάλην ώθησιν* είς 
τήν εθνικιστικήν ιδέαν είς δλην τήνι Ευρώπην. Αί έθνικαί άντιστάσεις 
έναντίον τοΰ Ναπολεοντος είς τήν ’Ισπανίαν καί τήν- Γερμανίαν ώς έκ 
τής μορφής τών σχετικών πολιτειών καί ώς έκ τών σκοπών των είχαν 
δυναστικόν καί άντιδημοκρατικόν χρωματισμόν. Ή  σέρβική έπανάστα- 
σι·ς, ή όποια έ|γινε πριν άπό τήν ελληνικήν, καί τά ιταλικά επαναστατι
κά κινήματα τοΰ 1820 δέν έχουν τήν αυτήν σημασίαν μέ τήν έλληνι- 
κην έπανάστασιν, ή πρώτη διότι είχε περισσότερον οίκονομικοκοινωνι- 
κον χαρακτήρα, τά τελευταία διότι δέν έστέφθησαν άπό έπιτυχίαν.

Η κατάργησις τοϋ άπολυταρχισμοΰ δέν δημιουργεί διά τόν έθνικι- 
σμον αυτοματως παραδεισιακήν κατάστασιν. Τή\ι τυραννίαν τοϋ μονάρ
χου ήμπορεΐ νά διαδεχθή ή τ ι ρ α ν ν ί α μ ι ά ς τ ά ξ ε ω  g> ή ό
ποια δυνατοί νά έπιδράση άπό εθνικιστικής άπόψεως άποσυνθετικώτερα 
παρά ό μοναρχικός άπολυταρχισμός. "Οσον μεγαλύτερα είναι ή άνίτίθε- 
σις τών κοινωνικών τάξεων, τόσον βαρύτερα εΐναι ή πίεσις πού άσκεϊ ή 
άρχσυσα τάξις καί κατ’ ακολουθίαν τόσον περισσότερον υποχωρεί ό ε
θνικισμός απέναντι τοΰ συμφέροντος τής τάξεως. Αί μεγάλαι κοινωνι
κοί αντιθέσεις εις τάς άρχαίας έλληνικάς πολιτείας πού έκαμναν άφό-
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ρητόν την παραμονήν τής μιας τάξεως είς τήν πολιτείαν, δταν ή άλλη 
κατείχε τήν αρχήν, επροκάλεσαν ξενικά; επεμβάσεις,, εις τάς οποίας 
πότε ή μία καί πότε ή αλλη ιιερίς κατέφευγε, διά νά καταλάβη τήν αρ
χήν. Ό  δραματικός αϊτός αλληλοσπαραγμός εντός τών πολιτειών αυ
τών συνετέλεσεν εις μεγιστον βαθμόν είς τήνί κατάπνιξιν τοΰ εθνικόν 
αισθήματος καί είς τήν πτώσιν τοΰ αρχαίου ελληνικού κόσμου. Είς την 
Γαλλίαν, δταν εισέβαλαν οί Ρωμαίοι, αί κοινωνικοί αντιθέσεις σιη-ετέ- 
λεσαν, ώστε αί κατώτεραι τάξεις νά δείξουν αδιαφορίαν ή νά πολεμή
σουν διά τής βίας εναντίον τών επιδρομέων

Κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν πλεΐστοι Γάλλοι άριστοκράται ποϋ 
έστερήθησαν τά κτήματά τους καί εύρίσκοντο είς διωγμόν συνέρρευσαν 
είς τάς ξένας αύλάς καί παρεκίνουν τους ξένους ηγεμόνας εις πόλεμον 
ενάντιον τής Γαλλίας και τέλος εισεβαλαν καί αϊτοί είς τήν πατοίδα 
το>ν μαζυ με τα εχθρικά στρατεύματα. Και ή πράξις αίτή δέν έθεωοή- 
θη ω ς προδοτική, άλλ ώς έκδήλωσις εσωτερικής πολιτικής άνηθέ σεως.

Αι σημερινοί κ ο ι ν ω  ν ι κ α ι α ν τ ι θ έ σ ε ι ς προκαλοΰν, ώς 
είναι φυσικόν, δυσαρέσκειαν, πικρίαν είς τάς έργατικάς τάξεις. Ή  συ- 
ναισθησις οτι τό Κράτος αντιπροσωπεύεται άπό τάς πλουτοκρατικά; τά
ξεις και δέν προστατεύει τούς έργάτας, επί πλέον οί κοινοί δροι τής 
ι,ωής τών εργατών ολων τών χωρών καί τά κοιιμ συμφέροντα τούς 
έκαμαν να συνδεθούν μεταξύ τους καί νά πλάσουν διεθναστικά ιδανικά. 
Αίίτά δμως δέν στρέφονται εναντίον τής ιδέας τής πατρίδος, ούτε απο
τελούν άρνησιν τοΰ εθνικισμόν, άλλ εντελώς άντιθέτως αποβλέπουν εις 
τήν πρακτικήν άναγνώρισίν του. Τό αντίθετον δέν θά ήτο φυσικόν, 
διότι και οι εργαται ο υ κ α π ο δ ρ υ ο ς ο ύ δ  ά π ό π έ τ ο η ς  
είναι, έχουν καί αϊτοί τάς ρίζας των εις τήν κοινωνίαν πΟυ ζούν καί 
δεν ήμπορεϊ να τους είναι αδιαφορος ουτε η τύχη αυτής οΰτε ό τόπος 
πού θά ευρουν εργασίαν οΰτε ή όπισθοδρόμησις τής βιομηχανίας πού 
εργάζονται, η οποία ήμπορεϊ να επελθη απο μίαν ξενικήν επιδρομήν. 
Δια τοΰτο στηρίζονται ταί εργατικα διεθνιστικά ιδανικά, δποχ καί άλλοτε 
το ετονισςι. ε) ι ς  ι δ έ α ν  π α τ ρ ί δ ο ς κ α θ  α ρ ά ν ά π ό  κ ά θ ε  
ε σ ω τ ε ρ ι κ η ν α ν τ ι θ ε σ ι  ν, άφίνουσαν δηλ. τόπον διά τάς 
πατρίδας ολων τών εθνών. Αυτήν τήν έννοιαν έχει ή αρχή ποϋ διε- 
τυπωσαν επανειλημυενως οί σοσιαλισταί, δτι ήσαν εναντίον τοΰ ε π ι 
θ ε τ ι κ ο ύ ,  δχι εναντίον τοΰ α μ υ ν τ ι κ ο ύ  πολέμου. Είναι -\i πε
ριττόν χα προστεθή δτι η άντίληψις αυτή δέν είναι αντίθετος είς την 
ιδέαν τής ενώσεως τών έθνών εις άνωτέραν πολιτειακήν σύνθεσιν. Ή  
άναγνωρισις τοΰ εθνικισμού άπό άπόψεως σοσιαλιστικής άποδεικνύεται 
και απο την! κατα εθνότητας σοσιαλιστικήν όργάνωσιν είς μερικά Κρά
τη, δπως εις την Αυστρίαν, δπαυ αί σοσιαλιστικοί οργανώσεις εχοι*ν έ-

θνικήν βάσιν, καί εις τήν Γερμανίαν, δπου οί Πολωνοί σοσιαλισταί έχουν 
ιδιαιτέραν πολιτικήν όργάνωσιν. καί άπό τήν εστω καί μεμετρημένΐ|ν ύπε- 
ράσπισιν τών σχετικών εθνικών ζητημάτων πού κάμναυν. Μόνον είς 
περιωρισμένους εργατικούς κύκλους εύρεν έδαφος ή ιδέα άρνήσεως τε
λείως της πατρίδος, ή οποία χαρακτηρίζεται απ’ αϊτούς ώς άνήκουσα 
μόνον είς τά ; εύπορους τάξεις. Ό  παγκόσμιος πόλεμος πού απειλεί την 
ύπόστασιν τών μεγάλων ευρωπαϊκών Κρατών άπέδειξε πόσον βαθύτερα 
είναι ριζοβολημένον τό εθνικόν αίσθημα άπό κάθε διεθνιοτικήν θεωρίαν 
καί δχι μόνον πόσον είναι άδύνατος ή έφαρμογή αναρχικών ιδεών περί 
πατρίδος καί έ'θνους, αλλά καί πόσον εΐναι δύσκολος ή τήρησις τής σο
σιαλιστικής άρχής τού άμυντικοΰ πολέμου, καθώς καί ή έγκαιρος διά- 
γνωσις τοΰ άμχιντικού ή επιθετικού χαρακτήρος αυτού.

Εν πάση περιπτώσει είναι άναμφισβήτητον δτι αί μεγάλοι κοινωνικοί 
αντιθέσεις εμποδίζουν νά πάλλουν αρμονικά αί καρδίαι τών μελών δλων 
των τάξεων. Καί εΐναι φανερόν πόσον τά μέτρα ποΰ τείνουν νά περιο
ρίσουν τάς αντιθέσεις αΰτάς — εργατική προστατευτική νομοθεσία, ά- 
ποκατάστασις άκτημόνων καλλιεργητών-— συντελούν εις περιορισμόν 
τής εθνικής παραφωνίας.

Ή  έπίδρασις τής θ ρ η σ κ ε ί α ς  είς τήν άνάπτυξιν τοΰ εθνικι
σμού εΐναι ευνοϊκή, δταν συμπίπτουν έ'θνος καί θρησκεία, δυσμενής, δ
ταν έχουν διάφορα δρια. Ό  βαθμός τής δυσμενούς αυτής έπιδράσεως 
έξαρτάται άπό τήν αποκλειστικότητα τής θρησκείας καί τήν έντασιν τού 
θρησκευτικού αισθήματος. Εις τήν κλασσικήν άρχαιότητα· έφόσον τό 
εθνο; περιωριίζετο είς τά δρια τής πολιτείας, ή θρησκεία, ώς έκ τού χα- 
ρακτήρός της πού εξέθεσα ήδη ανωτέρω, έδυνάμωνε τόν εθνικισμόν, 
άλλα διά τόν αυτόν λόγον άπετέλει έμπόδιον, δταν τό έθνος έγινε πλα- 
τύτερον άπό τό Κράτος. Τότε δμως ήρχισαν νά συνταυτίζουν τούς 
θεούς τών διαφόρου πολιτειών, ομοεθνών καί ξένων. Καί ή έξέλιξις 
αυτή εφθασε μέχρι τοιούτου σημείου επί τής ρωμαϊκής κυριαρχίας—  
ειδαμεν άλλως τε πώς ή Ρώμη προσεταιρίζετο τάς θρησκείας τών κα- 
τακτωμενων λαών —  ώστε νά έ«οθοΰν αί πολλοί θρησκεΐαι είς μίαν, 
η οποία δμως έστερείτο εθνικού χρωματισμού καί άποκλειστικότητος καί 
δια τοΰτο δέν ένΐσχυε τόν εθνικισμόν, άλλα τήν συγχώνευσιν τών 
έθνών.

Ο Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς ,  ένεκα τοΰ διεθνισμού του καί τής άπο- 
κλειστικοτητος του, ήσκησε πολύ μεγαλυτέραν έπίδρασιν παρά αί πα- 
λαιοτεραι θρησκεΐαι είς τήν άνάπτυξιν τοΰ έθνικισμού. Άλλ’ ή τοιαύ- 
τη επιδρασις τού χριστιανισμού ενώ θά έπρεπε νά συνίσταται, συμφω- 
νως πρός την ουσίαν του, άποκλε ι στ ικώς είς τήν προσέγγισιν τών διά
φορων έθνών και ήσκησεν όμολογουμένως καί τοιαύτην—  έξεδηλω-



θη περισσότερον εις τήν δημιουργίαν εθνικών ρηγμάτων. Κατά τόν 
μεσαιώνα. όπότε τό θρησκευτικόν αίσθημα είχε μεγάλην έντασιν^ ό χρι
στιανισμός δέν ήμπόδισε τήν γένεσιν τών νέων εθνών. διητ»κόλ\*νε μό
νον. ώς έκ τής ταχείας έξαπλώσεώς τον, μερικάς εθνικός αναμίξεις, 
άπό τάς οποίας προήλθαν αττά. Ή  άραιά έμφάνισις έθνικών άντι- 
θέσεων την εποχήν αυτήν οφείλεται δχι είς έπίδρασιν τής θρησκείας, 
άλλ’ είς τάς μεγάλος έθνικάς επιμιξίας^ είς τό εθνικόν χάος, άπό τό 
όποιον δέν είχαν ακόμη προελθεί τά νέα εθνη. Ή  κοσμική έξουσία τής 
δυτικής εκκλησίας δέν ή μπόδισε τήν γένεσιν τών έθνικών άντιθέσεων. 
διότι δπου ήτο απόλυτος, δπως εις τάς παπικάς κτήσεις, συνίστατο είς τήν 
συγκρότησιν Ιδιαιτέρου Κράτους, έκτος δέ αΐτοΰ ήτο δλως ατελής, πε- 
ριωρίζετο εις τήν προστασίαν τών έκκλησιαστικών συμφερόντων. Έπε- 
τυγχάνετο δέ ή προστασία αύτή δχι διά καταργήσεως τών πολιτειακών 
διαιρέσεων, άλλα διά τής χρησιμοποιήσεως τοΰ θρησκευτικού φανατι
σμού έναντίον τών δΓ οίονδήποτε λόγον εχθρών τής εκκλησίας. ’Έτσι 
οι άρχηγο'ι τής δυτικής εκκλησίας έταπείνοχταν Ισχυρούς ηγεμόνας, δ
πως τόν Φίλιππον Αΰγουστον τής Γαλλίας^. τόν όποιον ήνάγκασαν νά 
συζευχθή έκ νέου τήν γυναίκα που είχε διαζευχθή, τόν Ίωάννην τόν Ά -  
κτημονα τής ’Αγγλίας, τόν όποιον ήνάγκασαν νά έπιστρέψη τά εκκλη
σιαστικά κτήματα πού είχε δημεύσει* εξέλεξαν ηγεμόνας και παραχώ
ρησαν βασίλεια είς άλλους, ά λ λ α  δ έ ν  κ α τ ώ  ρ θ ω  σ α ν ν ά σ υ γ- 
χ ω ν ε ύ σ ο υ ν  δ ύ ο  ε θ ν η .  At διενέξεις των'πρός τούς κοσμικούς 
ηγεμόνας έπροκάλεσαν σειράν πολέμιον καταστρεπτικών, δπως τόν πόλε
μον πρός τούς Γερμανούς αΐτοκράτορας Ερρίκον Δ ' καί Ε ' τόν 
Ιΐον  αιώνα. Ή  θρησκευτική ένότης δέν ήμπόδιζεν δχι μόνον τούς με- 
ταξύ τών κοσμικών πολέμους, άλλ’ ούτε τούς πολέμους τών κληρικών 
φεουδαρχών έναντίον καί αΐτοΰ τοΰ Πάπα. Κατ’ ακολουθίαν είναι εντε
λώς άστήρικτον τό λεχθέν εσχάτως άπό διακεκριμένον κοινωνιολόγον, τόν 
Michels, δτι ό χριστιανισμός τήν εποχήν αυτήν είχεν ενώσει τούς λαούς 
τής Ευρώπης σαν κομμάτια μιας άλύσσου50. Αί σταυροφορίαι δέν ά ;;ο
δέ ικνύουν τό άντίθετον. Αί διενέξεις τών σταυροφόρων μεταξύ των, ή 
συμπεριφορά των είς τήν ’Ελλάδα καί τήν ’Ανατολήν έν γένει άποδει- 
κνύουν, δτι ή θρησκεία δέν ήμποροΰσε νά έξουδετερώση τάς μεταξύ 
τών εθνών διαφοράς καί δτι εις τό βάθος τά ελατήρια τών μεγάλων 
αυτών επιχειρήσεων δέν ήσαν όλιγώτερον κατακτητικά άπό θρησκεν- 
ιΐκά.

Ή  μεταρρύθμισις καί οί θρησκευτικοί πόλεμοι καί καταδιώξεις πού 
έπροκάλεσε τόν 16ον καί 17ον αιώνα ήνοιξαν βαθειά έθνικά ρήγματα 
είς τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, τάς Κάτω Χώρας, τήν ’Αγγλίαν. Εκα
τοντάδες χιλιάδων Ιξεπατρίσθησαν καί πολλοί ήναγκάσθησαν νά πά

ρουν τά δπλα έναντίον τών ομοεθνών των. Ά λλ ’ είναι άξιον ση^ιειώσεως 
δτι καί εις τούς θρησκευτικούς αυτούς πολέμους ή θρησκευτική δια
φορά δέν ώριζε πάντοτε τήν θέσιν τών έμπολέμων. ’Έτσι κατά τόν τρ ια 
κονταετή πόλεμον ό στρατηγός W allenstein πού ήτο είς τήν υπηρε
σίαν τοΰ καθολικού γερμανοΰ αΐτοκράτορας είχεν είς τόν στρατόν τον 
καί διαμαρτυρομένους. Καί είναι γνωστόν δτι ήλθεν είς διαπραγματεύ
σεις μέ τόν διαμαρτυρόμενον Γουσταϋον Άδόλφον τής Σουηδίας πού 
είχεν εΐοβάλει είς τήν Γερμανίον καί δτι ήμποδίσθη νά τάς φέρη είς πέ
ρας, εκτός άλλων, καί άπό μερικούς αξιωματικούς του διαμαρτυρομένους.
Υστερα άπό τήν πρώτην πολεμικήν άποτυχίαν τών Σουηδών οί περισσό

τεροι. δ ίαμα ρ τυρόμε νοι Γερμανοί πρίγκηπες, καί πρώτος άπό ολους ό έκ- 
? έκτωρ τής Σαξωνίας. ήνώθησαν μέ τόν καθολικόν Γερμανόν αύτοκράτο- 
οα, διά νά εκδιώξουν απο την I ερμανίαν τούς διομαρτυρομενους Σουη- 
δους. fie <()./.ον ή καθολική Γ  άλλ ι α ήλθεν εις βοήθειαν τών διαμαρτυρομε 
νων Γερμανών καί συγχρόνως έκήρυξε τόν πόλεμον έναντίον τής καθολι
κής Ισπανίας.Καί αυτά εις χρόνους θρησκευτικού φανατισμού. ’Αλλά μα
ζύ με τήν ίξάπλωσιν τών φώτων καί τοΰ πολιτισμοί τήν πρόοδον έξασθενί- 
ζει m i τό θρησκευτικόν αίσθημα καί ώς εκ τούτου ή θρησκεία δέν άσκεϊ 
πλέον έπίδρασιν εις τόν εθνικισμόν, παρά είς τάς περιπτώσεις πού ή θοη- 
σκευτική άντίθεσις συμπίπτει μέ εθνικήν άντίθεσιν. Είς τάς περιπτώσεις 
αύτάς ή θρησκεία συντελεί είς τήν διατήρησιν τοΰ σχετικού έθνους καί 
είς εντασιν τοΰ εθνικισμού. Συμβαίνει μάλιστα ή εθνική άντίθεσις νά 
π ροκαλή εκκλησιαστικήν διαίρεσιν. δπως τό βουλγαρικόν σχίσμα καί δ
πως γενικώτερα αί θρησκευτικά! διαιρέσεις εντός τοΰ χριστιανισμού 
οφείλονται, κατά κανόνα καί είς λόγους εθνικούς — θρησκευτική μεταρ
ρύθμισές εις τήν Γερμανίαν διαίρεσις άνατολικής καί δυτικής έκκλητ- 
σιας και κάποτε είς τό συμφέρον τοΰ ήγεμόνος —  σύστασις τής 
άγγλικανικής εκκλησίας.—

Η έπίδρασις τών ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  σ χ έ σ ε ω  ν. τών οικονομικών 
συνθηκών είς τήν άνάπτυξιν τοΰ εθνικισμού είναι μεγάλη. At οικονομικοί 
σχέσεις άποτελοΰν τήν βάσιν κάθε κοινωνίας. Φέρουν εις επαφήν τους άν- 
θρώπους, δημιουργούν δεσμούς μεταξύ των, κοινάς βιωτικάς συνΟήκας 
καί κοινά αίσθήματα.Μέ άλλους λόνονς συντελούν είς μέγιστον βαθμόν εις 
τή»ν δημιουργίαν τοΰ έθνους. Τούτο φαίνεται καθαρώτερα είς τάς πρω- 
τογονους κοινωνίας, αί όποίαι είναι συνεταιρισμοί εργασίας. Αλλά καί 
εις τάς προωδευμενας κοινωνίας συμβαίνει τό ίδιον, άν καί δέν είναι 
τούτο^ τόσον φανερόν. Η άνάπτυξις τών οικονομικών σχέσεων πέραν 
απο τα^στενά δρια τών ιδιαιτέρων συνοικισμών, ή έπικράτησις τής άνταλ- 
Λκτικης οικονομίας μαζύ μέ στενοχέραν πνευματικήν επικοινωνίαν, συ- 
νετε σαν να γίνουν οι λαοι τών μεγάλων Κρατών οργανικά σύνολα καί



νά στερεωθούν κατά τό δυνατόν τά ευρύτερα κρατικά όρια, «διάφορον 
εάν αΐτά έχαράχθησαν τυχαίως ή συνεπεία μή οικονομικών λόγων.

’Αλλ’ αί οικονομικοί σχέσεις επηρεάζουν και άμεσώτερα τόν έθνικι- 
σιιόν. Ή  ξενική πολιτική επιβολή, εναντίον τής οποίας αποτελεί άιτί- 
δρασιν ό εθνικισμός, είναι πάντοτε συνδυασμένη με οικονομικήν εκμε
τάλλευσή οίκονομικάς ζημίας τών άτόμων. Είς παλαιοτέραν εποχήν ό 
κατακτώμενος γίνεται δούλος, δουλοπάροικος, ή περιουσία του δηιιεύε- 
ται. Αλλά και είς την νεωτέραν εποχήν πού ό πόλεμος συμφώνως πρός 
διεθνή αρχήν γίνεται, πρέπει νά γίνεται μεταξύ τών Κρατών καί δχι 
εναντίον τών άτόμων ή ξενική κατάκτησις, ανεξαρτήτους τών παραβιά
σεων τη ; ανωτέρω διεθνούς αρχής, συνεπιφέρει οικονομικήν έπιβάρυν- 
σιν τών κατακτωμένων ή απλώς νικωμένων καί πλεονεκτικήν οικονομι
κήν θέσιν τών ξένων. Διά τοΰτο ό εθνικισμός είνε ισχυρότερος εις τάς 
τάξεις ποΰ έχουν νά χάσουν περισσότερον άπό τήν ξένην επιβολήν. Έκ 
τούτου δέν έπεται δτι αί κατέχουσαι, δηλ. αι εϋποροι τάξεις, είναι πάν
τοτε οί θερμότεροι φορείς τοΰ εθνικισμού. Διότι συμβαίνει ή εθνικι
στική άντίστασις νά βλάπτη τά συμφέροντά των, οπότε ήμπορεϊ νά 
εξασθενήση τό εθνικόν των αίσθημα. Εΐναι γνωστόν πώς οί Τούρκοι παΛ- 
λές φορές ύπέσχοντο νά άφήσουν τά υπάρχοντά των είς τούς μή έναν- 
τιουμένους καί έτσι κατώρθωναν νά ματαιώνουν τάς εναντίον των έθνι- 
κάς αντιστάσεις. Είναι, επίσης γνωστή ή δυσκολία που συνηντησεν ή έξά- 
πλωσις τής ιδέας τής ελληνικής έπαναστάσεοχς είς μερικούς κύκλους 
εύπορων ομογενών" Επίσης παρατηρεΐται χαλάρωσις τού εθνικού αι
σθήματος είς χρηματιστικούς καί εμπορικούς κύκλους, ευρισκομένους είς 
οτενην επικοινωνίαν μέ ξένους καί έχοντας κοινά μέ αυτούς συμφέρον
τα. Είναι δε έκτος άμφισβητήσεως δτι τό ίσχυρότερον εθνικόν αίσθημα 
τών στρατιωτικών καί υπαλληλικών κύκλων έχει καί οικονομικά ελατή
ρια. Τέλος οικονομικοί λόγοι συντελούν, ώστε ενίοτε εργατικοί οργανώ
σεις, παρ’ δλον τόν διεθνισμόν τής εργατικής κινήσεως, νά άποκλείων- 
ται απέναντι αλλοεθνών εργατών καί νά ζητούν καί αυτοί καί τά σχε
τικά σοσιαλιστικά κόμματα προστασίαν τής εγχώριας εργασίας απέναν
τι τής ξένης.

Θετικωτέρα είναι ή έπίδρασις τών οικονομικών συμφερόντων είς τήν 
έκδήλωσιν τοΰ επαναστατικού εθνικισμού. ’Αρκεί νά υπενθυμίσω τήν 
αμερικανικήν έπανάστασιν πού τήν έπροκάλεσεν ή άξίωσις τής ’Αγ
γλίας νά έπιβάλη φόρους εις τάς βορειοαμερικανικάς αποικίας της.

Ή  έκτασις τής έπιδράσεως αύτής τών οικονομικών δρων δέν σημαί
νει δτι αυτά προσδιορίζουν απολύτως τόν εθνικισμόν, δπως δέχονται στε
νοκέφαλοι έρμηνευταί τής θεωρίας τοΰ οικονομικού προσδιορισμού. “Ο
πως είδαμεν. ό εθνικισμός έχει τήν ρίζαν του είς τό κοινωνικόν ενστι-
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■/.τον καί επηρεάζεται μεν άπό πολλούς όρους καί άπό οικονομικούς, αλλ’ 
έχει αυτοτέλειαν. Αλλέως θά ήταν αδύνατον νά έξηγήσωμεν απεί
ρους εκδηλώσεις εθνικισμού όχι μόνον ατόμων, αλλά καί λαϊκών ομά
δων. αί όποίαι δέν ευνοούνται άπό οικονομικά συμφέροντα ή έχουν αν
τίθετα Γοιαΰτα. Παράδειγμα ό εθνικισμός τών Κυπρίων. Ή  αναγωγή 
τού εθνικισμού εις οικονομικά αίτια δέν διαφέρει άπό τήν αναγωγή·* 
γενικώς τής ενώσεως άνδρός καί γυναικός επίσης είς οικονομική αίτια, 
διότι συμβαίνει πολλές φορές αυτά νά προσδιορίζουν την ένωσιν αυτήν 
ή τήν μορφήν της, τήν fac.av  δμως αναγωγήν κανείς δεν εΐναι διατΓ- 
θειμενος νά δεχθή.

Εις τήν άνάλυσιν της έννοιας τού έθνους ανωτέρω έτονίσθη ή δυνα
μική φύσις αυτού, συνέπεια τής όποιας είναι δτι δ σ ο ν  μ ε γ α λ ύ τ ε 
ρ ο ς  κ α ί  λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ς  ε ΐ ν α ι  ε ν α ς π ο ί λ ι τ ι σ μ ό ς  τ ό 
σ ο ν  ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν  ε ΐ ν α ι  τ ό  σ χ ε τ ι κ ό ν  ε θ ν ι κ ό ν  α ϊ- 
σ θ  η μ α και κατα συνεπειαν και ο εθνικισμός. ’Αλλά δέν είναι ανάγκη 
νά εΐναι σύγχρονος εις δλην του τήν εκτασιν ένας πολιτισμός διά νά 
εχΐ] την επίδρασιν αυτήν· η όποια εξακολουθεί καί όταν μόνον λείψανα 
ή μόνον αναμνήσεις τού σχετικού πολιτισμού διατηρούνται. Είναι αδύ
νατον νά υπολογίση κανείς πόσοι’ εκτείνεται χρονικώς ή έπίδρασις αύ- 
τή τοΰ πολιτισμού καί τών μ ε γ ά λ ω ν  π ρ ά ξ ε ω ν  ποϋ τόν δή
μιου ργοΰν.«Δέν θά ήτο καθόλου υπερβολικόν», λέγει ό G. le Bon-" «νά 
είπη κανείς δτι εις τά πεδία τών μαχών ή ατελεύτητος στρατιά τών νε
κρών έπολεμησε περισσότερον παρά ή τών ζώντων.» Ήμπορεϊ μάλιστα 
νά είπη κανείς δτι εΐναι άπαραίτητον νά περάση καιρός διά νά ασκή
σουν και ό πολιτισμός καί αί μεγάλα;, πράίξεις τήν αφομοιωτικήν, την 
έθνικώς συνεκτικήν τους επίδρασιν. Έ τσ ι τό παρελθόν άποκτα εξαιρε
τικήν σημασίαν διά τόν σχηματισμόν ένός έθνους καί τήν έντασήν τοΰ 
εθνικισμού του. Η μακρά καί λαμπρά παράδοσις δίδει καθαράν μορ
φήν εις τό έθνος, τό χωρίζει βαθειά άπό τά αλλα έθνη. κρατεί δέσμια 
τα μελη του. τό γρανιτωνει. Ή  Ιστορία ολων τών εθνών πού έχουν λαμ
πρόν παρελθόν, παλαιόν πολιτισμόν τό δεικνύει. Αποτελούν τά έθνη 
αυτα μάζας στερεας, όδιαλύτους. Διά τούτο αφομοιώνουν εύκολα τά 
αλλα έθνη, μέ τα όποια Αναμιγνύονται. Τούτο εΐναι ένα καλόν αποτέλε
σμα τής λαμπράς καί μακράς παραδόσεως, άλλ’ έχει αυτή καί τήν αντί
θετον οψιν, ότι ήμπορεϊ νά άσκή τόσο\' βαρεΐαν πίεσιν, ώστε νά έ μ- 
π ο δ ι ζ η τ ή ν  έ λ ε υ θ έ ρ α ν  κ ί ν η σ ι ν τ ο ύ  έ θ ν ο υ ς ,  τ ή ν  
δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ . Ή  κ α τ ά π τ ω σ ι ς  ε I ν α ι ή dr 
ν α γ κ α ι α σ υ ν έ π ε ι α, δ ι ό τ ι ή δ ι α τ ή ρ η σ ι ς τ ή ς  ά κ- 
μ η ς ε ν ο ς  έ θ ν ο υ ς  δ π ω ς  κ α ί  ή π ρ ό ο δ ό ς  τ ο υ  ε ΐ ν α ι  ά- 
δ υ ν ο τ ο ς χ ω ρ ί ς  δ ι α ρ κ ή  δ η μ  ι ο υ ρ γ ύ α ν.



Άλλα  δέν αρκεί μακού παράίδοσις προς έντονον άνάπτυξιν τοΰ εθνι
κισμού. 'Ό πως ή εντασις κάθε αισθήματος προϋποθέτει ί σ χ χ» ρ ό ν ό Α
γ α ν  ι σ μ ό ν, έτσι καί ό εθνικισμός. Είναι, δέ άλλο ζήτημα πώς συμβαί
νει ενα έθνος νά ε βρίσκεται εις ακμήν, νά είναι ισχυρόν, ή νά παρακμά- 
ζΐΙ· Αρκεί εδώ νά προστεθή τούτο, δτι, επειδή ό εθνικισμός προκαλεΐ 
συγκρούσεις μεταξύ τών εθνών, αί π ο λ ε μ ι κ α ί ά ρ ε τ α !  ενός 
έθνους, ή πεποίθησις είς τάς δυνάμεις του εντείνουν είς αΐατό τον έθνικι- 
σμόν. Παράίδειγμα έξασθενήσεως τοΰ έθνικισμοΰ ενεκα τής έλλείψεως πο
λεμικών αρετών παρέχουν οί παλαιοί Γάλλοι- οί όποιοι δέν άντέταξαν 
κατ’ άρχάς άμυναν είς τήν εισβολήν τών βαρβάρων τόν 5ον akovu, διότι 
ή ρωμαϊκή κατάκτησις τούς είχε κάμει απολέμους. Διά τόν αυτόν λόγον 
δέν άντέταξαν σοβαρόν άμυναν έναντίον τής φραγκικής κατακτήσεως οί 
Πελοποννήσιοι. τών όποιων τήν στρατιωτικήν ανατροφήν είχε παραμε
λήσει ή βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ δύο αιώνας βραδύτερον, άφοϋ ή 
συμβιωσις [ιέ τους Φραγκους, ή κατάταξις είς τόν στρατόν των είχεν 
αναζωπύρωση τάς πολεμικός των ιδιότητας, ανέπτυξαν ισχυρόν έθνικι- 
σμόν έναντίον της τουρκικής κατακτήσεως 59 Α π ό τά ανωτέρω δέν πρέ
πει νά έξαχθή ώς συμπέρασμα ότι ή στρατιωτική συγκρότησις μόνη 
ήμπορεΐ νά διατηρήση άκμαΐον τόν εθνικισμόν. Διότι πρώτον μονομερής 
αποτελεσματική στρατιωτική επίδοσις είς τήν σημερινήν έποχήν δέν εί
ναι κατορθωτή —  ή ιστορία τών Τούρκων τό μαρτυρεί —  καί διότι τό 
προέχον είναι πάντοτε ή γενική ακμή, τό σφρίγος τοΰ έθνους. ’Απόδει- 
ξις ή αμερικανική έπανάστασις. ή μεγάλη ελληνική έπανάστασις, ή ό
ποια ήτο απόρροια τοΰ γενικού σφρίγους τοΰ έθνους, τής οικονομικής 
καί ηθικής ακμής, πρός τήν όποιαν έφερετο αϊτό. καί ή συγκρότησις 
μεγάλου αγγλικού στρατού μετά τήν κήρυξιν τού σημερινού πολέμου.

Εκτός άπό τά άνωτέριο αίτια, τά όποια υπάρχουν είς αυτό τό έθνος, 
είναι και άλλα εξωτερικά πού συντελούν είς τήν εντασιν τού εθνικισμού. 
Είς την κατηγορίαν αυτήν ανήκουν ή διαφορά τοΰ πολιτισμού τον έ
θνους πού ασκεί επιβολήν είς άλλο έθνος καί ή ε ν τ α σ ι ς  τ ή ς  π ι ί
σ ε  ω  ς της ξένης επιβολής. "Οσον περισσότερον διάφορος είναι δ ξένος 
πολιτισμός, δσον βαρύτερα ή πίεσις τής ξένης έπιβολής, τόσον ή άντίδρα 
σις, δηλ. ό εθνικισμός έντονώτερος. Είναι ό φυσικός νόμος τής άντιδρα- 
σεως.Ή  έλαστικότης τοΰ έθνους εξαντλείται καί ή αντίστασίς του δυναμώ
νει, δσον τά στοιχεία πού τό άποτελοΰν κινδυνεύουν. Τό μυστικόν τη ; όια- 
τηρήσεως τής ρωμαϊκής κυριαρχίας είς λαούς διαφόρους συνίστατο. ά- 
νεξαρτήτως τής ρωμαϊκής στρατιωτικής δυνάμεως, είς τό δτι ή Ρώμη 
δέν έπίεζεν έπαισθητώς τούς κατακτωιιένους λαούς καί ό πολιτισμό; 
της δεν ήτο πολυ διάφορος άπό τόν ίδικόν τους καί σιγά-σιγά είσεχώρει 
είς αυτούς χωρίς άσκησιν βίας.

Η  επιτυχία τής αγγλικής αποικιακής πολιτικής οφείλεται επίσης είς 
τό δτι φροντίζει νά φαίνεται δσον τό δυνατόν όλιγώτερον ή αγγλική 
κυριαρχία καί νά μήν είναι πιεστική.

Η έπέκτασις τών λειτουργιών τοΰ σημερινού Κράτους άπό μέν τύ 
ένα μέρος άσκεί μόνη της πιεσιν είς τάς ξένας εθνότητας που είναι εν
τός αΐτοΰ, διότι αυξάνει άναγκαίως τάς περιπτώσεις τής έπιβολής τοϋ 
κατέχοντος τήν αρχήν έθνους, άπό δέ τό άλλο μέρος κάμνει τό Κοά- 
τος απαραίτητον δργανον τής διατηρήσεως καί προόδου κάθε έθνους 30 
Ή  έπίδρασις αύτή καί ή σημασία τής έπεκτάσεως τών λειτουργιών τής 
πολιτείας ε ι ναι ένας άπό τούς κυρίους λόγους τής έντάσεως τοΰ έθνικι- 
σμοΰ τών εθνικών μειαψηφιών είς Κράτη μέ συνταγματικόν πολίτευ
μα, δπως π.χ. τών Πολωνών και τών Ιρλανδών. Η εντασις δμως αΐτή 
τού έθνικισμοΰ εις τά Κράτη αυτά εχει καί άλλην αιτίαν, δτι αί εθνικά! 
πλειοψηφίαι είνε πλέον αδιάλλακτοι άπό τούς απολυταρχικούς ιιονάρχας. 
Ο T reitschke τονίζει τήν τέχνην πού έ'χουν Κράτη μέά;ολυιαρ„ι>όν 
πολίτευμα, δπως άλλοτε ή Τουρκία, νά κατορθώνοι^ν μέ διαλλακτικήν 
πολιτικήν απέναντι τών ΐιποτεταγμένων εθνών νά τά διαιρούν καί νά 
τά κρατούν ασφαλώς κάτω άπό τόν ζυγόν τους. Ή  πολιτική αυτή δέν 
εΐναι κατάλληλος διά νά άναπτυχθή πραγματικός πολιτισμός «εις τήν εύ- 
γενεστάτην άνθρωπίνην έννοιαν», άλλά συντελεί είς τήν διατήρησιν τής 
εξουσίας τού' κυρίαρχοί’ έθνους. Αι πολίτικα! έλευθερίαι είσήχθησάν είς 
την Τουρκίαν καί οί Τούρκοι που έφαντάσθησαν δτι τό τουρκικόν ζή
τημα τό έγέννησεν ή τυραννία τοΰ Σουλτάνου καί δχι. ή ύποδούλωσις 
είς αυτούς λαών χριστιανικών καί πλέον πολιτισμένων έγιναν πλέον ά- 
διαλλακτοι καί τυραννικοί. Ετσι έξηνάγκασαν τόν συνασπισμόν τών 
χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής που έπέφερε τά γνωστά μεγάλα 
αποτελέσματα.

Ιό έδαφος και εν γενει τ;: φ  υ σ ι κ ό ν π ε ρ ι 6 ά λ λ ο ν επηρεάζει τόν 
εθνικισμόν κατα δι.αφόρι,υς τρόπους. Και πρώτον συντελεί είς τόν σχημα
τισμόν τοΰ έθνους.Καί ναι μέν αί φυλετικά! καί έθνικιστικαί διαφοραί δέν 
ημπορούν νά εξηγηθούν άπό τάς διαφοράς τοϋ φυσικού περιβάλλοντος, 
άλλ είναι άναμφισβητητον δτι το φυσικόν περιβάλλον επηρεάζει τά" 
συνήθειας, τήν σκέψιν. τόν χαρακτήρα, έν γένει τόν πολιτισμόν τών 
εθνών καθώς καί τήν έξάπλωσιν αϊτών. Ή  έπίδρασις δέ αΐτή δέν ένερ- 
γει ομοίως εϊς δλα τά στάδια τής έξελίξεως ενός έθνους, καθόσον, δταν 
μορφωθή ή ιδιοσυγκρασία τοιτ, ή αλλαγή τοϋ φυσικού περιβάλλοντος δέν 
την μεταβάλλει εύκολα, τόσον όλιγώτερον. δσον μέ τήν πρόοδον τοΰ πο
λιτισμού αΐςάνουν καί τά προφυλακπκά μέσα έναντίον τής έπιδράσεως 
τοΰ φυσικού περιβάλλοντος .ΔΓ αυτό βλέπομεν τους ανθρώπους νά δια- 
τηραιη· τήν έθνίκην τα>ν ιδιοσυγκρασίαν καί δταν άπομακρόνωνται άπό
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τόν τόπον τους. Πρό ολίγων ετών ένας άπό τους διαπρεπεστέρους Γερ
μανούς κοινωνιολόγους, ό W . Sombart. είς ένα πολύ ενδιαφέρον βι- 
βλίον του Ιξηγεΐ μέ αρκετά επιχειρήματα τον χαρακτήρα καί τήν ιδιο
φυίαν τών Εβραίων άπό τήν επίδρασιν τής ερήμου και τοΰ νομαδικού 
βίου πού έζησαν, δταν έμορφώθη ίι Ιδιοσυγκρασία των.

Άλλα τό φυσικόν περιβάλλον επηρεάζει, και άμεσώτερα τόν εθνικι
σμόν, διότι αλλού μεν εντείνει τήν δραστηριότητα, τάς πολεμικάς άρε- 
τάς τών ανθρώπων, αί όποίαι είδαμεν πόσον επηρεάζουν τόν εθνικι
σμόν, άλλου δέ τούς κάνει οκνηρούς καί απολέμους. ’Έτσι εξηγείται 
ό ισχυρότερος εθνικισμός τών ορεινών— Ούαλών, Ελβετών, ορεινών 
Κρητών —  άντιθέτως πρός τόν άσθενέστερον εθνικισμόν τών πεδινών, 
ιδίως τών τροπικών χωρών πού τό κλίμα αποχαυνώνει τούς άνθρώπους

V

Είς τήν αρχήν τής μελέτης αυτής ώρισα τόν εθνικισμόν ώς προσπά
θειαν επιβολής τοΰ έθνους εντός τών ορίων του. Ποια είναι τά δρια 
αυτά ; Συμφώνως πρός τήν συγγενή μέ τόν εθνικισμόν δημοκρατικήν 
αρχήν πρέπει νά είπωμεν οτι τά προσδιορίζει ή εκπεφρασμένη θέλησις 
τοΰ σχετικού λαοΰ. Παραδείγματα καθορισμού τών εθνικών όρίιον δι’ 
αϊτού τοΰ τρόπου εΐναι τά ιταλικά δημοψηφίσματα υπέρ τής ιταλικής 
ε-νώσεως, επίσης τά κρητικά υπέρ τής ενώσεως μέ τήν 'Ελλάδα. Ά λλ’ 
ή εφαρμογή τής δημοκρατικής αυτής αρχής δέν είναι πάντοτε εύκολος. 
Διότι δπου οί πληθυσμοί είναι άνάμικτοι επί τή βάσει ποιας διοικητικής 
διαιρέσεως θά καθορισθή ή εθνική πλειοψηφία ; Καί κατά πόσον θά 
ήτο δικαιολογημένη ή επί τή βάσει στενής διοικητικής διαιρέσεως δη
μιουργία εντός σχετικώς μικρδς περιοχής διαφόρων εθνικών πλειοψη- 
φιών καί σνμφώνως πρός αϊτάς καθορισμός πολιτειακών γεωγραφικών 
όρίων, καί τοΰτο ενώ δέν θά έπρόκειτο τά επί εθνικής βάσεως στηριζό- 
μενα κρατίδια αυτά ν’ άποτελέσουν ενρύτερον σύνδεσμον, ώστε έκ τής 
διαιρέσεως νά μή ματαιοΰται ή εύρυτέρα εθνική ένότης ; Έκτος τού
του κατά πόσον θά ήτο έπιτετραμμένον νά θυσιασθή μία ισχυρά εθνική 
μειοψηφία, δταν ό σχηματισμός τής αντιθέτου εθνικής πλειοψηφίας οφεί
λεται είς τήν αλλοεθνή κατοχήν ;

Δυστυχώς δέν υπάρχει κανείς διεθνής κώδιξ πού νά λύτ) τά ακανθώδη 
αυτά ζητήματα. Διά τοΰτο θά περιορισθώ νά αναφέρω τάς άρχάς πού 
επικαλούνται τά έθνη πρός λύσιν τών ζητημάτων αυτών καί πού συνίί- 
λοΰν πολλές φορές είς διευκόλυνσιν αύτής. Πρώτη τοιαύτη αρχή, ή σπου
δαιότερα, είναι ή αρχή τών Ιστορικών δικαιωμάτων. Αυτή στηρίζεται 
είς τήν στοιχειώδη νομικήν άντίληψιν πού δέν αναγνωρίζει άπόσβεσιν

δικαιωμάτοβν διά μόνης τής βιαίας κατοχής ένός τόπου. Ά λλ ’ ένφ τό 
ίδιαττικόν δίκαιον ορίζει στενά χρονικά δρια. πέραν τών όποιων ή βία 
λησμονεΐται καί ή άδικος κατάληψις μεταβάλλεται είς νόμιμον, ή συνεί- 
δησις τών έθνών δέν αναγνωρίζει δρια αύτού τοΰ είδους. Καί α,ν περά
σουν αιώνες, διατηρείται ακοίμητος ή άνάμνησις τής βίας καί ζοιχηρός 
ό πόθος άποκαταστάσεως τοΰ δικαίου. Καί τοΰτο τόσον περισσότερον, 
δσον ο διά τής βίας καταλαβών μίαν χώραν εξακολουθεί νά έ'χη είς 
αυτήν τόν χαρακτήρα τοΰ κατακτητοΰ καί δέν προσαρμόζεται είς τόν 
πολιτισμόν τοΰ συμπλέγματος τών χωρών, είς τόν όποιον ανήκουν α! 
νέαι του κτήσεις. Έ ξ  αυτού τοΰ λόγου ηυνόησαν κυρίως αί Μεγάλοι 
Δυνάμεις τάς έθνικάς βλέψεις τών χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής, 
αν καί δέν έστηρίζοντο αύταί πάντοτε καί είς υπεροχήν ομοεθνούς πλη
θυσμού.

Αλλά καί τά Ιστορικά δικαιώματα δέν δίδουν πάντοτε άναμφισβήτη- 
τον λύσιν, διότι διά τήν ιδίαν χώραν εΐναι δυνατόν νά παρουσιάσουν 
διάφορα έθνη διάφορα Ιστορικά δικαιώματα, δπως συμβαίνει μέ τήν 
Αλσατίαν καί την Λορραίνην., διά τάς όποιας καί οί Γάλλοι κοί οί Γερ

μανοί έχουν ιστορικούς τίτλους.
Ά λλαι άρχαί είναι αι τής εθνικής συνεχείας, τής οικονομικής ανε

ξαρτησίας, τών φυσικών γεωγραφικών όρίων ή τής ασφαλείας, τής ισορ
ροπίας. Ό λαι αί άρχαί αύταί στηρίζονται είς τήν ιδέαν τής θυσίας ένός 
μικροτέρου εθνικού συμφέροντος χάριν ενός μεγαλυτέρου αντιθέτου. 
Λέγει δηλ. τό ενδιαφερόμενον έθνος : άξιώ  νά θυσιάση τό άλλο έθνος 
ένα μικρόν αριθμόν μελών του, διά νά μή χάσω εγώ τήν ενότητα μέ 
πολύ μεγαλύτερα εθνικά τμήματα, ή διά νά έξασφαλίσω ολόκληρον τήν 
πολιτικήν ή την οικονομικήν ανεξαρτησίαν μου. Τών αρχών αύτών γί
νεται χρήσις άπό τά έθνη άναλόγως τοΰ πολιτικού των συμφέροντος. 
’Έτσι οί. Γερμανοί αποκρούουν τόν Ρήνον, ώς φυσικόν δριον- μεταξύ 
αύτών καί τών Γάλλων, αλλά τόν δέχονται ευχάριστος διά τά πρός τό 
Βέλγιον σύνορά τους.

Α1 άρχαί αύταί, μερικαί άπό τάς όποιας έδημιουργήθησαν διότι δέν 
έχει έξασφαλισθή ή πρακτική εφαρμογή τής αρχής τών εθνο
τήτων—  άρχαί τής ισορροπίας καί τών φυσικών γεωγραφικών όρίων.—  
δέν έχουν εθνικήν βάσιν. Διά τούτο ^σον όλιγώτερον στηρίζονται αί α
ξιώσεις ένός έθνους είς τήν ΰπαρξιν ομοεθνούς πληθυσμού καί κατά 
δεύτερον λόγον εις Ιστορικά δικαιώματα, τόσον' περισσότερον λαμβάνουν 
τήν μορφήν τού ι μ π ε ρ ι α λ ι σ μ ό  ΰ.

Ο νέος αυτός όρος σημαίνει ένα πολύ παλαιόν πράγμα. Κατ’ άρχάς 
έδήλωνε τάς προσπαθείας πρός σύναψιν στενωτέρων δεσμών, οικονομι
κών και πολιτειακών, μεταξύ τών αποικιών καί τής αητροπόλεως. ”Επ?ι-



τα περιελήφθησαν είς τήν έννοιαν τοΰ ιμπεριαλισμού δλαι αί τάσεις αποι
κιακών κατακτήσεων και τέλος κάθε προσπάθεια έπεκτάσεο)ς τής κυριαρ
χίας τών Κρατών. Ό  Ιμπεριαλισμός καί ό εθνικισμός έχουν τήν αυτήν 
ρίζαν, το κοινωνικόν ένστικτον. ’Αλλ’ ενώ ό εθνικισμός θέλει τήν σύμ- 
πτωσιν κρατικών καί εθνικών όρίων, ό ιμπεριαλισμός επιδιώκει τήν 
έπέκτασιν τών κρατικών όρίων πέραν άπό τά εθνικά. Ό  εθνικισμός ένός 
έθνους αναγνωρίζει καί συμβιβάζεται, μέ όλους τους άλλους εθνικισμούς, 
ως έκ τούτου έχει άμυντικόν χαρακτήρα καί ήμπορεϊ νά άποτελεση 
την βάσιν ειρηνικών σχέσεων τών έθνών· αποτελεί τόν άλτρουϊστικόν 
εθνικισμόν, δπως είπαν. '(3 Ιμπεριαλισμός ένός Κράτους αποτελεί κατ’ 
ανάγκην άρνησιν τών άλλων Ιμπεριαλισμών, ήμπορεϊ νά συμβιβασθή 
με αυτούς μόνον προσωρινώς καί διά τοΰτο έχει επιθετικόν χαρακτήρα· 
αποτελεί τόν εγωιστικόν έθνικισμόν καί έπάνω εις αϊτόν δέν ήμπορεϊ 
λ'ά θεμελιωθή παγία ειρήνη. Ό  εθνικισμός αποτελεί τό minimum τών 
έθνικών αξιώσεων ένός έθνους, στηρίζεται. περισσότερον εις τό αίσθημα 
και διά τοΰτο ένα έθνος ι (μπορεί να αναλάβη έναν αγώνα ΰπέρ τής εθνι
κιστικής του ιδέας, άν καί έ'χει βεβαιότητα δτι δέν ήμπορεϊ νά έπικρα- 
τήση. Αντιθέτως ό ιμπεριαλισμός υπονοεί τάσεις απεριορίστου έξαπλώ- 
σεως ένός Κροαους, στηρίζεται είς τό συμφέρον καί είς τόν υπολογισμόν 
τών δΐΜχμεων και δι αυτό τά Κράτη δέν ριψοκινδυνεύουν διά τάς ίμ 
περιαλιστικάς των αξιώσεις χωρίς πιθανότητα επιτυχίας. Ό  ιμπερια
λισμός είναι έπίσης παλαιός δπως καί ό έθνικισμός. "Ολα τά έθνη έχουν 
τάσιν έξαπλωσεως τής επιβολής των, καί περισσότερον οί πρωτόγονοι 
λαοί που ζοΰν διαρκώς είς κατάστασιν πολέμου31, παρά οί πολιτισμέ
νοι, δια τους οποίους ό ειρηνικός βίος εΐναι ό κανών. Ή  μόρφωσις εις 
την νεωτέραν έποχήν μεγάλων Κρατών, μεγάλων Δυνάμεων εκαμεν αδύ
νατον ή σχεδόν αδύνατον τόν ιμπεριαλισμόν είς τά μικρά Κράτη, τά 
όποϊα έξασφαλίζει ή αρχή τών εθνοτήτων καί ΛΓ αυτό τήν επικα
λούνται πάντοτε. Αλλα και τον ιμπεριαλισμόν τών μεγάλο>ν Κρατών 
περιορίζουν άπό μέν τό ένα μέρος αί μεταξύ των αντιθέσεις, άπό δέ τό 
άλλο μέρος ή έξάίπλωσις αισθημάτων δικαιοσύνης καί έλει»θερίας εί; 
τους λαούς καί συνεπώς η βαθμιαία άναγνώρισις άπ’ αυτούς τής άοχής 
τών εθνοτήτων. Κτσι ενώ οΰτε άπό τόν Ναπολέοντα οΰτε είς τό συνέ
δρων τής Βιέννης εδοθη καμμία προσοχή είς τήν αρχήν τών εθνοτήτων 
άνεγνωρισθη πρακτικώς αυτη ολίγον βραδύτερα μέ τήν άπελευθέρω- 
σιν τής Ελλάδος, έπειτα τής Ιταλίας καί κατόπιν τής Βουλγαρίας, τής 
Θεσσαλίας, τής Κρήτης κλπ. ’Αλλά τά φιλοδίκαια καί φιλελεύθερα αι
σθήματα δέν απέκτησαν τόσην υπεροχήν ώστε νά έξσφαλίσουν τήν 
Εφαρμογήν τής αρχής τών εθνοτήτων. Ή  Ιταλία μετά τήν ένιοσίν της 
αντικατέστησε την αρχήν τών έθνοτήτίον, είς τήν οποίαν πρότερον έστή-

ριζε τάς αξιώσεις της, μέ Ιμπεριαλισμόν. Ό  γαλλογερμανικός πόλεμος 
τοΰ 1870, άνεξαρτήτως τοΰ ποιας συνεπείας θά είχε παρόμοιον γεγο
νός είς παλαιοτέρας έποχάς, εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν απόσπασιν γαλ
λικών έπαρχιών εναντίον τοΰ φρονήματος τών κατοίκων των. ’Εκτός 
τούτου, διά νά περιορισθώ εις ολίγα παραδείγματα, ή Πολωνία έμεινε 
διαμελισμένη, ό ριοσσοτουρκικός πόλεμος είχεν ώς αποτέλεσμα τήν άπε 
λεΐ’θέρωσιν τής Βουλγαρίας, αλλά και προσάρτησιν εις τήν Ρωσσίαν 
ρουμανικού έδάφοί’ς. Είς τάς αποικίας δέ άνεγνωρισθη απόλυτος ελευ
θερία είς τόν ιμπεριαλισμόν, ώς έκ τής ανικανότητας τών πρωτογόνων 
/λιών νά προαγάγουν μόνοι τόν πολιτισμόν καί έκ τής άναποδράστου 
ανάγκης έκμεταλλεύσεως καί άποικισμοΰ τών χωρών ποΰ κατέχουν αϊτοί 
άπό τούς πολιτισμένους /.αούς'3

Αλλά καί είς τήν Ευρώπην δέν φαίνεται ακόμη έξησφιχλισμένη ή αρ
χή τών εθνοτήτων οΰτε δσον αφορά τά σήμερον διεθνώς άνεγνωρισμένα 
εθνικά δρια ώς έκ τής ύπάίρξεως σχετικών Κρατών. Τώρα τελευταία διε- 
τυπώθη άπό γερμανικούς κύκλους ή ιδέα, δτι ό γερμανικός πολιτισμός 
εΐναι ανώτερος άπό τόν πολιτισμόν τών άλλων έθνών όπως καί τό γερ
μανικόν έθνος είναι άνώτερον άπό τά άλλα καί δτι ή υπεροχή αυτή πα
ρέχει τό δικαίωμα είς τήν Γερμανίαν νά οργάνωση τήν Ευρώπην σύμ
φωνα με τόν πολιτισμόν της, δηλ. νά την κατακτήση30.

Αλλά τοιαύτη υπεροχή δέν άπεδείχθη. ’Ί σ ια -ϊσ ια  ό πογκόσμιος 
πόλεμος έδειξε καί τάς ιδιορρυθμίας των διαφόρων έθνών καί τάς 
εφάμιλλους άρετάς των. Καί άν ακόμη ήτον υπέρτερος ένας πολίτη 
«μός, θά ήτο δυστύχημα ή επιβολή του είς δλα τά έθνη, διότι κάθε 
έθνος μάναν εν συνεχεία τοΰ ίδιου του πολιτισμού ήμπορεϊ νά χρησιμο
ποίηση τήν ιδιοφυίαν του, νά δημιουργήση νέας άξίας καί νά σηκώση 
ψηλά τήν ζωήν. ’Εκτός τούτου κάθε πολιτισμός, καί ό τελειότερος, έχει 
τάς άτελείας του, τάς όποιας οί άλλοι μόνον πολιτισμοί μάς φανερώνουν. 
Ή  πρακτικότης ποϋ διαπνέει τήν αγγλικήν επιστήμην μάς συμπληρώ
νει τήν μέχρι σχολαστικότητος άλ'άλυσιν καί άφηρημένην έξέτασιν πού 
διακρίνει τήν γερμανικήν καί άντι στρόφον;. Καί τά δύο δέ είδη μάς 
κά ι̂νουν νά ποθοΰμεν τήν άπλήν καί καθαράν διατύπωσιν γενικών 
ιδεών πού διακρίνει τήν γαλλικήν επιστήμην.

Εκτός τούτου ή έπέκτασις τών λειτουργιών τοΰ Κράτους πού περιο
ρίζει τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν, καθιστά έπιτακτικωτέραν τήτ 
ανάγκην τής ΰπάρξεως περισσοτέρων κέντρων πολιτισμού, διά νά γί- 
νωνται περισσότεροι μεταρρυθμιστικοί πειραματισμοί, νά έλεγχεται ό 
ένας πολιτισμός άπό τόν άλλον. ’Έτσι ήμπορεϊ νά έξασφαλισθη ή πρό
οδος.

< * εθνικισμός είναι μία κατάστασις, ήμπορεϊ νά είπη κανείς, έμπά-



λεμος καί εχει μερικά κοινά μέ αυτήν επακόλουθα. 'Ό πως ό πόλεμος, 
έτσι και 6 εθνικισμός προκαλεί υπερβολικήν υπερτίμηση* τής αξίας τοΰ 
εγχωρίου πολιτισμού καί υπερβολικήν υποτίμηση* τών ξένων ή ωρισμέ- 
νων ξένων πολιτισμών επιφέρει ενα είδος αποκλεισμοί' τοΰ σχετικού 
έθνους απέναντι τών ξένων εθνών. ’Αλλ’ ή άπομσνωσις καί 6 αποκλει
σμός δέν είναι βάσεις στερεαί. διά νά ύψωθή ένας πολιτισμός. 'Ό πως ή 
Ρώμη άλλοτε έδέχετο τούς ξένους θεούς καί τούς έκανε ίδικούς της, 
ετοι καί ενα έθνος διά νά προαγάγη τόν πολιτισμόν του πρέπει νά δέχε
ται στοιχεία ξένιον πολιτισμών, νά τά χωνεύη, νά τά άφομοιώνη καί νά 
τά χρησιμοποιή διά τήν ίδικήν τον δημιουργίαν. Έτσι. έκαμαν δλα τά 
μεγάλα καί δημιουργικά εθνη τούς πολιτισμούς των. Μόνον δταν ή επι
βολή τοΰ ξένου πολιτισμού γίνεται μέ τήν βίαν, οπότε εμποδίζεται αύτή 
ή δημιουργία, ό αποκλεισμός, ό αυστηρός εθνικισμός είναι εντελώς δι
καιολογημένος. ένίώ, δταν δέν γίνεται μέ τήν βίαν, ή καταφορά κατά τοϋ 
ξένου πολιτισμού εΐναι δικαιολογημένη μόνον, δταν στρέφεται έναντίον 
τής δουλικής μιμήσεως καί ωθή είς δημιουργίαν πολιτισμού, σύμφωνον 
μέ τό πνεύμα καί τόν χαρακτήρα τοϋ σχετικού έθνους5' πού αποτελεί 
υποχρέωση- κάθε έθνους. Είς τήν βίαν δέ, δπως είδαμε ν, στηρίζεται ή 
ξένη π ο λ ι τ ι κ ή επιβολή, ενώ είς τάς άλλος εκδηλώσει; τοϋ πολιτι
σμού ή ξένη επιβολή δέν στηρίζεται άναγκαίως εις την βίαν, παρ’ δταν 
παρακολουθη τήν πολιτικήν επιβολήν. Εκ τούτου ή εξαιρετική σημασία 
τής πολιτικής επιβολής καί τοϋ πολιτικού εθνικισμού πού γενικεύει τήν 
έθνικιστικην κινησιν εις ολα τα σταδια τής ανθρώπινης ένεργείας.

Δέν είναι λοιπόν ό πολιτικός έθνικισμος μόνον ζήτημα αισθήματος, 
άλλά καί δρος προόδου καί πολιτισμού. Διά τοϋτο δσον περισσότερον 
προάγοχται τά εθνη, τόσον’ περισσότερον αισθάνονται δτι έχουν ύπο- 
χρέωσιν νά άγωνίζωνται διά τήν ανεξαρτησίαν τους καί διά τόν πολι
τισμόν τοι>ς. Αλλέιος εΐναι κίνδυνος νά επικράτηση τό πολεμικώτεοον 
*®ν°> και vu επιβληθη ο πολιτισμός του. Αλλ' αύτό θά ήτο καταστροφή, 
■«πως καταστροφή τού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ύπήρξεν ή κατά- 
κτησι, τής Ελλάδος από την πολεμικωτέραν Ρώμην δποος καταστροφήν 
τοϋ ρωμαϊκόν πολιτισμού και οπισθοδρόμηση* δλου τού κόσμου έφερεν η 
επιδρομή τών απολίτιστων λαών καί δπως καταστροφή διά τόν βυζαν
τινόν πολιτισμόν υπήρξεν ή κατάκτησις τοϋ βυζαντινού» Κράτους άπό 
τους Φράγκους και έπειτα άπό τους Τούρκους. Και άν άκόμη ύπάρχη 
κανεν παράδειγμα πού η κατάκτησις λαών πολιτισμένων νά έφερε κανέν 
καλόν αποτέλεσμα, και τούτο μόνον είς παλαιοτέραν έποχήν πού ή είρη- 
νικη επικοινωνία τών εθνών ήτο περιωρισμενη, αυτό δέν είναι άνάλογον 
τών θυσιών που γίνονται δια τοιοιτου είδους κατακτήσεις, ούτε ήιιποοεί 
•να συγκριθη με το αγαθόν αποτελεσμα καί τήν ποόοδον πού φέρει μόνη

ri}c ή ελεύθερα άμιιλλα τών πολιτισμών καί ή ειρηνική είσχώρησις ένος 
άνοκέρου πολιτισμού είς ξένους λαούς- Τρανώτατον παράδειγμα ή είσ- 
χώρησις τοϋ ελληνικού πολιτισμού εις την Δύσιν καί ή άναγέννησις.

Ή  μεγάλη άνάπτυξις τής οικονομικής καί πνευματικής επικοινωνίας 
τών εθνών πού χαρακτηρίζει τήν έποχήν μας δημιουργεί άναγκαίως δε
σμούς καί κοινά στοιχεία πολιτισμού μεταξύ τών διαφόρων εθνών. Α π ο
τέλεσμα τής έξελίξεως αυτής δέν θά είναι, καθόσον καί διά χρόνον πού 
ήμποροϋμεν νά προΐδωμεν, ή έξάλειψις τών έθνικών διαφορών, εκτός ίσως 
μερικών συγχωνεύσεοη* συγγενών εθνών. Διότι, παρ’ δλην τήν διεθνή 
επικοινωνίαν- ή ακτινοβολία κάθε πολιτισμού έχει περιωρισμένα δρια. 
Αί κλιματολογικαι διαφοραί, οί διάφοροι χαρακτήρες καί ίδιοφυΐαι τών

Γ V f \ Λ 3 C. V C· w Λ  ̂ %Α«ων, η δημιουργία και άλλων ες ισου ,ωτικων πολιτισμών την Περιο
ρίζουν. Έ ξ  άλλου, παρ’ δλας τάς ομοιότητας τών εθνών πού προκαλεί 
ή δημιουργία κοινών στοιχείων πολιτισμού, υπάρχει εις κάθε έθνος και 
τάσις ατομικισμού, δηλ. έπιτάσεως τής ιδιορρυθμίας τοϋ εθνικού του 
χαρακτήρος. Τό μόνον πιθανόν εΐναι δτι ή διεθνής έπικοη*ωνία θά έπι- 
ΐ(έρτ) την* δημιουργίαν άνωτέρων πολιτειακών συνασπισμών πρός πα- 
γίωσιν τής ειρήνης καί έν άρμονία πρός τήν σημερινήν οικονομικήν 
άνάπτνξιν. Ά λ λ ’ οί συνασπισμοί αύτοί θά εΐναι ωφέλιμοι καί βιώσιμοι, 
εάν στηριχθοϋν είς τήν αρχήν τών εθνοτήτων, δηλ. εάν άφήσουν μεγά
λη v ελευθερίαν κινήσεως είς τά έ'θνη καί άποκλείσουν τήν επιβολήν τού 
νός επί τών άλλων. Καί τούτο εί·ε πιθανώτερον δτι θά γίνη. Διότι 
ή ΰπαρξις εις τήν έποχήν μας πολλών ισχυρών Κρατών, ή σοβαρά στρα 
τιωτική όργάνωσις δλων τών Κρατών, ή ευκολία τοϋ συνασπισμού τώ> 
Κρατών πού υπάρχει σήμερον, έμποδίζουν τήν επικράτηση* ενός έξ 
αυτών. Έτσι συνετρίβη τό ναπολεόντειον κοσμοκροτορικόν δνειρον- Διά 
ιόν αυτόν λόγον ό ευρύτερος πολιτειακός συνασπισμός ή οί συνασπισμοί 
πού θά σχηματισθονν αργά ή γρήγορα είς τήν Ευρώπην δέν θά  γίνουν 
μέ τόν τρόπον πού έδημιουργήθη άλλοτε ή ρωμαϊκή κοσμοκρατορία. 
Καί κάθε έθνος πού αντιλαμβάνεται τόν προορισμόν του έχει υποχρέω
ση* ν« συμβάλη εις τούτο.

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  

') Ο HaJdensperger (L a  Litterature, 19 13 * Livre IV , Chap. I l l ) ,
i> οποίος ίιίν άρνεΐται άπολύτως οτι ή λογοτεχνία εχει εΰνιν.όν χρωματισμόν, 
υποστηρίζει δτι αύτή δέν είναι, άλλα γίνεται εθνική διά της αποδοχής, τής εκ
λογή;: τών γενεών. Είς αυτό ήμπορεΐ νά παρατηρήση κανείς δτι ή προτίμησις 
άπο ?να είΚ'ος ενός λογοτεχνικού έργου σημαίνει δτι αυτό άνταποκρίνεται είς 
την ιδιοφυίαν, τόν χαρακτήρα του. Μήπως αί γλωσσικοί μεταβολαί δέν γίνονται 
zreft* ομο«>\· τρόπον; Τό γεγονός, οτι υπάρχουν καί λογοτεχνικά εργα έθνικώς
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άχρωματιστα, δεν ανατρέπει τόν κανόνα. Δέν υπάρχει σημαντικόν λογοτε
χ ν ώ ν  έργον πού να μήν έχη εθνικόν χρωματισμόν. Καί τα έργα σημαινόντων 
συγγραφέων πού εζησαν είς ξένον έθνος καί έγραψαν είς ξένην γλώσσαν, φέ- 
f im' τ“  ί7λΊ1 έθνικής καταγωγής τών συγγραφέων. Άπόδειξις τά γαλλικά 
έργα τοΰ Έλληνος Jean Moreas- ’ Επίσης δέν ανατρέπει τόν κανόνα τό γε
γονός, δτι κάβε έθνο; παράγει περισσοτέρου; λογοτεχνικούς τύπους, οι όποιοι 
μεταβάλλονται μέ τόν καιρόν. Ό  χαρακτήρ καθε έθνους δέν είνε στερεός καί 
αμετάβλητος, οΰτε ήμπορεϊ νά έκφρασθή εξαντλητικά είς ένα είδος τέχνης.

; ) ”Ιδε περί τοΰ αντικειμένου τήν έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος μελέτην τοΰ 
Μ. Τριανταφυλλίδη, Ξενηλασία καί ’ Ισοτέλεια,, 1805 —  1907. Χαρακτηριστικά 
διά τήν εθνικιστικήν κίνησιν πρός εκβολήν τών ξένων λέξεων είναι δσα γράφει 
ό Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 19 13 , B u ell I V ,  V

') Μολονότι τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν είς τήν πραξιν κυριαρχούν 
προστατευτικοί ίδέαι. αποκλεισμός ξένων προϊόντων έφαρμόζεται μόνον όΓ υγι
εινούς λόγους καί πρός προστασίαν μονοπωλίων καί εφευρετικών προνομίων. 
'Ως έκ τούτου αί απαγορεύσεις εισαγωγής εμπορευμάτων εις τήν σημερινήν 
εποχήν είναι έλάχισται έν συγκρίσει πρός δ.τι συνέβαυνε παλαιότερα. ιδίως 
την μακράν περίοδον τής εφαρμογής τοΰ έμποροκρατικού συστήματος, όπότε 
αί απαγορεύσεις εισαγωγής περιλάμβαναν πολλά είδη —  εις τά 1814 ακόμη 
έφηρμόζετο είς τήν ' Αγγλίαν άπαγόρευσις είσαγο»γής διά 200 είδη —  πολλάκις 
τά προϊόντα ολοκλήρων χωρών καί όπότε αί γενικαί αύται Απαγορεύσεις διήρ- 
κουν επί μακράν σειράν έτών. Έ τσν ό αποκλεισμός άπό τήν Γαλλίαν ολων 
σχεδόν τών άγγλικών προϊόντων πού έκηρύχθη είς τά 1701 διετηρήθη S6 έτη. 
Μέ τήν σημερινήν εντασιν τής οικονομικής επικοινωνίας τοιούτου είδους άπο- 
χλεισμός ξένων έμπορευμάτων είναι, έκτός άπό τάς πολεμικάς περιόδους, άδν- 
νατος. Μόνον δέ μεγάλοι συνασπισμοί μεγάλων Κρατών θά ήμποροΰπβν νά 
εφαρμόσουν έπί μακρόν χρόνον γενικόν αποκλεισμόν ξένων έμπορευμήτ/.»

) Eduand Meyer, Geschichte des Altertuins, 1 B d .lH aelfte , Ele
mente der A n th ropolog ie , 19 10 . § 33 , 34 . - F r .  Ratzel, Voelkerkunde, 1894.
1 Bd. s. 128 . —Fustel de C oulanges, μετάφρ. ϊ .  Φιλήμοϊος. Τό ’ Αρχαϊον 
“Α στυ , 1898. σελ. 234—2 10 .

') Ο δρος φυλή πρέπει νά νοηθή είς τήν στενήν σημασίαν πού στηρίζεται 
είς εξωτερικά, δηλ. άνθρωπολόγικά καί ευδιάκριτα γνωρίσματα, έπί τή βάσει τών· 
βποίων διαιρούν χό άνθριόπινον γένος είς πέντε κυρίας φυλάς, τήν λευκήν, τήν 
μαύρην, τήν κιτρίνην, τήν μαλαϊκήν καί τήν έρυθράν (Blumeilhach) ή είς 
τρεις, τάς τρεις πρώτα; (Cuvier, Ratzel )· Ή  εύρυνσις τής έννοιας τής φυ- 

η οποία συμβαδίζει με. πολλας φυλετικάς υποδιαιρέσεις, δέν είναι ποα- 
κτική, διότι κάμνει εντελώς άδύνατον τήν χάραξιν φυλετικών όρίων, ένεκα τών 
φυλετικών αναμίξεων. Και μέ τήν διαίρεσιν τοΰ άνθρωπίνου γένους είς τρεις 
κυρίας φυλάς τυτάρχει εκ τοΰ αΰτοϋ λόγοι1 δυσκολία, είς όλιγώτερον βαβμόν. 
πρός απόλυτον χάραξιν τών φυλετικών όρίων. ’Ίδε  Ratzel. Die Erde umd 
das Leben, 19 0 2 , II Band, s. 617  —  630

") Τό Άρχαϊον "Λστυ. σελ. 464, 4fi5. - νΙδε καί Κ .' Τριαντοφνλλ^ουληυ, 
Θεός καί θέμις, 1912, σελ. 10 .

7 VV. M itscherlich, D er Nationalismus und seine Wuirwslu. Είς 
to Jajhrbuoh τοΰ Scihmoller, Bd. 36 . H eft 3, s· 260·

I. Άραβαντινοΰ, Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον, 1897, Τόμ. Α ', 
σελ. 5.

°) J.BIuntschli, Allgem eine Statslehre, 1875 , s. 94· —  G. Jellinek· 
Allgenieine Staatslehre 1900, s. 105, 106. — Eduard Meyer, Elem ente 
der Autkropologie, 19 10 , s. 78. — E . Renan, (ju ’est ee q u ’une 
nation, 1882 . p. 29 —  Fr. R atzel: Die Erde und das Leben, 1902 , 
I I  Bd, S. 676 : « Ή  γλώσσα είναι μόνον ίίργανον τοΰ πνεύματος, είναι δ ’ επι
κίνδυνος πλάνη νά τήν έκλαμβάνη κανείς ιός τό πνεΰμα αύτό.» —  Φωτεινού, 
"Εθνος καί γλώσσα. Είς τό Δελτίο τοΰ ’ Εκπαιδευτικού ομίλου, Τόμ. 5, άριθ. 
1 —2 σελ. 51 καί έπ.

,n) Robert Michels, Zur historischen Analyse des Patriotismus. 
Είς τό Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 36 ..
s. 417 ·

" )  A llgem ein e Staatslehre, s. 10 6 .
1’-)Q11’est ce qu’ line nation p. 26 ·—'Ομοίως ώς ασφαλές γνώρισμα τοΰ 

έθνους θεωρεί τό ήθικόν στοίχεϊον, Criterium moral, ό A. Andreades ‘ La 
nation Greque· Είς τό ύπό τοϋ Ε· Baie έχδοθέν φυλλάδιον, Le droit des 
Kationalites, 19 15 » ip. 53 κα· έπ.), ό όποιος τονίζει ο π ο ί  αρχαίοι "Ελληνες 

τήν αντίληψη· δτι ό κοινός πολιτισμός καί δχι ή κοινή καταγοιγή δημι
ουργεί τό έθνος.

,?) Elemente der Anthropologie. ί. 79· ^ur T hcorie  und Metho- 
dik der Geschichte, 190 2 , s 3 3 : «Τό έθνος στηρίζεται εις τήν »  έ λ η σ ι ν, 
δηλ. είς τήν ί δΙ έ α  ν. Έ θνος αποτελούν έκ είναι αί ομάδες άνθροιπων, αί 
ο.τοίαι πρός οίανδήποτε κατεύθυνσιν θέλουν νά είναι καί νά δράσουν ώς μία 
ένότης.» 'Ομοίως ό Emille Boutroux (L a  nation com m e personne 
morale- Είς τό ανωτέρω μνημονευθέν έργον, Le droit des nationalites, 
p. 18 ) : κ .. . c ’est la volonte qu’ont un certain nonibre d ’hom m es 
de vivre ensemble dans le pays oil ils sont ne.s et oil leur person- 
nalite est empreinte. de cultiver ensemble les memes souvenires, et 
de poursuivre les .memes fins, qui est, a la fois, l ’esisence et le 
criterium de la nationalite. La nationailite tient a la vie de l’ame 
htimaine. et est, elle-meme. une chose vivante.»

'■) Consideration on representetive Governement. chapt. X V L  
on N ationality.

*r>) A llgem ein e Staatslehre, s. 10 7 .
Ed- Meyer, Elemente der Anthropologie, s. 1 1 .

" )Α ί  κοινωνίαι τών ανθρώπων, άντιθέτως πρός τάς κοινωνίας τών ζώων, άπό 
μέν τό ένα μέρος ύφίστανται διαρκώς έσοιτερικάς μεταβολάς, άτομικοποιοΰνται, 
άπό δέ τό άλλο εκτείνονται πέραν άπό τά δρια τού συνοικισμού. Ε. Meyer, 
fev. §  4, ό.

'") Jules d’A uriac, La nationalite frangaise, 1 9 13 , p . t>8— 85 .
'*) Ό  Michels (ίδε έργ. σελ. 1 δ > υποστηρίζει δτι δέν υπήρχαν εντε

λώς έθνικαί άντιθέσεις κατά τόν μεσαιώνα. Τοΰτο δμως δέν είναι καθόλου 
ακριβές. ’Αρκεί νά ύπενθυμίση κανείς τήν άντίθεσιν μεταξύ τών Βΐ’ζαντίνοιν 
καί. τών δυτικών, τούς οποίους οί πρώτοι,, δταν ήλθαν είς επαφήν κατά τάς 
σταυροφορίας, έθεώροιυν άλλοφύλους καί βαρβάρους- επίσης τήν άντίθεσιν με
ταξύ Γερμανών καί τών έκλατινισθέντων Λομβαρδών καί τών ’ Ιταλών έν γένει,



I 'άλλων και Γερμανών καί "Αγγλων, διά νά μήν αναφέρω αλλας μεγαλυτέρας 
αντιθέσεις, οπως π. χ. χήν μεταξύ Ελλήνων καί ’ Αράβων καί Τούρκων. Τό 
γεγονος ότι είς τήν περίφημον μάχην τών Bouvines μεταξύ Γάλλων άπό τό 
ενα μέρος καί Γερμανών καί "Αγγλων άπό τό άλλο έπολέμησαν μέ τό μέρος 
των τελευταίων καί μερικοί υποτελείς φεουδάρχαι τοΰ Βασίλειος τής Γαλλίας, 
δεν αφαιρεΐ τόν εθνικόν χαρακτήρα άπό τόν πόλεμον αυτόν. Μήπως καί ε’κς 
τόν περασμένον αιώνα δέν έπολέμησαν μαζύ μέ τούς Γάλλους Γερμανοί ενάν
τιον Γερμανών καί δέν θεωρούνται εθνικοί οί γαλλογερμανικοί αυτοί 
πόλεμοι; Είνε δέ παράδοξον πώ£ ό Ml.oh els άρνεΐται τόν εθνικόν 
χαρακτήρα τών λομβαρδιχών πόλεων είς τήν μάχην τοϋ Legnano έναντίον 
τοϋ αΰτοκράτορος Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα. Οί μακροί άγώνες τών λομβαρδι- 
κών πόλεων κατά τοϋ γερμανικού ζυγού δέν ή μπορούν νά νοηθούν άλλως παρά 
απο τήν εθνικήν άντίθεσιν μεταξύ Γερμανών καί ’ Ιταλών.

«ο) <q ν _ Treitschke (Politik, 1899, I. s. 273 , 286/ 287)
αποδίδει τήν ελλειψιν ισχυρού εθνικού παγγερμανικοϋ αισθήματος είς τόν φυσι
κόν κοσμοπολιτικόν χαρακτήρα τών Γερμανών. Τό κατά τά τελευταία ετη. 
ιδίως κατά τόν σημερινόν πόλεμον, έκδηλοιθέν ισχυρόν παγγερμανικόν αίσθημο 
άποδεικνύει πόσον είναι άστήρικτος ή παρατήρησις τοϋ Treitschke καί δτι 
αλλού πρέπει νά ζητηθούν τά αίτια τής βραδείας άναπτύξεως τοϋ γερμανικού 
εθνικισμού.

) W  hitnay και J o lly , 'Αναγνώσματα περί τών γενικών αρχών τής 
συγκριτικής γλωσσικής, μεταρρυθμισθέντα είς τήν 'Ελληνικήν ύπό Γ. Ν. Χα- 
τζηδάκι, 1898, σελ. 263. ’ Επίσης πολιτικοί λόγοι, συνετέλεσαν είς τήν έξά-χλω- 
■σιν τής αττικής διαλέκτου, τής λατινικής γλώσσης καί εϊ£ τήν άνάπτυξιν τής 
'Ολλανδικής είς ιδιαιτέραν γλώσσαν. ”Ιδ. εργ. σελ. 264, 265 καί 290.

Περί τών σχέσεων τών δύο μετά τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπό- 
λεως υπό τών Λατίνων σχηματισθέντων κυριωτέρων ελληνικών Κρατών, τού 
Βασίλειον τής Νίκαιας καί τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, ίδε τήν ιστορίαν αυ
τών ύπό Ά ντ. Μηλιαρακη, Άθήναι 1898. —  ΙΙερί τής συνεπεία τής πολιτικής 
ένότητος άφομοιώσεως Αλλοεθνών στοιχείων είς τήν βυζα\τινήν Αυτοκρατο
ρίαν ίδε την ενδιαφερουσαν μελετην τοϋ A. Thumb- Οί Νεοέλληνες καί ή 
καταγωγή τους, είς τά Δελτίο τοϋ ’ Εκπαιδευτικού 'Ομίλου, Τόμ .-Ε ', άριθ. 3— 4, 
σελ. 165— 193.

23) JVIidhels. ίδ. εργ. σελ. 25, 2 6.
-*) Ό  εθνικός χαρακτήρ τής ελληνικής έπαναστάσεως όμολογεϊται καί άπό 

τους οπαδούς τής θεωρίας τού οικουμενικού προσδιορισμού. Γ. Σκληρού. Τό 
κοινωνικόν μας ζήτημα, 1907, σελ. 38, 39.

2ο) Jules d’Auriac, ίδ. εργ. p. 13.
2β) "Ιδ. εργ . σελ. 1 (ί.

- ) D. Kyriazis, Zfcir Entwicklung des Gewerbes im heutigen 
Griechenland, 19 16 , & 8 f  f.

" ') Enseignements Psychologiques de la Guerre Europeenne’ 
Ϊ 9 ΐ 6 , p . 1 7 . * C est grace a Tame ancestale que tous !eshom m es 
d un pays pensent et agissent de la m em e fa£on dans les gran - 
des ci rConstances».Ίδε καί V1 δα, 'Ελληνικός πολιτισμός, ι913σ. 25. καίέπ

” ) ΓΙαπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους, Βι6λ. ΙΓ '.  Κεφ. Δ ’ .

Ό  Έ & η χ ισ μ ό ς . 45-

ι·>) Ό  X. Χρηστουλάκης (Φυλή κ«ί Κράτος, 1915) θεωρεί ασυμβίβαστα τό 
Κράτος καί τήν φυλήν— ̂ εθνο;). «Μιά φυλή πολιτισμένη δέν εχει καμμιάν ανάγ
κη άπό κρατικήν οργάνωση.» Ά λ λ ’ αυτό είναι άναπόδεικτον. Άντίθεσις μεταξύ 
άτόμου καί Κράτους είναι νοητή, άλλ’ οχι καί μεταξύ όμάδος (- φυλής), ομα
δικών συμφερόντων καί ομαδικής όργάνώσεως (r Κράτους). Διά τούτο ή θεω
ρία πού υποστηρίζει ό Χρηστουλάκης θά είχε λογικήν βάσιν, εάν είς τήν θέσιν 
τής φυλής έθετε τό ατομον, εάν δηλ. διετΰπωνε καθαρά αναρχικήν θεωρίαν.

3') Politique, I. s 289.
3·) Fr. R atzel, die Erde und das L eben , 19 0 2 , s. 5 32  if., 582 

f f ., 6 3 0  ff.-R luntschli, A llgem eine Statslehre, 1. s. 254  ff.-B uck le 
H istory o f C ivilisation . I. c. p.

33) Die Juden und das W irtschaftsleben. 1 9 1 1 . 14  Kapitel.
34) Ratzel, ιδ. εργ. s. 672.
3b\ Τήν αρχήν αυτήν αποδέχονται καί σοσιαλισταί. ’Ί δ ε  Ed. Bernstein, 

Die Kalonialfrage und der Klassenkampi είς τά Sozialistische 
Monatshefte, 1907 s. 988 f f. —  .Max Schippel, K.olonialpoditik καί 
Marxismus und koloniale E ingeborenenirage είς τά Soz.M onatshefte 
1908 s- 3 i f xat 273 f  ί- — K. Kautzky, Sozialismus und Kolonial- 
politik, 1907, s. 4— 10 .

3i'j Οί ύποστηρίξοντες άνθρωπολογικήν υπεροχήν τών Γερμανών, δπως ό Η. S- 
Chamberlain (D ie Grundlagen des 19  Jahrhunderts) περιπίπτουν είς 
αντιφάσεις είς τόν καθορισμόν τής Γερμανικής φυλής καί έχουν αντίθετα τά 
πορίσματα τών άνθρωπολογικών ερευνών. Ό  A m niO ll, έξετάσας 6700 Γερμα
νούς στρατιοντας άπό τό Δουκάτον τής Βάδης, εδρε μόνον 50 δολιχοκεφάλους, 
έκ τών όποίοίν 9 μόνον είχαν καθαρόν γερμανικόν τύπον. Ratzel, ϊδ. έργ. s· 620.

Καί ή πλέον δουλική μίμησις δέν αποτελεί πιστήν αντιγραφήν τοΰ ξένου 
πολιτισμού. 'Ο  Ιδιαίτερος χαρακτήρ καί ή ίδιοφυΐα τοΰ μιιιουμένου έθνους εκ
δηλώνεται, έ'στω καί πολύ άσθενώς, είς κάθε περίπτωσιν.



Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟ Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

γ π ο

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Α. ΤΓΑΤΤΑΝΔΡΕΟΥ

I. Εθνικισμός. - Ιμπεριαλισμός. —  Αίτια γενεσιουργό ιμπεριαλισμόν. Σκο
ποί, μεσα, φορείς ιμπεριαλισμού. ΠαραλλαγαΙ έκδηλοίσεων αύτοΰ. —  ’ Αντίπαλα 
ρεύματα. —  Κοσμοπολιτισμός. —  Έπικράτησις ιμπεριαλισμού. —  II  Τριπλή 
Συνεννόησις, Τριπλή Συμμαχία. —  Γαλλία. Ρωσσία, ’ Αγγλία. —  ’ Ιταλία, Αυ
στροουγγαρία, Γερμανία. —  ’ Ισορροπία δυνάμεων. —  «Προληπτικός πόλεμος».

Επί δύο περίπου έτη ή Ευρώπη διεξάγει, τόν μεγαλύτερον πόλεμον 
απο όσους αναφέρει ή ιστορία. "Ολο; ό κόσμος, αμέσως η εμμέσως, έχει 
παρασυρθή είς την τρομεράν πάλην, τριάντα περίπου εκατομμύρια στρα
τού μάχονται είς άφθονα μέτωπα, τά τελειότερα τεχνικά μέσα χοησι- 
μοποιοΰνται. πρός άμοιβαίαν έξόντωσιν έπί τοΰ εδάφους, είς τούς αίθέ- 
ρας και ύπο την θαλασσαν, εκατομμύρια στρατιωτών φονεύονται καί 
δισεκατομμύρια χρυσσΰ έξοδεύονται πρός συντήρησιν καί εξακολούθησι ν 
τοΰ πολέμου.

Οσοι διατηρούν ακόμη ανθρωπιστικήν συνείδησιν, ΰφίστανται ϊλιγ 
γον ενώπιον τής πρωτοφανούς τραγωδίας, ενώπιον τών ανυπολογίστων 
καταστροφών υλικών καί ηθικών αγαθών. Καί τό ερώτημα προβάλλει, 
αυθόρμητον :

Ποΰ οφείλεται λοιπόν αυτός ό τρομερός πόλεμος ; Ποια ήσαν τά αί
τια, τά οποία ωδηγησαν την Ευρώπην είς τόν εμφύλιον σπαραγμόν ; 
ΙΙοια ητο η πολίτικη ατμόσφαιρα τής Ευρώπης πρό τοΰ πολέμου, άπο 
τήν όποιαν προήλθεν ή καταιγίς ;

I

"( ί,τι αποτελεί τό βαθύτερον πολιτικόν γεγονός τής νεωτέρας ιστο
ρίας είναι ή έ μ φ ά ν ι σ ι ς τ ή ς  έ θ  ν ι κ ή ς σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω  ς 
μέ. τόσην σαφήνειαν καί έντασιν, δσον είς καμμίαν άλλην Ιστορικήν πε
ρίοδον. Τό εθνικόν αίσθημα υπήρχε πάντοτε- διότι δμως δέν συνέπιπτε 
-tC Κράτος καί ή Φυλή, τό ατομον έμοιράζετο κατ’ ανάγκην μεταξύ τών 
δύο, είς τρόπον ώστε ή δύναμις τοΰ έθνικοϋ αισθήματος ύφίστατο μείω- 
«ιν- Κατόπιν δμως τής Γαλλικής έπαναστάσεως, άπό τήν όποιαν προήλ- 
ίΐον τά Ισχυρά ρεύματα τών εθνικών και πολιτικών ελευθεριών, ή τάσι; 
ύπηρξεν ακατανίκητος ποός δημιουργίαν ομοεθνών Κρατών. Εις μά- 
την ο Μέττερνιχ έδημίί ργει τήν Ίεράν Συμμαχίαν πρό; διατήρησιν 
τής εθνικής καί πολιτικής δουλείας τής Ευρώπης. "Οσα Κράτη, στηρι
γμένα εις τήν κατάκτησιν. άπετελοΰντο άπό διαφόρους εθνικότητας, ήο- 
χιζαν νά κλονίζωνται : Κατ’ άρχάς ή Τουρκία, άπό τήν οποίαν άπεσπά- 
ο θ η  ή 'Ελλάς καί τά λοιπά Βαλκανικά Κράτη, καί κατόπιν ή Αυστρία, 
είς βάρο; τής όποιας συνετελεσθη ή εθνική άποκατάστασις τής Ι τ α 
λίας καί Γερμανίας.

Καί τό εθνικόν αυτό αίσθημα διατηρείται άκατάθλητον εις δσας φυ
λάς δέν άποκατέστησαν ακόμη πολιτειακώς, έθαυματούργησεν εις τούς 
τελευταίους Βαλκανικούς πολέμους, παραμένει αθάνατον είς τού; Πολον- 
νούς, αυξάνει διαρκώς τάς έσωτερικάς δυσκολίας τής Αυστρίας και 
τής Τουρκίας, άπετέλεσεν ακόμη μίαν έκ τών πολλών αφορμών τοΰ ση
μερινού μεγάλοι» πολέμου.

Κν τούτοι; τόν χαρακτήρα τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας, δηλ. 
τής εποχής μετά τόν γάλλογερμανικόν πόλεμον, δστις αποτελεί τήν άφε 
τηρίαν τής νεωτέρας πολιτικής Ιστορίας, δέν δίδουν πλέον αί τάσεις 
πρό; πολιτειακήν άποκατάστασιν τών φυλών.

\ πελείποντο βεβαίως ακόμη σπουδαίοι έθνικαί αντιθέσεις μεταξύ 
τιον μεγάλων ευρωπαϊκών Κρατών, ούσιωδώς έπηρεάζουσαι τήν πολιτι
κήν των: Τό ζήτημα τής ’Αλσατίας καί Αορραίνης, τό πρόβλημα τών 
εθνοτήτων τής Αυστροουγγαρίας, ή εθνική άγωνία τών Πολωνών, αί 
Βαλκανικαί αντιθέσεις κτλ. Έν τούτοι; ή εθνική άποκατάστασις τών 
μεγάλων Δυνάμεων κατά μέγα μέρος είχε συντελεσθή' καί οί σκοποί 
των, στερεώς πλέον υποβασταζόμενοι άπό τήν έθνικήν πίστιν, αισιοδο
ξίαν καί υπερηφάνειαν, συμφώνως πρός τό πρότυπον τώΛ' παλαιών ομο
εθνών Κρατών, τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, εκτείνονται απώτερο ν. 
Γά μεγάλα ευρο*παϊκα Κράτη, έν ονόματι τής δυνάμεως καί τοΰ πο

λιτισμού τ<ον, αρχίζουν νά διεκδικοΰν τόν κόσιιον : ή ευρωπαϊκή πολι-



τική εξελίσσεται είς παγκόσμιον- επί τοΰ εθνισμού οϊικοδομεϊται ό ι μ 
π ε ρ ι α λ ι σ μ ό ς .

Τ ά β α θ ύ τ ε ρ α  α ί τ ι α  τής τριαύτης έξελίξεως, έ*τός τή;
εθνικής αποκαταστάσεως, υπήρξαν κ υ ρ ί ω  ς ο I κ ο ν ο u ικ ά .
. Τ ά  εύ^ω π α :κ ά  Κ ? “ τ,1 (hlb αγροτικών έξειλίχθησαν είς βιομηχανικά, 
η εθνική των οικονομία, κατόπιν τών μεταβολών τάς οποίας έπέφερον 
τα νέα τεχνικά μέσα τής παραγωγής καί τής συγκοινωνίας, καί αί νέα, 
μέθοδοι τής οίκινομικής ζωής, εξειλίχθη είς παγκόσμιον: καί τήν παγ
κόσμιον οικονομίαν έπηκολούθησεν ή παγκόσμιος πολιτική.

Είς τσΰτο συνέβαλε κ α ί  ή ν έ α  π ο λ ι τ  ε ι α  κ ή μ ο ρ φ  τ>. τ ή ς  
Ε υ ρ ώ  π η ς, ή κοινοβουλευτική. Ή  πολιτική τών Κρατών έξησκεϊτο 
άλλοτε άπό τήν αυθαίρετον θέλησιν ολίγων προσώπων —  άπό τούς μο- 
νάρχας. τους υπουργούς καί τάς εταίρας τ ω ν ,-ε ί ς  αυτών τά προσωπι 
κα συμφέροντα καί πείσματα υποκείμενη, δέν ήτο επομένως Βέβαιον 
ουτε οτι θ  ανταπεκρίνετο πάντοτε πρός τά συμφέροντα τοϋ έθνους, ουτί 
οτι θα παρηκολούθει αμεταβλήτους ώρισμένην τροχιάν. 'Υπό τό νέον 
όμως κοινοβουλευτικόν καθεστώς αί κρατοΰσαι κοινωνικαί τάξεις, αί όποΐ- 
οιι διαθέτουν τά μέσα διά νά επηρεάζουν τά κοινοβούλιο, τόν τύπον, τήν 
ανπ/.ηψιν κα1 ™ αισθήματα τής κοινής γνώμης, κατορθώνοικν ασφαλώς 
ώστε ή πολιτική ν ακολουθή τόν δρόμον, τόν όποιον χαράσσουν είς αυ
τήν τά οικονομικά των συμφέροντα- καί κατορθώνουν συγχρόνως ώστε 
η πολιτική αυτή, διότι άνταποκρίνεται είς τά αισθήματα καί τά συμφέ
ροντα ισχυρών καί πολυαρίθμων τάξεων, σταθερώς ύπό τούτων υποστη
ρίζομε νη, νά εκδηλώνεται καί νά επιδιώκεται μέ άκατάβλητον ορμήν καί 
μέ «συνέπειαν» άδιάπτωτον.

Υπό τήν πίεσιν τών παραγόντων αυτών ολόκληρος ό κόσμος κατέστη 
πολιτικόν έδαφος ένιαίον, δ,τι πολιτικώς συνέβαινεν οπουδήποτε, παοη- 
κολουθεΐτο μ: ενδιαφέρον καί έξήσκει έπίδρασιν έπί τής πολιτικής s L v  
τών μεγάλων Κρατών.

Ο ι σ κ ο π ο ί, τούς οποίους έπεδίωκεν ή σύγχρονος ιμπεριαλιστική 
πολιτική, ήσαν ή αΰξησις τοϋ πολιτικού κύρους, προ πάντων δμως ή έδα- 
φική καί οικονομική έπέκτασις.

Η  ε δ α φ ι κ ή  κ α τ ά κ τ η σ ι ς  έπεδιώκετο κυρίως είς τάς άπο- 
λι.τι στους ηπείρους, εις τήν ’Ασίαν καί τήν Αφρικήν, πρός πολιτικήν 
και οικονομικήν 5νωσιν τοΰ νέου εδάφους μέ τάς ευρωπαϊκά; μητροπό- 
λ! ΐς· Δια ρ ή σ ε ω ς  ά π ο ι κ ι ώ  ν, έκτος τής ίκανοποιή<*ως 
της ματαιότητας τής εθνικής φιλοτιμίας μέ τήν έντύποχτιν τής μεγάλης 
γεωγραφικής έπιφανείας, έσκοπεΐτο κυρίως ή έξεύρεσις πρώτων υλών 
δια τήν βιομηχανίαν, γεωργικών ειδών πρός διατροφήν τοϋ διαρκώς

αύξάνοντος καί είς τήν βιομηχανίαν άσχολουμένου πληθυσμού, ή εθνι
κή συντήρησις τών μεταναστευόντων, ώθουμέλίων πλέον πρός τάς ιδίας 
αποικίας, ή προσοδοφόρος διά^εσις κεφαλαίων είς τραπέζας, ή μεγώ- 
λας επιχειρήσεις, ή διάθεσις τών περισσευόντων επιστημόνων κλπ.

’Εκεί δμως δπου ή άπόκτησις αποικιών δέν ήτο αμέσως δυνατή, διά 
τής δημιουργίας σ φ α ι ρ ώ ν έ π ι ρ ρ ο ή ς  παρεσκευάζετο πολιτι- 
κώς ή βαθμιαία εδαφική κατάκτησις.

Εκτός όμως τής έδαφικής αύξήσεως έπεδιώκετο καί ή ο ί κ ο ν ο- 
μ ι κ ή έ π έ κ τ α σ ι ς. Πρός τούτο, απέναντι μέν τών ευρωπαϊκών 
Κρατών έχρησιμοποιούντο τά μέσα τών έ μ π ο ρ ι κ ώ  ν σ υ μ 6 ά- 
σ ε ω  ν καί τών π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ώ ν  δ α σ μ ώ ν ,  απέναντι δέ 
τών ξένων αποικιών έπεδιώκετο ή άναγνώρισις τής αρχής τής «α ν ο ι- 
κ τ ή ς θ  ύ ρ α ς» διά τά ίδια εμπορεύματα.

Εν γένει ή οικονομική ζωή συνυφάνθη εντελώς μέ τήν πολιτικήν.. 
Από τήν οικονομικήν ζωτικότητα τοΰ έθνους, τήν ευκολύνουσαν συγχρό

νως καί τήν αϋξησιν τοΰ πληθυσμού, επομένως καί τών στρατιωτικώ.· 
δυνάμεων, ήντλει δύναμιν καί κΰρος ή πολιτική, καθώς επίσης αντιστοί
χους ή πολιτική παρηκολούθει πιστώς τήν παγκόσμιον διακλάδωσιν τών 
οικονομικών συμφερόντων, ένισχύουσα τήν έπέκτασιν αυτών με τήν δν, 
ναμιν καί τό κΰρος τοΰ Κράτους.

Τ ά μ έ σ α, τά όποια διετίθεντο πρός έπίτευξιν τών ιμπεριαλιστικών 
σκοπών, ιώαλοϋντο άπό δλας τάς πηγάς τής εθνικής δυνάμεως : πολι
τικός, στρατιοοτικάς, οίκονομικάς, ήθικάς.

Τό σπουδαιότερον βεβαίως μέσον ήτο ή ΰπαρξις στρατού καί στόλου, 
ο ί ά δ ι ά κ ο π ο ι έ ξ  ο π λ ι σ μ ο ί. Είς πασαν διασταύρωσιν πο
λιτικών συμφερόντων έλάμβανε χώραν πάντοτε λανθανόντως ή άντι- 
μετώπισις τών αντιθέτων στρατών καί στόλα>ν, έζυγίζοντο πάντοτε σιω- 
πηρώς αί έκατέρα)θεν δυνάμεις καί αί λαμβανόμεναι αποφάσεις άπετέ- 
λοι<ν συνήθους τήν συνισταμένην τής στρατιωτικής έπαρκείας τών αντι
θέτων συνδυασμών.

Επίσης δμως σπουδαίον δπλον ήτο καί τό κ ε φ ά λ α ι ο ν, ή οικο
νομική δύναμις τών διαφόρων Κρατών. Ή  παροχή δανείων έξησφάλιζε 
την έπέκτασιν τής πολιτικής έπιρροής τών δανειστών.

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ήτο ή ’Αγγλία, Ικανοποιεί δμως κατά 
προτίμησιν τάς δι-αρκώς ανξανούσας οίκονομικάς αξιώσεις τών αποικιών 
της. Αλλά καί έκτος τών αποικιών τό αγγλικόν κεφάλαιον έξέτεινε τήν 
επιρροήν του· ώρισμένα δέ Κράτη, δπως ή Πορτογαλία, ή Ίσπανίΐα, 
ή Ιαπωνία καί ή Αργενιινή ύφίσταντο σπονδαίαν οικονομικήν, καί δια 
τοϋτο πολιτικήν έξάρτησιν άπό τής ’Αγγλίας.



Μέγας δανειστής επίσης ήτο ή Γαλλία, δχι διότι ήτο πλουσιωτέρα, 
αλλά διότι ή σχετική στασιμότης τής βιομηχανίας της και τό ταμιευτικόν 
πνεύμα τών Γ  άλλων έπέτρεπον διαθέσιμα κεφάλαια Διά τής «πολιτι
κής» χρησιμοποιήσεως αϊτών ή Γαλλία άφ ’ ένός μέν ένίσχυε τήν βιο
μηχανίαν της, παρακρατούσα μέγα μέρος τών δανείων άντί παραγγε
λιών σιδηροδρόμων, εξοπλισμών κλπ. καί άφ' ετέρου έξέτεινε τήν επιρ
ροήν της, οικονομικήν καί πολιτικήν, είς τά Βαλκανικά Κράχτη, τήν 
Τουρκίαν καί τήν Ρωσσίαν,— είς τήν Ρωσσίαν μάλιστα μέχρι σημείου 
επικίνδυνου διά τόν χρηματοδότην.

Αί λοιποί Δι>νάμεις μετείχον πολύ όλιγώτερον είς τά δάνεια δι' ανε
πάρκειαν κεφαλαίων, ή δέ Γερμανία δι’ ελλειψιν «διαθεσίμων» κεφα
λαίων, επειδή ένίσχυε δι’ αϊτών διαρκώς καί έτελειοποίει τήλ’ βιομηχα 
νίαν της.

Εί; τήν διάθεσιν τής ιμπεριαλιστικής πολιτικής είχε τεθή επίσης καί 
ή έ θ ν ι κ ή π ρ ο π α γ ά ν δ α, ή προπαγάνδα τού πολιτισμού τών 
διαφόρων έθνών. Πρός τόν σκοπόν αϊτόν διετίθεντο άφθονα μέσα : 
έχρησιμοποιεϊτο ό τύπος, έξεδίδοντο βιβλία, άντηλλάσσοντο καθηγηταί, 
έγίνοντο σύλλογοι, διωργανοΰντα εκθέσεις καί διαλέξεις, ίδρύοντο σχο- 
λαί είς τό εξωτερικόν.

Ή  προπαγάνδα τών έθνών μέ παλαιότερον πολιτισμόν είναι εύλογον 
δτι έδεϊίκνυε μεγαλυτέραν ικανότητα είς τήν χρησιμοποίησιν τοιοντων μέ
σων καί εις τήν έπίτευξίλ’ τοΰ έπι διωκο μενού αποτελέσματος.

Ή  Γαλλία κυρίως έπρωτοστάτει. καλλιεργούσα τήν εθνικήν προπα
γάνδαν έπιμελέστερον από δλα τά άλλα Κράτη. Ο γαλλικός πολιτισμος, 
καίτοι άπώλεσε την παλαιάν μονοκρατορίαν τον. έξηκολσύθει πάντοτε νά 
προκαλεί θαυμασμόν: ή γαλλική γλώσσα και φιλολογία, τό γαλλικόν έθνος 
καί ό γ άλλος πολίτης, ώς πρότυπα εύγενείας και ίδεαλιστικών ροπών, 
έξηκολούθουν πάντοτε νά κατακτούν θερμάς συμπαθείας, καί ταυτας αδια- 
κόπως έκαλλιέργει τό Γαλλικόν Κράτος, διά νά συνάγη κατόπιν τάς 
πολιτικά; συνεπείας των.

Επίσης ουσιώδης παράγων τής Αγγλικής κυριαρχίας ήτο ό αγγλικός 
πολιτισμός, ή υποβλητική δύναμις τοΰ ανθρωπίνου ιδεώδους τών ’ Α γ
γλων, τό όποιον ήσκει ισχυρά^ ελξιν καί άφομοίωσιν. Είναι τό που- 
ριτανικόν ιδεώδες τής έγκοσμίου έκπληρώσεως τον καθήκοντος, ό το- 
νισμος τής πρακτικής έπώόσεως. ή επιδίωξις τής υγιούς και φρονίμου 
άπολαΰσεως τής ζωής. Και τό ιδεώδες αϊτό, μέ τά άπλά καί σταθερά 
χαρακτηριστικά, χωρίς νά είναι τό ύπέρτατον ανθρώπινον ιδεώδες, 
ύπηρξεν ασφαλώς τό πολιτικώς χρησιμώτερον.

Εις τήν προπαγάνδαν αυτήν ή Γερμανία καθυστερεί. Ό  γερμανικός 
πολιτισμός δέν έξήσκει τήν υποβλητικήν δΰναμιν τοΰ γαλλικού και του 
αγγλικού- δ,τι έθαυμάζετο εις τήν Γερμανίαν δέν ήσαν ψυχικοί άρεταί,

όσον κυρίως επιστημονικοί - πρακτικοί Ικανότητες. Ή  Γερμανία ένέ- 
π\τεν εις τούς ξένους απεριόριστον σεβασμόν, αλλά δχι συμπάθειαν.

Επίσης εις τήν χρησιμοποίησιν τής προπαγάνδας πολιτισμού ή Γερμα
νία έμειονέκτει; επειδή πρός τούτο έχρειάζετο πεΐρα μοίκρά καί παράδο- 
σις, ενώ ή σημερινή γερμανική γενεά ήτο ή πρώτη είς τήν ιστορίαν τού 
γερμανικού λαού. ή όποία εύρέθη πρό σκοπών παγκοσμίων.

Είς ένα γράμμα του πρός τόν καθηγητήν τής Λειψίας Λάμπρεχτ 
11913) ό πρωθυπουργός τής Γερμανίας Μπέτμαν Χόλβεγ εξηγεί θαυ
μάσια τόν σημερινόν χαρακτήρα τοΰ γερμανικού πολιτισμού. «Ή μεΐς οί 
Γερμανοί, έγραφε, δέν εΐμεθα ακόμη αρκετά ασφαλείς καί δέν εχομεν 
συνειδητόν τόν πολιτισμόν μας, τήν έσωτέραν ουσίαν μας. ’Οφείλεται 
είς τήν ιδιοτυπίαν τού ατομιστικοΰ καί δχι ακόμη ισορροπημένου πολι
τισμού μας, δτι δέν έξασκεϊ τήν αύτην υποβλητικήν δΰναμιν, δπως ό αγ
γλικός καί ό γαλλικός, δτι κάθε Γερμανός είς τό έξωτερικόν δέν απεικο
νίζει. τήν πατρίδα του. δπως ό Γάλλος τό Παρίσι καί 6 ’Ά γγλος τήν 
βρεττανικήν νήσον. Εΐμεθα άκόμη ένας νέος λαός, εχομεν ίσως παρα- 
πολύ άκόμη τήν απλοϊκήν πίστιν είς τήν βίαν καί δέν ήξεύρομεν, δτι 
εκείνο πού κατακτά ή βία, δέν ήμπορεϊ ποτέ ή βία μόνη νά διατηρήση. 
Μόλις πρό ολίγον ό E dm ond R ostand  ώμίλησεν, έπί τή ιδρύσει μιας 
γαλλικής εταιρείας πρός προπαγάνδαν πολιτισμού, διά τόν ιμπεριαλι
σμόν τής ιδέας καί είπεν ; «"Οταν θέλη κανείς νά διπλασιάση τήν δύ- 
ναμιν. πρέπει νά διπλασιάση τήν χάριν.» Διά τήν όδποψιν αυτήν τον ιμ
περιαλισμού δέν μού φαίνονται δλοι οί Γερμανοί ώριμοι.»

Φ ο ρ ε ί ς  τών εθνικών - ιμπεριαλιστικών ρευμάτων υπήρξαν κ υ 
ρ ί ω ς  α ί κ ρ α τ ο ύ σ α ι τ ά ξ ε ι ς :  αί φεουδαρχικαί, οτρατιω- 
τικαί, κεφαλαιοκρατικοί, καθώς επίσης καί μέγα μέρος τών πνευματι
κών αντιπροσώπων τών έθνών.

Οί άνθρωποι τών κοινωνικών αυτών τάξεων, διαθέτοντες δλα τά μέ
σα πρός σχηματισμόν τής κοινής γνώμης, έκαλλιέργουν άδιακόπως τήν 
άμοιβαίαν εχθρότητα τών λαών καί διά νά επιτύχουν άσφαλεστερον τήν 
υπό τής Εθνικής συνειδήσεως έγκρισιν καί υίοθέτησιν τών εδαφικών καί 
οικονομικών βλέψεων τής πολιτικής των, ΰπέθαλπον τήν εθνικήν υπε
ροψίαν καί ματαιότητα, μέ τό φιλάρεσκον κήρυγμα, δτι ή ίδική των 
φυλή είναι ή μόνη εκλεκτή, «ό άριστος αντιπρόσωπος τού ανθρωπίνου 
πο/.ιτισμού. ό κατ’ εξοχήν φορεύς τών ανθρωπίνων ιδεωδών, ή μόνη αλη
θής οδός πρός τήν ανθρωπότητα»· καί δτι επομένως έχει αποστολήν, 
όχι νά συγκεντρώνη τάς προσπαθείας της πρός δημιουργίαν πολιτισμού, 
οπως α/.λοτε, ό όποιος νά έκφράζη τήν ψυχικήν καί πνευματικήν ιδιοτυ
πίαν τον έθνους, δχι νά καλλιτερεύη πρό παντός είς βάθος καί ποιότη



τα, αλλά ν’ αυξάνη άδιακόπως εις επιφάνειαν καί ποσόν, «νά έπεκτεί- 
νεται, νά κυρίαρχη και νά ύποτάι στ), νά συγκροτήται πάντοτε στερεώ- 
τερσν, μέχρις δτου ό κόσμος κατασά] εν οργανικόν δλον ύπό την ίδικην 
της κυριαρχίαν !»

Ή  μ ο ρ φ ή, ύπό τήν οποίαν ψυχικώς έξεδηλώνετο είς τά διάφορα 
εθνη ό ιμπεριαλισμός, άποτελών τό κοινόν χαρακτηριστικόν, όχι μόνον 
τής πολιτικής, άλλα. καί γενικώτερον τοΰ πολιτισμού τών τελευταίων 
χρόνων, π α ρ ή λ λ α σ σ ε ν, άναλόγως τής ιστορικής Ιξελίξεως, τής 
δυνάμεως καί τοϋ ίδιοτύπου εθνικού χαρακτήρος.

Ό  παλαιότερος ιμπεριαλισμός εΐναι ό ’Α γ γ λ ι κ ό ς .  Καί δι αϊτό 
βαθύτατα είς τήν αγγλικήν ψυχήν -υπάρχει, ή πίστις, δτι αυτοί άποτε
λοΰν τήν «εκλεκτήν» φυλήν. «Είναι ή άντίληψις τοΰ πουριτανισμού, όπο>ς 
γράφει ό W u n d t, περί τοΰ εκλεκτού λαοϋ τοΰ θεού, μεταφερθεΐσα άπο 
τοϋ θρησκευτικού είς τό πολιτικόν πεδίον». Ό  αγγλικός ιμπεριαλισμός, 
επειτα άπό τήν κατάκτησιν τοΰ τρίτου τοΰ κόσμου, απέκτησε πλέον τό 
αίσθημα τοΰ κόρου· δι’ αυτό εμφανίζεται είς τήν έποχήν μας μέ ηρε
μίαν καί τόνον κοσμοπολιτικόν. Ή  μακρά παράδοσις τής κυριαρχίας 
τοΰ κόσμοι; έκαμε τούς "Αγγλους νά τήν θεωρούν ώς κατάστασιν φυσι
κήν· τό δέ γεγονός οτι ή ’Αγγλία ύπήρξεν ό κατ’ έξοχήν φορεύς τοΰ 
L ibera lism  us, πολιτικού καί οικονομικού, ένέπνευσεν είς αυτούς τήν 
πεποίθησιν δτι αί έλευθερίαι τού κόσμου είναι τ|γγυημεναι άπό τήν άγ- 
γ'λικήν κυριαρχίαν. Οί ’Άγγλοι έσχημάτισαν πλέον τήν απλοϊκήν άντί- 
ληψιν, δπως ώραϊα γράφει ό R u ed orffe r , δτι ό πολιτισμός, ή ιδέα τής 
άνθρωπότητος, ή διεθνής ειρήνη καί ή αγγλική κυριαρχία είναι τό ίδιον 
πράγμα καί δσοι στρέφονται κατ’ αυτής, προσβάλλουν συγχρόνως τήν 
ανθρωπότητα !

Τήν -ψυχολογίαν αυτήν τού άγγλικού λαού πιστοποιεί καί τό χαρακτη
ριστικόν γεγονός, δτι ή προπαγάνδα τής ειρήνης, ή όποία έξεπορεύετο 
άπό τήν ’Αγγλίαν καί κατ’ έξοχήν έκει κατέκτα οπαδούς, έκήρυττε την 
ειρήνην, ύπό τόν δρον δμως νά είναι P ax B ritan n ica , δηλ. νά έχη τήν 
αγγλικήν κυριαρχίαν επί κεφαλής τοϋ κόσμου.

Είς τήν Γ  α λ λ ί α ν επίσης έκαλλιεργεϊτο κατ' έξοχήν ή Ιδέα τής 
εκλεκτής φυλής, τού προνομιούχου έθνους. Π αρά τόν έδαφικόν καί οι
κονομικόν ιμπεριαλισμόν, ό όποιος έπεδιώκετο μ’ επιμέλειαν καί μεγά
λην επιτυχίαν, έκαλλιεργεΐτο επίσης, μέ τήν ώθησιν τών ιστορικών τυ
χών, τής μειονεξίας είς δύναμιν καί τοΰ προηγμένου πολιτισμού, ό ιμ
περιαλισμός τής ιδέας. Οί Γάλλοι εΐχον άποκτήσει πλέον τό αίσθημα, 
δτι «η μία καί αΐωνία Γαλλία» αποτελεί τήν πρωτοπορεΐαν τής άνθρω- 
πότητος, έντεταλμένη νά ένισχύη τούς ασθενείς, νά έγγυάται τήν δίκαιο-

σΰνην καί νά προστατεύη τάς έλευθερίας τού κόσμου.
Είς τήν ί* ω σ σ ί α ν  ή πανσλαυϊστική κίνησις, διαρκώς εκτεινόμε

νη Jtut αιξάνουσα είς επιρροήν, εμπνευσμένη άπό τό αίσθημα τής αιω
νιότητας τής Ρωσσίας, τό όποίίον γεννά ό ατελεύτητος χώρος τής άχα- 
νούς αυτοκρατορίας, έκήρυττε. περιβάλλουσα τήν έθνικήν πίστιν μέ θρη
σκευτικόν ένδυμα, τήν ιστορικήν άποστολήν της Ρωσσίας ν’ άπολυτρώ- 
ση τόν κόσμον. Καί ή κίνησις ήτο μόλις είς τήν αρχήν της ! «'Ημείς οί 
Ρώσσοι. γράφει ό Αοστογέφσκυ, είμεθα ένας νέος λαός, μόλις τώρα 
αρχίζομε ν νά ζώμεν, αλλά ένα μεγάλο πλοΐον χρειάζεται καί βαθύ νερό». 
Τάς κατακτητικός τάσεις τής Ρωσσίας πρός τήν ’Ασίαν καί τήν Ευ
ρώπην έχαρακτήριζε τό φλέγμα, ή βραδύτης καί ή υπομονή· επειδή αί 
τάσεις αύταί δέν αποτελούν ποτέ ζωτικά ζητήματα τής αυτοκρατορίας 
τά οποία πρέπει νά λυθούν σήμερον, διότι, αυριον θά εΐναι άργά. «Ή  
Ρωσσία καί ή Εκκλησία, είχεν είπει θαιμασίως ό Νίτσε, ήμποροΰν νά 
περιμένοΐΛ· !»

Ό  χαρακτηριστικώτερος δμως ιμπεριαλισμός τής εποχής μας ήτο ό 
J ’ ε ρ μ α ν ι κ ό  ς. Είχε δυσαρέσκειαν, ανυπομονησίαν, πάθος, βαναυ- 
σότιμα. {υπεροψίαν, ύπερτίμησιν τοϋ ποσού, ύποτίμησιν τού ανθρώπου, 
λατρείαν τής βίας, άκατάβλητον επιθυμίαν δυνάμεως, απληστον τάσιν 
πρός κυριαρχίαν τοϋ κόσμου. Ο παγγερμανισμός, εμπιστευόμενος απο
λύτως είς τήν δύναμιν τής στρατιωτικής έπαρκείας καί τής μηχανικής 
όργανώσεως. διατηρών τήν βάναυσον στρατιωτικήν παράδοσιν τοΰ 
πρωσσικσύ φεουδαρχισμοΰ, καταληφθείς άπό ίλιγγον ενώπιον τής ρα
γδαίας οικονομικής άναπτύξεως τού γερμανικού λαού, άπέβαλε τούς 
χαλινούς καί έκήρυττε μέ ωμότητα προποφανή τήν υπεροχήν τής βίας 
ϊπί τού δικαίου, τά δικαιώματα τής Γερμανίας επί τής κυριαρχίας τοΰ 
κόσμου. Οπως τά είδωλά του. ό Ναπολέων καί ο Βίσμαρκ, περιεφρόνει 
τοϊ'ς ίδεολόγους καί έ πίστευε μετά τοΰ H egel δτι «κάθε πραγματικόν 
είναι λογικόν, δτι ή δύναμις καί τό δίκαιον εΐναι ταυτόσημα καί δτι ό 
πόλεμος είναι θείος !» Ο Κάϊζερ τό είπε κάποτε έκφραστικώτατα ;

« Ο κόσμος θά έξυγιανθή διά τού γέρμανινμοΰ !»—
Ακόμη καί είς την I τ α λ ί α ν. ή όποία μόλις πρό ολίγου χρόνου 

είχε συντελέσει τήν έθνικήν της ενότητα καί ώψειλε νά έπουλώση τάς 
fkifcia; πληγας τής οικονομικής δυσπραγίας τών νοτίων επαρχιών καϊ 
τή, ιιεγάλης μεταναστεύσεως, είσώρμησεν ακάθεκτος ό ιμπεριαλισμός, 
ενεφανίσθη ο πανιτάλισμός, μέ τό παλαιόν δνειρον τής ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας, μέ τάσεις κυριαρχίας τής Μεσογείου.

Η Α  ν  σ τ ρ ο ο υ γ γ α ρ ί α ίσως άπετέλει έξαίρεσιν, διότι έπε- 
διωκε μέν κατακτητικούς σκοπούς, χωρίς δμως αυτοί καί νά ύποβαστά- 
,ωνται ψυχικως άπό τήν πίστιν τού έ'θνοι>ς· ή έξαίρεσις δμως αυτή όφεί-
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λεται προφανώς είς τήν ελλειψιν τής εθνικής ένότητος, τής ηθικής συ
νοχής, τής πίστεως έπί τήν μίαν φυλήν καί άποδεικνύει δτι απαραίτη
τος προϋπόθεσις τών συγχρόνων ιμπεριαλιστικών ροπών είναι ή, κατά 
μέγα μέρος τουλάχιστον, πολιτειακή άποκατάστασις τών έθνών, ή σύμ- 
πτωσις Κράτους καί Φυλής.

Ά π ό  τήν ειρηνικήν Ελβετίαν, δπου. βαθύτατα τεθλιμμένος, άπεσύρ- 
θη «διά νά αίσθανθή τήν δυστυχίαν όλων τών λαών ώς ίδικήν του» ό 
R om ain  R o lla n d , έπανέλαβεν εσχάτως τήν μελαγχολικήν αλήθειαν : 
«Κάθε λαός. περισσότερον ή όλιγώτερον, εχει τόν Ιμπεριαλισμόν του. 
Όποιαδήποτε καί άν εΐναι ή μορφή του, στρατιωτική, οικονομική, φε
ουδαρχική, δημοκρατική, κοινωνική, πνευματική, εΐναι (3 πόλύπους, ο 
όποιος έκμυζα τό καλλίτερον αίμα τής Ευρώπης !»

Έ ν τούτοις, αν τά εθνικά - ιμπεριαλιστικά ρεύματα ήσαν τά κρατούν
τα, δέν ήσαν δμως καί τά μόνα υπάρχοντα είς τήν Ευρώπην ύπήρχον 
καί παράγοντες, κατ' άντίθεσιν πρός αυτά, μέ χαρακτήρα κ ο σ μ ο π ο -  
λ ι τ ι κ ό ν, τείνοντες είς ά'ρσιν τών εθνικών αντιθέσεων. έπιδιώκοντες 
τήν ειρήνην τών Λαών ; ήσαν ή έκκλησία, ό διεθνής πολιτισμός, τό διε
θνές τής οικονομικής ζωής, ό διεθνής σοσιαλισμός.

Ή  έ κ κ λ η σ ί α, εΐναι αληθές· ώς κοσμοπολίτικος παράγων, κατ’  
άντίθεσιν πρός έποχάς προγενεστέρας, είχε περιωριομενην επιρροήν. Ή  
ορθόδοξος εκκλησία ήτο έντελώς είς τήν διάθεσιν τοΰ ρωσσικοΰ νασιο- 
ναλισμοϋ, ή προτεσταντική ουδέποτε ύπήρξεν έκκλησία διεθνώς «οργα
νωμένη, καί τέλος, ή κατ' εξοχήν κοσμοπολίτικη καθολική έκκλησία, ή 
οποία διεσταύρωνε τάς εθνικός τάσεις έπιδιώκουσα τήν έξάρτησιν άπό 
τοΰ Πάπα, είχεν ύποστή μείωσιν τής επιρροής της, επειδή καί τό καθο
λικόν κόμμα τής Γερμανίας, τό «Κέντρον», ήρχισε νά κωφεύη πρός το 
Βατικανόν, έμπνεόμενον καί αντό άπό τόν γερμανικόν ιμπεριαλισμόν, 
καί εις τήν Αυστρίαν μόλις άπετέλει συνεκτικόν δεσμόν τών ύπό τό σκή- 
πτρον τών Άψβούργων διαφόρων εθνικοτήτων.

Περισσότερον ουσιώδης κοσμοπολίτικος παράγων ήσαν τό διεθνές 
πνεύμα, τό διεθνές δίκαιον, ό διεθνής πολιτισμός.

Η μεγάλη επαφή τών λαών, ή αμοιβαία των γνωριμία, ή κοινή επι
στημονική άναζήτησι ς τής αλήθειας, ή έπικοινωνία καί άλληλεπίδρασις 
τών εθνικών πολιτισμών, έ δημιούργησε βαθμιαίος δ ι ε θ ν έ ς  π ν ε ϋ- 
μ α, ανθρώπινα ιδανικά, τά όποια έπρεπε νά επιδιο>χθοΰν άπό κοινού, 
π ο λ ι τ ι σ μ ό ν π α γ κ ό σ μ ι ο ν ·  επίσης τά κοινά συμφέροντα 
τών Κρατών, τά όποια έδημιουργήθησαν λόγω τής πυκνής επικοινωνία;, 
έν συνδυασμώ καί πρός ανθρωπιστικούς λόγους, έδημιούργησαν τό δ ι- 
ε θ ν  έ ς δ ί κ α ι ο ν.

Εν όνόματι τον διεθνούς πολιτισμού ύπεστηρίζετο οτι ή εί-όδωσις τής 
αποστολής τών εθνών δέν επιτυγχάνεται διά τής αμοιβαίας έχθρότητος 
καί έξοντώσεώς, άλλα διά τής κοινής συνεργασίας, δχι διά τής υποτα
γής ολων τών' φυλών είς μίαν κυρίαρχον, αλλά διά τής παραλλήλου άρ- 
ιιονικής άναπτύξεως τών ποικίλων ιδιότυπων εθνικών πολιτισμών.

Ά πό τάς σκέψεις αύτάς προήλθαν καί διάφοροι διεθνείς οργανώσεις, 
πρός διατήρησιν τής ειρήνης καί πρός έξάλειψιν ή μείωσιν τών εξοπλι
σμών, οί όποιοι καί τούς κινδύνους τού πολέμου ηυξανον καί μέ αφό
ρητα οικονομικά βάρη έπεφόρτιζον τούς λαούς.

Σοβαρώτερον δμως άντίρροπον κατά τού πολέμου άπετέλει ό ί> ι. ε- 
θ ν ή ς χ α ρ α  κ τ ή ρ τ ή ς ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ς ζ ω  ή ς. Είναι γνω
στόν δτι ή οικονομική αύτάρκεια δέν ήτο πλέον κατορθωτή διά τά ευ
ρωπαϊκά Κράτη, τά οικονομικά των συμφέροντα είχον συνυφανθη, τό 
έξαγοογικόν των έμπόριον εύρίσκετο είς άμοιβαίαν έξάοτησιν, ώστε ή 
βλάβη τού ένός νά συνεπιφέρη άναποφεύκτως καί τήν βλάβην τού άλ
λου, ή δέ διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων νά βλάπτη εξίσου αμφο- 
τέρους τούς εμπολέμους. Τό κεφάλαιον, τό όποιον ήτο ό κατ: εξοχήν 
φορεύς τών εθνικών - ιμπεριαλιστικών ροπών, διακλαδούμενον είς αντί
παλα κράτη, έδημιούργει μοιραίως καί τήν άντίδρασιν. άπετέλει συγ
χρόνως ούσιάιδη ειρηνικόν παράγοντα πρός έξουδετέρωσιν τών έίΗ’ΐκών 
αντιθέσεων.

Η σκέψις αυτή, ή όποια μέχρις ώρισμένου σημείου είναι άληθής, καί 
έπί τής οποίας έστηρίχθη ή μεγαλυτέρα προπαγάνδα υπέρ τής ειρήνης 
είς τήν Αγγλίαν καί τήν Αμερικήν— ή έγκαινιασθεΐσα μέ τό βιβλίον 
τού N orm an  A ngel! «ή μεγάλη πλάνη»— συνέτεινε πράγματι είς την 
έπί μακρόν αναβολήν τού κάθε άνοιξιν άπειλουμένου ευρωπαϊκού πο
λέμου.

Καί τέλος τό σπουόαιότερον άντίρροπον άπετέλει ό δ ι ε θ  ν ή ς σ ο- 
σ ι α λ ι σ μ ό ς, ή κοινή άντίδρασις τών προλεταρίων κατά τής ιμπε
ριαλιστικής βουλιμίας τού κεφαλαίου. Τό σύνθημα είχε δοθή από τόν 
Μάρξ ; .^Προλετάριοι ολων τών χωρών, ένωθήτε !» Αί σοσιαλιστικαί 
οργανώσεις είς δλα τά ευρωπαϊκά Κράτη διαρκώς έπολλαπλασιάζοντο, 
τά σοσιαλιστικά κόμματα ήγωνίζοντο κατά τών ιμπεριαλιστικών τάσεων 
τών κΐϊβερνήσεων, διεθνή συνέδρια συνεκροτοϋντο, δπου διεπιστούτο ή 
αλληλεγγύη τής κοινωνικής τάξεως τών πασχόντων καί παρείχετο ή αμοι
βαία ύπόσχεσις δτι, άν δέν άρνηθούν συμμετοχήν είς ενα «αμυντικόν» 
πόλεμον, δταν θά εχη πλέον κηρχ’χθή, θά έίργάζσντο όμως μέ δλας τάς. 
δυνάμεις των διά νά ματαιά>σουν τήν ελευσίν του.

Καί ή απειλή αυτή, διαρκώς έπαναλαμβανομενη, δσον καί άν άπέ- 
6αλ/ε βαθμιαίως τόν όξύν επαναστατικόν χαρακτήρα της καί αντετίθετο



χαντοτε χαλαρώτερον κατά τών ιμπεριαλιστικών τάσεων και τών εξο
πλισμών, Ιδίως έν Γερμανία, κατηύναζε πάντως τήν πολεμικήν ορμήν 
καί ηύέανε τούς δισταγμούς τών φιλσπολέμων κυβερνητών.

Η μακρά συντήρησις τής ειρήνης, έστω καί «ενόπλου», άπετέλει τήν 
ίκανοποίησιν τών κοσμοπολίτικων τάσεων ή έκρηξις δμως τοΰ πόλεμόν 
έσήμανε τήν έπικράτησιν τοΰ κεφαλαιοκρατικού "ιμπεριαλισμοί— καί επι- 
κράτησιν μάλιστα απόλυτον, επειδή, μετά ri)v κήρυξιν τοΰ πολέμου, οί*- 
δαμόθεν ένεφανίσθησαν αί προσδοκώμεναι αντιδράσεις.

Τά σοσιαλιστικά κόμματα, δχι μόνον έσιώπησαν, αλλά καί συνηνώθη- 
σαν μέ τούς «πατριώτας» πρός έξόντωσιν τών εχθρών, οί κληρικοί έξε- 
στράτευσαν ένοπλοι, έν όνόματι τοΰ ίδικοΰ των αληθούς θεού κατά τοΰ 
ψευδούς θεού τών αντιπάλων, εις τήν Ρωσσίαν έματαιώθη ή επί μακράν 
άπειλουμένη έπανάστασις, εις τήν Αγγλίαν ούτε αί άποικίαι, ούτε οί 
έργάται έδνσκόλευσαν τήν εθνικήν συνεργασίαν, (εκτός μόνον τοΰ κι
νήματος τών ’ Ιρλανδών, τό όποιον δμως καί βραδύτατα έξερράγη καί 
περιωρισμένης έκτάσεως ήτο, ώστε ταχέως νά καταστολή ι, αί διάφοροι 
εθνικότητες τής Αύστροοτιγγαρίας ύπήκουσαν άγογγύστως είς τά κε- 
λενσματα τοΰ γηραιού των αυτοκράτορος !

Είς δλα τά μαχόμενα Κράτη παρετηρήθη σύμπνοια πρωτοφανής, εσω
τερική αρμονία, συγκέντρωσις ισχυρά δλων τών δυνάμεων πρός αποτε
λεσματικήν άντιμετώπισιν τού εχθρού. Λ ιτό σημαίνει δτι ή ηθική δύνα- 
μις τοΰ εθνικού ιμπεριαλισμού απέναντι τών κοσμοπολιτικών ρευμάτων 
ήτο ασύγκριτους άνωτέρα— ένισχΰθη δέ άκόμη περισσότερον κατόπιν 
τής κηρύξεως τοΰ πολέμου καί κατέστη ακαταμάχητος, ώς έκ τοΰ δτι <? 
πόλεμο;, θεωρηθείς άπό πάντων «αμυντικός», άπετέλεσε καί αποτελεί 
πράγματι ζήτημα ύπάρξεως διά τούς μαχομένους λαούς.

I I

Είς γενικάς γραμμάς προσδιο:ρίσθησαν άνωτέρω τά πολιτικά ρεύι α 
τα τής Ευρώπης τών τελευταίων χρόνων. Αί συγκεκριμένοι πολίτικα! 
συνέπειαι, αΐτινες συνήγοντο έξ αυτών, εΐχον έκφρασθή είς τους ίνύο 
αντιθέτους ευρωπαϊκούς συνδυασμούς : τήν Τ  ρ ι π λ ή ν Σ  υ μ μ α
χ ί α ν καί τήν Τ ρ ι. π λ ή ν Σ  υ ν ε ν ν ό η σ ι ν.

Έ ν τούτοις δέν πρέπει νά νομισθή δτι ή συμφωνία τών συμμαχιών 
αυτών ήτο απόλυτος καί γενική καί δτι ένεφανίζετο είς δλα τά σημεία 
τών πολιτικών προστριβών. Τουναντίον θά έ'λεγε κανείς δτι Μεταξύ ολο
κλήρου τής Τριπλής Συνεννοήσεως καί ολοκλήρου τής Τριπλής Συμ- 
μαχίας δέν υπήρχε καμμία άμεσος καί γενική άντίθεσις συμφερόντων.

Η γένεσις καί αποστολή τών συνδυασμών αυτών ώφείλετο κυρίω: 
είς τό ευρωπαϊκόν πρόβλημα, άποτελοΰν άλλως τε τό ζωτικώτερον πρό
βλημα, ιδίως διά τά ηπειρωτικά Κράτη. Εκτός δμως τών ευρωπαϊκών 
πολεμικών συνδυασμών, ή αποικιακή καί οικονομική έπέκτασις τών Κρα
τών προύκάλει είς τά διάφορα εδάφη διαφόρους συνδυασμούς— οικονο
μικούς, εμπορικούς, αποικιακούς— μεταξύ Δυνάμεων άνηκουσών έν Ευ
ρώπη εις διαφόρους συμμαχίας. «Μέχρι τέλους τού δεκάτου έννάτου αί
ώνος, ?Λεγε.ν ο Μπέρχτολδ, αί ομάδες τών Δυνο^ιεων ήσαν σαφώς προσ
διορισμένοι- κατόπιν δμως ύφάνθη βαίΚιιαίως ένα δίκτίΌν στενώτατα 
περίπληικον έκ συμφωνιών καί συνεννοήσεων άπό Δυνάμεις άνηκούσας 
είς τάς αύτάς ή καί είς διαφόρους ομάδας. Η συνύφανσις αί.τή π ερ ί
πλεξε καθ' υπερβολήν τήν διεθνή πολιτικήν.»

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής διεθνούς τούτης περιπλοκής είναι 
ότι έπί μακρόν, πρός διατήρησιν τής Κίνας, συνειργάζοντο ή Άγγιλία, 
ή Γερμανία, ή Γαλλία καί αί Ήνωμέναι Πολιτεΐ-αι, άντιδρώσαι κατά τής 
Ρωσσίας καί τής 'Ιαπωνίας— ένώ ή Αγγλία ήτο σύμμαχος τής Ίαπω- 
νίας, ή Γαλλία σύμμαχος τής Ρο>σσίας, ή δέ Γερμανία άντ'παλος τής 
'Αγγλίας καί τής Γαλλίας, μέ τάς οποίας αυνειργάζετο είς τήν Κίναν

Καί μάλιστα ή ποικιλία τών έπιδιωκομένων σκοπών ήτο τόση, άφ ’ 
ότου h κόσμος κατέστη πολιτικόν έδαφος ένιαίον, ώστε τό ίδιον ενίοτε 
Κράτος, λόγω τής άντιθέσεως τών πολλαπλών συμφερόντων ίου, νά μήν 
ήμπορεΐ ν' άκολοι>θήση σαφή, μόνιμον καί προσδιοιρισμενην πολιτικήν. 
Τήν έντύπωσιν αί τήν τής άβεβαιότητος παρείχε συνηθέστερον εις τάς 
λεπτομερείας της ή Αγγλική πολιτική, είς τήν σχέσιν της έπί παραδείγ
ματα προς τί|ν Τουρκία^, ή όποία συχνότατα έκυμαίνετσ λόγω τοϋ πολύ
πλοκοι- τών αγγλικών συμφερόντων είς τήν 'Ανατολήν- Ή  Αγγλία δέν 
έπεθύμει ίσχυράν Τουρκίαν, επειδή τότε θά είχε δυσκολίας είς τήν Α ί
γυπτον καί διά τοϋτο παρείχε σχετικήν ένίσχυσιν είς τάς έθνικστητας 
τή; Τουρκίας· δέν ήδύνατο δμως ν' άκολουθήση καί εντελώς άντιτουρκι- 
κήν πολιτικήν, διότι έφοβεΐτο τάς συνεπείας έπί τών Μωαμεθανών τών 
Ινδιών· αλλά δέν έπεθύμει επίσης καί τήν ύπερβολικήν έξασθένησιν τή; 
Τουρκίας, έπειδή τότε θά ήτο ή Τουρκία εκτεθειμένη εις τήν ρωσσικύν 
επιδρομήν -  καί ούτω καθ’ εξής. Οί λόγοι αυτοί ήνάγκαζον τήν ’Αγ
γλίαν νά ενεργή εκάστοτε άναλόγως τών πιέσεων τής στιγμής, νά έφευ- 
ρίσκί) συγκαταβάσεις καί μέσους δρους. ώστε νά παρουσιάζεται ή πολι
τική της αβέβαια καί κυμαινόμενη.

Οπωσδήποτε δμως τόν πυρήνα τής ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής οπε- 
τέλεσαν ή Τριπλή Συνεννόησις καί ή Τριπλή Συμμαχία. Τών πολιτι
κών αυτών συνδυασμών ή αφετηρία οφείλεται είς τας τρεις μεγάλος



αντιθέσεις, τήν γαλλογερμανικήν τό πρώτον, τήν ροκτσοαυστριακήν κα 
τοπιν καί τέλος τήν άγγλογερμανικήν.

Μετά την ήτταν τοΰ 1871 καί τήν απώλειαν τής ’Αλσατίας καί Λορ- 
ραίνης, ή Γ  α λ λ ί α κατέστη θανάσιμος εχθρός τής Γερμανίας, διαρ
κώς απειλούσα τήν revan ch e  καί διά λόγους εθνικούς αλλά καί πρός 
άποκατάστασιν τής προσβεβλημένης φιλοτιμίας της, πρός άνάκτησιν τοΰ 
μειωθέντος πολιτικοί της κύρους.

Ηττηθεΐσα είς τήν Ευρώπην ή Γαλλία καί ευρισκόμενη απέναντι εχ
θρού στρατιωτικώς ύπερτέρου, έστράφη πρός άπόκηησιν αποικιών'. Πρός 
τήν κατεύθυνσιν αυτήν ύπέθαλψε καί ένίσχυσε τάς γαλλικάς τάσεις και 
ό Βίσμαρκ μέ τόν σκοπόν δπως. άφ ’ ένός μέν άποσπάση τήν προσοχήν 
τής δυσηρεστημένης Γαλλίας άπό τάς άπολεσθείσας επαρχίας της— διά 
νά ευρη καιρόν έν τώ μεταξύ ή «χορτασμένη» Γερμανία νά «χώνευση·» 
και νά όργανωθη— καί άφ ’ έτέρου διά νά έπιτύχη τήν διισαρέσκειαν τής 
Ιταλίας κατά τής Γαλλίας καί προετοιμάση τοιουτοτρόπως τήν Τριπλήν 
Συμμαχίαν.

Είς τήν αποικιακήν της πολιτικήν ή Γαλλία ειχε μεγάλας έπιτυχία;, 
κατορί)ώσασα νά καταστή τό δεύτερον άποικιακον Κράτος, μετά τήν 
Αγγλίαν, έκταθεΐσα κυρίως είς τήν ’Αφρικήν καί κατακτήσασα σχεδόν 

ολόκληρον τό βορειοδυτικόν αύτής τμήμα (Τύνις, Άλγέριον, Μαράκον, 
μετά τοΰ τεραστίου H in terla n d ), έκτος δ’ αϊτού τήν Ινδοκίναν καί 
την Μαδαγασκάρην (1896).

Εν τούτοις παρά τάς άποικιακάς της έπιτυχίας ή Γαλλία, δι’ ών άπο- 
κατέστησε τό κύρος αύτής είς τήν Μεσόγειον' (καί πρός αυξησιν τού 
οποίου έπεδίωκεν άγαθάς σχέσεις μέ τήν ’ Ισπανίαν καί τήν 'Ελλάδα > 
<“>έν έλησμόνησε ποτέ τήν ’Αλσατίαν καί τήν Λορραίνην «ή έχθρότης 
κατά τής Γερμανίας, εγραφεν ό Μπύλωβ, άπετέλει τήν ψυχήν τής γαλ
λικής πολιτικής». Και διότι, αί ιδικαί της δυνάμεις ήσαν ανεπαρκείς, έπε- 
ζήτησε φίλους καί συμμάχους. Ή  έλάττωσις τού πληθυσμού, έχουσα ώς 
συνέπειαν τήν ελάιτωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων, άπετέλεσε 
τήν< μοιραίαν μειονεξίαν τής Γαλλίας, έπιτιαθεϊσαν καί άπό την σχετικήν 
στασιμότητα τής βιομηχανίας της καί έν γένει τής οικονομικής ζωή;. 
"Ο,τι χαρακτηρίζει τήν Γαλλίαν τών τελευταίων χρόνων, κινδυνεύουσαν 
νά καταστή Δύναμις δευτέρας τάξεως, εΐναι ή άγωνία πρός συνιηρησιν 
τοΰ παλαιού κύρους, τό όποιον έπαυσε νά στηρίζεται είς άνάλογον ίσχύν· 
καί πρέπει νά όμολογηθή δτι— προβάσα ε’ις πάσαν στρατιωιικ·ί)ν θυσί-Ίν. 
άκόμη μέχρι· τού θεσμού τής τριετούς στρατιωτικής θητείας. ώστε νά 
παραμείνη ή δεύτερα μετά τήν Γερμανίαν στρατιωτική Δύναμις τής 
Εύρώπης, χρησιμοποιήσασα «πολιτικώς» τά διαθέσιμα κεφάλαια τον 
γαλλικού λαού καί δρέψασα πολιτικούς καρπούς άπό τήν καλλιέργειαν

τής «προπαγάνδας τοΰ πολιτισμού»—«ατώ ρΗωσε νά διατηρήση την δι
πλωματικήν της ισοτιμίαν.

Ό  πρώτος σύμμαχος, τόν οποίον επέτυχε ν ή Γαλλία, ήτο ή Ρ  ω  σ- 
σ ί α. Ή  συμμαχΐα μετ’ αύτής έπετεύχθη κατά τό 1891— 1897.

01 λόγοι, οΐτινες ώθησαν τήν Ρωσσίαν πρός τήν συμμαχίαν. ήσαν 
πολλοί : άφ ’ ένός ή δυσαρέσκεια κατά τής Γερμανίας, λόγω τού δτι ό 
Βίσμαρκ είς τό συνέδριον τού Βερολίνου, άναλαβών τόν ρόλον τού «έν
τιμοι» μεσίτου», έματαίωσε τήν ειρήνην τού 'Αγίου Στεφάνου, κατά μέγα 
ιιέρος διατίηρήσας τήν Τουρκίαν έν Ευρώπη- καί άφ έτέρου ή άντίθεσις 
πρός τήν Λ ΐ  οτροουγγα ρ ία ν, μέ τήν οποίαν ή Γερμανία είχε συνάψει 
στενούς συμμαχικούς δεσμούς— άντίθεσις ύφειλομένη είς τό γεγονός δτι 
ή Αυτοκρατορία περιελάμβανεν εκατομμύρια Σλαύων, τούς οποίους οι 
πανσλαυΐσταί έθεώρουν ώς ύποχρέωσιν τιμής νά ελευθερώσουν- επίσης 
είς τό δτι ή Αυστροουγγαρία, ηττηθεΐσα άπό τήν Πρωσσίαν, έτεινε πρός 
τά Βαλκάνια, τά όπ<Λα ή Ρωσσία ήθελε νά διατηοήση ώς ιδίαν σφαίραν 
έπιρροής.

Ή  άντίθεσις έσχάτως έγινεν έπίσης άμεσος καί πρός τήν Γερμανίαν, 
έπειτα άπό τήν είσχώρησιν αύτής είς τήν Τουρκίαν καί τήν βαθμιαίαν 
στρατιωτικήν, πολιτικήν καί οικονομικήν της άπορρόφησιν επίσης λόγο> 
τής εμπορικής συμβάσεως μεταξύ Ρωσσίας καί Γερμανίας, η όποια, συ- 
ναφθεΐσα μετά τόν ρωσσο’·απωνικόν πόλεμον ύπό δρους δυσμενείς διά 
τήν Ρωσσίαν καί εύμενεστάτους διά τήν γερμανικήν βιομηχανίαν, ελη- 
γεν εις τά 1917, έν σχέσει δέ πρός τήν έγγίζουσαν άνανέωσιν οί μεν 
Ρώσσοι ήξίουν τροποποιήσεις, οί δέ Γερμανοί ανανεωσι.ν όμοιότυπον 
καθώς επίσης καί λόγφ τών γερμανικών προσπαθειών είς τήν Κίναν, 
όπως θέσουν τήν Ρωσσίαν μεταξύ δύο πυρών, ομοίως πρός τήν θέσιν 
τής Γ f ρμανίας είς τήν Ευρώπην.

Ή  γενική κατεύθυνσις τής ρωσσικής πολιτικής είναι άπλή ; ή Ρωσ
σία εχει άπειρον έδαφος, άλλά χρειάζεται θάλασσαν- και δι’ αυτό τείνει 
άδιακόποχ πρός τήν Κωνσταντινσύπόλιν, θεωρούσα τήν Τουρκίαν ώς 
κληρονομικόν εχθρόν, πρός τόν Περσικόν κόλπον, πρός τούς λιμένας 
τής Κίνας. Ή  οικονομική ευημερία, ιδίως τής μεσημβρινής Ρωσσίας, 
έξαρταται άπό τά Δαρδανέλλια- ή έξαγωγή τών νοτίων επαρχιών θ  άπει- 
λήται πάντοτε, έφ’ δσον δέν κατέχονται τά Στενά. Καί ή τάσις αύτη, ώς 
γνωστόν, έχει περιβληθή χαρακτήρα θρησκευτικόν· ό ριοσσικός πατριωτι- 
τισμός. πιστός είς τήν διαθήκην τοΰ Μεγάλου Πέτρου, θεωρεί την κα- 
τάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν άπόδοσιν εις τήν ορθοδοξίαν 
τής 'Αγίας Σοφίας ώς τόν ιερόν σκοπόν τής σλαυϊκής φυλής.

Ή  ρωσσική πίεσις, άνάλόγως τών έκάστοτε πολιτικών συνθηκών, έξε-



δηλοχτο έντονώτερον άλλοτε είς τήν 'Ασίαν καί άλλοτε είς τήν Ευρώ
πην· εσχάτως, επειτα άπό τόν ρωσσοϊαποίνικόν πόλεμον, ή Ρωσσία ήτ- 
τηθεισα εις τήν “Απω ’Ανατολήν έστρώφη έντονώτερον πρός τήν Ευρώ
πην, συσφίξασα τούς συμμαχικούς της δεσμούς μέ τήν Γαλλίαν, ή όποία 
εκτός τής πολεμικής συνδρομής παρείχε ν είς αυτήν καί άφθονους οικο
νομικούς πόρους, απαραιτήτους διό. τήν εσωτερικήν όργάνωσιν, τήν ά,νά- 
πτυξιν συγκοινωνίας καί βιομηχανίας καί έν γένει τήν έκμετάλλευσιν 
τοΰ μχτθώδους πλούτου τής απείρου χ ώ ρ α :.

Είς τήν διπλήν αυτήν συμμαχΐαν εσχάτως είχε προστεθή καί ή συνεν- 
νόησις μέ τήν Ά  γ γ λ ί α  ν.

Η  πολίτικη τής Αγγλίας επεδιωκεν ανέκαθεν δύο κεντρικούς καί 
αμεταβλήτους σκοπούς ' την κυριαρχίαν τών θαλασσο^ν καί τήν ίσοοοο- 
πίαν τών ηπειρωτικών Κρατών. Μέ τήν κυριαρχίαν τών θαλασσών ή 
Βρεττανική νήσος είχε τό αίσθημα τής απολύτου ασφαλείας· μέ τήν Ισορ
ροπίαν, δηλ. την κατάτμησιν και άμοι6αίαν έξουδετερωσιν τών ενοο> 
παϊκών Κρατών, ήδύνατο αΐτή. ώς iertius gaudens, ν' άπο/.τα πάν
τοτε ωφελήματα.

’Ακολουθούσα τήν πολιτικήν αυτήν κατώρθωσε, διαδοχικώς συγκρου- 
σθεΐσα, νά νικήση ο/λ  τά ναυτικά Κράτη-— Ολλανδίαν, "Ισπανίαν, Δα
νίαν. Γαλλίαν— νά καταστρέψη δλους τούς στόλους καί νά δυσκολευοη 
την δημιουργίαν άλλων. ’Αμυνόμενη κατά τοΰ Xοοτολέοντος, καθ ήν 
έποχήν ή ηπειρωτική Ενρώπη εύρίσκετο έν διαστάσει, κατέκτησε τάς 
γαλλικάς αποικίας, δημιουργήσασα βαθμηδόν τό μεγαλύτερον παγκό
σμιον Κράτος, άπό δσα αναφέρει ή Ιστορία.

Ή  αγγλική πολιτική, κορεσθεΐσα πλέον, άπέκτα βαθμιαίως χαρακτ>',- 
ρα αμυντικόν - συντηρητικόν. Ένισχύουσα τήν άποκατάστασιν καί αί- 
τοτέλ-ειαν το>ν μικρών έθνών. έδυσκόλει* τήν δημιουργίαν ισχυρών ευ
ρωπαϊκών Κρατών καί μεγάλων στόλων. Τά λόγια τοΰ Palm estron  διά 
τούς Γερμανούς, δταν ηρχισαν νά ετοιμάζουν στόλον, είναι χαρακτηρί- 
στικα : «Θά ήτο καλύτερον νά οργώνουν τήν γήν, νά πλέουν [ιέ τά σύν· 
νεφα καί νά οικοδομούν είς τόν αέρα, παρά νά ταξειδεύουν ώκειινούς, ή 
άκόμη καί ν' άκτοπλοοΰν. |»

Μετά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον ή ’Αγγλία έξηκολούθησε τήν π«- 
λαιάν δόκιμόν πολιτικήν τής «περιλάμπρου μονώσεως», τής spleudiii 
iso lation . Λιετήρει τήν κληρονομικήν άντίθεσιν πρός τήν Ρωσσίαν, αί 
τάσεις τής οποίας πρός τήν θάλασσαν ήπείλουν πάντοτε τήν Τουρκίαν 
τήν Περσίαν, τήν Κίναν καί τάς Άγγλικάς αποικίας· έπί μακρόν έπίση: 
εύρίσκετο έν άντιθέσει προς τήν Γαλλίαν καί δια τό ζήτημα τής Αίγυ
πτου καί έν γένει διά τήν έντονον αποικιακήν της πολιτικήν, αλλά προσ-

θέτως καί ένεκα τής συμμαχίας της μέ την Ρωσσίαν. «Διά τήν βασίλισ
σαν Βικτωρίαν καί τόν λόρδον Σαλισβουρή, γράφει ό Fullerton , ή 
Γαλλία καί ΰ Ροχτσία έξηκολούθαυν νά είναι οί κληρονομικοί εχθροί.»

Βαθμιαίως δμως, τη πρωιόβουλία τοΰ βασιλέως ’Εδουάρδου, έγκαινιά- 
σαντος τήν άντίθεσιν πρός την Γερμανίαν, ή ’Αγγλική πολιτική ύπέστη 
ουσιώδη μεταβολήν. Ή  «λαμπρά άπομόνωσις» έγκατελείφθη, 5ιά νά τεθή 
εις έφαρμογήν ή πολιτική τής «περικυκλώσεως» τής Γερμανίας.

Αί αποικιακοί διαφοραί μέ τήν Γαλλίαν, τής όποιας οντε ό στόλος, 
ούτε τό έμπόριον, βραδέως αναπτυσσόμενα, εύρίσκοντο έν οόσιώδει αν
ταγωνισμό) πρός τήν Αγγλίαν, έξωμαλύνθησαν : ή Γαλλία παρητήθη 
τής Αίγύπτου χάριν τοΰ Μαρόκου, συνάψασα τήν «εγκάρδιον συνεννόΐ)- 
σ«ν» μέ τήν ’Αγγλίαν (19041.

Κτίσης, αφού ή Ρωσσία, τή πρωτοβουλία τής 'Αγγλίας, έταπεινώθη 
καί έξησθένησε διά τοΰ ρωσσοϊαπωνικοΰ πολέμιου, ώστε νά μή παρουσιά- 
ζΐ| «προσοίρινώς» τούς παλαιούς κινδύνους, κατέστη δυνατή σχετική έξ- 
ομάλυνσις τών άγγλορωσσικών διαφορών εις τήν Περσίαν, ’Αφγανι
στάν. Θιβέτ κτλ. (1907) καί οικονομική ένίσχυσις τής Ρωσσίας— χωρίς 
βεβαίως νά λησμονηθή άπό τήν Αγγλίαν, δτι θά ήτο συγχρόνως σκόπι
μος καί συμμαχία μέ τήν ’ Ιαπωνίαν πρός έξασφάλισιν εΐς τήν "Απω 
’Ανατολήν.

Ή  άντίθεσις τής ’Αγγλίας πρός τήν Γερμανίαν ηύξανεν άδιακόπως. 
Η απροσδόκητος οικονομική ευημερία τής Γερμανίας, ή τεραστία άνά- 

πτυξις τοΰ εμπορίου*, τής βιομηχανίας καί τοΰ έμπορικοΰ ναυτικοΰ, έθε- 
τον ε’ις κίνδυνον τήν οικονομικήν υπεροχήν τής ’Αγγλίας, ήτις, διατη- 
ροΰσα ελεύθερον έμπόριον, κατεκτατο βαθμιαίως καί αυτή άκόμη ύπο 
τής προηγμένης γερμανικής βιομηχανίας. Ή  αΰξησις τοΰ γερμανικού 
πολεμικού ναυτικοΰ ήπείλει τήν αγγλικήν κυριαρχίαν τών θαλασσών. 
Η δέ αριθμητική καί ποιοτική στρατιωτική έπάρκεια τής Γερμανίας 

έκλόηζε τήν ευρωπαϊκήν ισορροπίαν.
Τήν άντίθεσιν αυτήν ώξυναν άκόμη περισσότερον ή άπόκτησις τοΰ 

Κιάουτσοΰ, ή διείσδυσις τής Γερμανίας είς τήν Τουρκίαν, ή κατασκευή 
τοϋ σιδηροδρόμου τής Βαγδάτης, ό άποικισμός τής Μεσοποταμίας καί 
έν γένει οί ιμπεριαλιστικοί σκοποί, διατυπούμενοι μεγαλοφώνως άπό τόν 
Κάΐζερ, τόν Μπύλωβ καί τους Παγγερμανιστές, ο'ι όποιοι στερεοιύπως 
Ιπανείλάμβανον, δτι έν νοούν νά διεκδικήσουν «τήν θέσιν των ύπό τόν 
ήλιον».

Καί ή άντίθεσις αύτή καθίστατο διαρκώς όξιτέρα. «Κατ’ έμέ, ελεγεν 
είς μίαν συνέντευξιν ό ’Άγγλος βουλευτής L ynci), ή κατάστασις μετα
ξύ Αγγλίας καί Γερμανίας εΐναι δπως μεταξύ Ρώμης καί Καρχηδόνος.



ΓΙοία θά είναι ή Ρώμη κα! ποία ή Καρχηδών ; Τό μέλλον Μ  μας το 
δείξη !»

Απέναντι τη ; Τριπλής Συνεννοησε<ος ϊστατο αντίρροπος τι Τριπλ'; 
Συμμαχία, άποτελουμένη άπό τήν ’ Ιταλίαν, τήν Αυστροουγγαρίαν καί 
τήν Γερμανίαν.

Η Ί  τ α λ ί α εύρίσκέτο ανέκαθεν εις άγαθάς σχέσεις μέ τήν Γερ
μανίαν, μέ τήν οποίαν έπετέλεσε συγχρόνως τήν εθνικήν της άποκατά- 
στασιν, καί εις άντίθεσιν πρός τήν Αυστρίαν, άπό τοΰ ζυγοΰ τής οποίας 
κατόπιν δύσκολων άγώνων ήλευθερωθη και ύπό τόν όποιον εύρίσκσντο 
άκόμη οί Ιταλοί τής Τεργέστης και τοΰ Τρεντίνον.

Εκτός δμως τών εθνικών τάσεων τής ιταλικής πολιτικής, αϊτινες 
τήν καθίστων άντίπαλον τής Αυστρίας, ήρχισε βαθμιαίως άναπτυσσό- 
μενος και ό πανιταλικός ιμπεριαλισμός, τείνων είς κατάκτησιν αποι
κιών, έπώιώκων τήν κυριαρχίαν τής Μεσογείου, τιθέμενος αντιμέτωπος 
πρός τάς λοιπάς μεσογειακός Δυνάμεις κα! κυρίως πρός τήν Γαλλίαν.

Ό  πανιταλισμός έθεώρει ώ ς φυσικήν αποικίαν τής ’ Ιταλίας τήν Τν- 
νιδα, τής όποιας αί μεγαλύτερα!, πόλεις κατοικοΰντο κυρίως άπό Ι τ α 
λούς- έν τούτοι ς ή Τννις κατελήφθη άπό τήν Γαλλίαν (1881), κατόπιν 
δέ τής καταλήψεως ταύτης ή ‘Ιταλία, βαθύτατα τρωθεισα, έστράφη πλέον 
πρός τήν Αυστρίαν καί Γερμανίαν (1883 ), σχηματισθείσης τοιουτοτρό
πως τής Τριπλής Συμμαχίας.

Αί άποικιακαί δμως έΛττίδες τής Ιταλίας, ή οποία χάΐριν αϊτών έθυ- 
σίασεν είς τόν βωμόν τής Τριπλής Συμμαχίας τήν εθνικήν της άντί- 
θεσιν προς τήν Αίστοίαν, δέν ικανοποιούντο· τουναντίον μάλιστα, ή~- 
τήΟη κα! είς τήν Άβυσσινίαν (1896), τήν οποίαν έπί μακρόν προητοι- 
μαζεν ώς αποικίαν τού μέλλοντος.

Οί συμμαχικοί δεσμοί τής ’Ιταλίας διαρκώς μέν άνενεοϋντο- καθί
σταντο δμως πάντοτε χαλαρώτεροι· κα! τοΰτο ήτο σαφές είς τους συμ
μάχους της. «Υπάρχουν πολιτικοί, εγραφεν ό Μπύλωβ, οί όποιοι διστά
ζουν ν’ άποδώσουν πραγματικήν αξίαν είς τήν παρουσίαν τής Ττα&ίας έν 
τή Τριπλή Συμμαχία· άμφιβάλλουν αν ή Ιταλία θά ήτο εις θέσιν κα! 
θά είχε τήν επιθυμίαν νά βαδίση μετά τής Αυστρίας κα! Γερμανίας 
είς δλας τάς ένδεχομένας περιπλοκάς τής διεθνούς ποίλιτικής.^

Ε5ς τήν χαλάρωσιν τών συμμαχικών δεσμών τής ’ Ιταλίας συνέτεινεν, 
έκτος τής δυσαρεσκείας διά τήν αποτυχίαν τών άποικιακών της βλέ
ψεων, καί. ή φιλική πολιτική τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, αϊτινες, έπ1.- 
διώκουσαι τήν άπόσπασιν τής Ιταλίας άπό τήν Τριπλήν Συμμαχίαν, 
παρέσχον είς αΐτήν συγκατάθεσιν (1901) πρός άπόκτησιν τής Τριπο- 
λίτώας-—κατόπιν τής οποίας έτόλμησεν ή ’Ιταλία τόν τελευτάϊον πόλ;:-

μον κατά τής Τουρκίας (1911) καί τήν κατάληψιν τής Τριπολίτιόος
Πρόσθετοι λόγοι χαλαρώσει»; τών συμμαχικών δεσμών τής ’Ιταλίας 

ήσαν αί βαθμι&ίως έντεινόμεναι Μικρασιατικοί άντιθέσεις πρός τήν Γερ
μανίαν, κυρίως δμως αί προστριβαί πρός τήν Αυστρίαν λόγφ εθνικών 
ζητημάτων καί λόγω τών σφαιρών επιρροής είς τό νεοσΰστατον ’Αλβα
νικόν Κράτος, δπου αί δύο Δυνάμεις συνηγωνίζοντο πρός έπικράτησιν 
είς τό Άδριατικόν πέλαγος, τό όποιον ή Ιταλία, ένισχυομένη καί άπό τήν 
Συνεννόησιν. έπεδίωκε νά μεταβάλη εις ’Ιταλικήν λίμνην.

Καί τέλος ή γεωγραφική θέσις τής ’Ιταλίας : εκτεθειμένη εις τήν 
θάλασσαν, ήτο ήναγκασμενη νά διατηρή άγαθάς σχέσεις πρός τήν θα- 
λασσοκράτειραν Αγγλίαν—καί έφ’ δσον ή άντίθεσις τής ’Αγγλίας πρός 
την Γερμανίαν ηΰξανεν. έχαλαροΰτο άντιστοίχως καί ό συμμαχικός δε
σμό; τή ; Ιταλίας.

Ο δεσμός δμως μεταξύ Α ύ σ τ ρ ο ο υ γ γ α ρ ί α ς  καί Γ  ερ μανίας 
ήτο πάντοτε σταθερός. Μετά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον συνήψεν 6 
Βίσμαρκ τήν «Σχέσιν τών τριών αύτοκρατόρων» τής Αΐστρίας, Ραχτσίας 
καί Γερμανίας, μή ένσαρκωθεΐσαν είς συμμαχίαν άφ' ής δμως· ιιετά τό 
συνεδριον τού Βερολίνου (1878 > ή Ρο^σσία δυσηρεστήθη κατά τής Γερ
μανίας. συνήφθη πλέον ή συμμαχία μεταξύ τών δύο συγγενών Αυτοκρα
τοριών. συιιπληρωθεϊσα βραδύτερον διά τής προσελεύσεως τΰς Ιταλίας.

Οί πολιτικοί σκοποί, τούς όποιους έπεδίωκεν ή Αυστρία, ήσαν ή έπέκ- 
τασις πρός τήν Βαλκανικήν χερσόνησον, τό περίφημον D ra n g  nach  
Oslen. Ό  Βίσμαρκ, έ'χων τήλ· γνώμην, καθώς βλεγεν εις τόν Κρίσπι 
ι1877 ), δτι «ή Βοσνία, ή Ερζεγοβίνη καί ολόκληρον τό άνατ.ολικόν ζή
τημα δέν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον διά τήν Γερμανίαν», ώθησε τήν 
Αυστρίαν προ: τήν Βοσνίαν και Ερζεγοβίνην άπό Δύναμιν ονσιαστικώς 
γερμανικήν ήθέλησε νά τί|ν κάμη σλαυϊκήν.

« ’Ενώ ή πολιτική τών άλλων Κρατών, γράφει ό H erre. τείνει εις αποι
κιακήν έπέκτασιν, ή πολιτική τής Αυστροουγγαρίας συγκεντροΰται είς 
τήν επιτυχή διεξαγωγήν τής βαλκανικής πολίτικης· ή θέσις της ως Με
γάλης Δυνάμεοκ στηρίζεται είς τήν έπέκτασιν νοτιοανατολικώς.»

Εμπρακτον έκδήλωσιν τής τάσεως ταύτης άπετέλεσεν ή μακρα ύπό 
τού ’Ανδράσσυ προπαρασκευή τής κατοχής τής Βοσνίας καί Ερζεγοβί
νης, προσαρτηθείσης όριστικώς κατά τό 1908, έπ’ ευκαιρία τής νεοτουρ
κικής έπαναστάσεως.

Η αυστριακή Αιτοκρατορία, περιλαμβάνουσα εκατομμύρια Σλαύων, 
καί τείνουσα άναγκαστικώς πρός τήν ’Ανατολήν, αφ ής η Πρωσσια έπε- 
κράτησεν είς τήν Γερμανίαν· εύρέθη άντιμέτωπος τού ρωσσικσΰ παν- 
σλοη«σιιοϋ. διεκδικούντος τόν τίτλον τοΰ προστάτου δλων τών Σλαι»ων



καί έπιδιώκοντος τήν Βαλκανικήν χερσόνησον ώς ιδίαν σφαίραν έπιρ- 
ροής.

Έν γένει δμως ή εξωτερική πολιτική της Αυστροουγγαρίας ήτο πα
θητική και δυσκίνητος. Τό βλέμμα της έμενε προσηλωμένον εις τάς έσω· 
τερικάς διαστάίσεις τών δώδεκα περίπου εθνικοτήτων, τάς οποίας περιέ- 
χει και διά τήν κυβέρνησιν τών οποίων, άφ ’ δτου κατέκλυσαν τήν Βΰρω- 
πην τά εθνικιστικά ρεύματα, δένν ήρκει πλέον ό παλαιός δεσμός τής κρα
τικής όργανώσεως και τής πίστεως πρός τόν δνναστεύοντα οίκον· cά διά
φοροι εθνικότητες, αν δέν έξεδήλουν δλαι τήν άκατάβλητον επιμονήν 
τών Ιταλών, Σέρβων και Ρουμάνων πρός άπόσπασιν, Ιπάλαιον δμως 
σφοδρώς πρός άλλήλας υπέρ τής αυτονομίας καί τής υπεροχής ιων— 
είς αυτήν δέ τήν εσωτερικήν πάλην έξηντλεΐτο ή ζωτικότης καί Ιξονδε- 
τεροϋτο ή δΰναμις τής Αυτοκραπορίας.

Τό κεντρον δμως τής Τριπλής Συμμαχίας άπετέλει ή Γ  ε ρ μ α ν i u. 
Μετά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον, ό οποίος έπιστοποίη.σε τήν υπερο
χήν τής Γερμανίας είς τήν Ευρώπην, ο Βίσμαρκ είχε τήν γνώμην, οτι 
ή χορτασμένη Γερμανία επρεπε πρώτον νά χωνεύση καί νά στερεωθή.

’Ακολουθών τήν πολιτικήν αυτιών, έπεδίωξεν ΐσχυράς συμμαχίας, κατ 
άρχάς μέ τήν «σχέσιν τών τριών αντοκρ απόρων» καί κατόπιν μέ τήν 
Τριπλήν Συμμαχίαν. διετήρει πάντοτε άγαθάς σχέσεις μέ τήν Ά γγλω ν  
καί ώθει ταίτοχρόνως τήν άνήσυχον καί δυσηρεστημελτιν Γαλλίαν πρός 
άπόκτησιν αποικιών.

Προέχσυσα διά τόν Βίσμαρκ ήτο ή ευρωπαϊκή πολιτική τής Γερμα
νίας καί δευτερεΰσυσα ή αποικιακή· κατ’ αυτόν, η Γερμανία, ευρισκόμε
νη είς ιό μέσον τής Ευρώπης, έχρειάζετο πρός έξασφάλισιν άπό τών 
εχθρικών προσβολών εξαιρετικήν στρατιωτικήν επάρκειαν καί διά τοΰ- 
το. προτοΰ προχωρήση άποικιακώς, ώφειλε νά είναι στρατιωτικές ακα
τάβλητος είς τήν Ευρώπην.

Διά τους λόγους αυτούς έπεβραδύνθη ή αποικιακή έπέκτασις τής Γερ
μανίας. Tfj πρωτοβουλία ιδιωτών, τους οποίους άπλώς ένίσχυσεν ό Βί
σμαρκ, άπεκτήθησαν αί άποικίαι της Αφρικής (1884), μετ ανήχς δε 
τό Κιάου-τσοΰ (1898.1 καί ή Σαμόα (1899).

Βαθμιαίως δμως είς τήν Γερμανίαν έσχηματίζετο ή πεποίθησις δτι 
έχοειάζοντο περισσότεραι άποικίαι, δτι ό Βίσμαρκ, ύποτιμήσας τάς αποι
κίας, είχεν υποπέσει είς βαρότατον πολικόν σφάλμα.

Καί ή πεποίθησις αυτή έξεδηλοΰτο άφ ’ ενός μέν ώς ισχυρά δυσαρε 
σκεια, διότι Κράτη μειονεκτοϋντα στρατιωτικώς, δπως ή Γαλλία, είχον 
ε,ύδοκίμησιν αποικιακήν- καί άφ’ ετέρου ώς ακατάβλητος, άπληστος επι
θυμία εδαφικής αύξήσεως. έν όνόματι τής στρατιωτικής - ναυτικής δν-

νώμεο>ς και τών οίκονοαικών αναγκών τϊχς χώρας. Οί παγγερμανισταί, 
επικαλούμενοι τήν ίλιγγιώδη οικονομικήν έξέλιξιν τής Γερμανία;, όμι- 
λοΰντες μέ την ευγλωττίαν τών άριθμών, κατέστησαν βαθμιαίως κοινήν 
συνείδησιν τήν ανάγκην τής άποκτήσεως αποικιών. Διότι ή γλώσ
σα τών αριθμών ήτο πειστική καί άκαταμάχητος. Ή  οικονομική 
άνάπτυξις τοΰ γερμανικοΰ λαοΰ. συμπυκνωμένη εντός τόσον ολίγου 
χρόνου, παρουσίασε φαινόμενο ν μοναδικόν εις τί)ν παγκόσμιον ιστο
ρίαν —  όφειλόμενον κατά μέγα μέρος είς τό δτι ή πολιτειακή καί 
οικονομική ένωσις τής Γερμανίας, ήτις υπήρξε καί αφετηρία τής απε
ριορίστου αισιοδοξίας καί τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμόν, συνέπεσε μέ 
τήν έποχήν τών μεγάλων τεχνικών προόδων, έπί τή βάσει ιών όποιων 
έπεχειρήθη ή πλήρης έκμετάλλευσις τών άφθονων πρώτων υλών τοΰ 
γερμανικού εδάφους. 1 1 )

Η  τεραστία αίίτη οικονομική άνάπτυξις, ή όφειλομένη προσθέτως είς 
τήν άκατάβλητον επιμέλειαν, επιστημονικήν μόρφωσιν, πειθαρχίαν, όρ- 
γάνωσιν καί ζωτικότητα τοΰ γερμανικοί λαοΰ, έδωκεν ίσχυροτάτην ώθη- 
σιν πρός άποικιακήν έπέκτασιν.

Ή  Γερμανία, είπεν ό C a p riνΐ, πρέπει νά έξάγη εμπορεύματα διά 
νά μην υποχρεωθή νά έξάγη άνθρώπους. Καί διότι απαραίτητον συμ

( 1 ) Είς τό βιβλίον τοΰ I le lfte r ich , τού σημερινού υπουργού τών Οικονομι
κών τής Γερμανίας «D e u tsch la n d s  V Ο !kSw oh  1Stand» (1888— 1913), έκδο- 
θέν έπί xfi ευκαιρία τής προ τριετίας έοοτααΟείσης είκοσιπενταετηρίδος τοΰ 
Κάΐζερ καί άποτελοΰν τό έγκόλπιον καί τήν υπερηφάνειαν τών Γερμανών, άνα- 
φέρονται, έν σχέσει πρός τήν «ευημερίαν τοΰ Γερμανικοΰ Λαοΰ», αληθώς έκ- 
πληκτικοί άρΛμοί, τούς οποίους κατά παρέκβασιν σημειώνω, ώς εκτάκτως χα
ρακτηριστικούς.

Ό  π λ η (I υ σ μ ό ς τ ή ς  Γ ε ρ μ α ν ί α ς  ηύξήΰη άπό 40 εκατομμυρίων 
11870) είς 69 εκατομμύρια (1913), παρουσιάζων εσχάτως έτησίαν αυξησιν 
ΗΛΟ—900.000.

II ιι ε τ α ν ά σ τ ε υ σ ι ς σχεδόν έξέλιπεν. 'Ενώ κατά τήν δεκαετίαν 
IS81 — ! 890 μετηνάστευσαν έκ Γερμανίας 1.400.000, κατά τήν δεκαετίαν 1901—  
1910 μετηνάστευσαν μόνον 220,000’ ϋπερβληθέντες καί αυτοί άπό μεγαλήτερον 
ορισμόν έλίιόντων είς τήν Γερμανίαν.

11 π ε ρ ι ο υ σ ί α  τ ο ΰ I' ε ρ μ α ν ι κ ο ϋ Λ α ο 0 άπό200 δισεκατομ
μυρίων (1895) ηύξήθη είς 330 δισεκ. (1913), ύπερβασα τήν περιουσίαν τοΰ 
Ά γγλ  ικοϋ Λαοί·, άνερχομένην είς 260 δισεκ., καί τοΰ Γαλλικού, ΰπολογιζομένην 
εις 240 δισεκατομμύρια.

1 ό έ τ ή σ ι ο ν ε ί σ ό δ η μ α τοΰ Γερμανικοΰ Λαού άπετέλει. 42 δισεκα
τομμύρια απέναντι 24 δισεκ. κατά τό 1895. Έ κ τούτων άπέμενεν ετήσιον πε
ρίσσευμα περίπου δέκα δισεκατομμυρίων.

« Ή  γ ε. ω ρ γ ί α τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς, γράφει ό καθηγητής Stephin- 
ger, εύρέβη κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας προ τής δυσκόλου άποστολής



πλήρωμα τή; μεγάλης εξαγωγής εμπορευμάτων, δηλ. τής παγκόσμιό*? 
οικονομίας, συμφώνως πρός τό ιμπεριαλιστικόν πνεΰμα τής εποχής, έθε- 
ωρεϊτο ή εδαφική έπαΰξησις· άπέβλεπεν ή γερμανική πολιτική εις άπύ- 
κτησιν αποικιών ώς πρός τόν κεντρικόν σκοπόν της.

Καί διά τοΰτο Ιτεινεν έπιμόνως πρός τήν κεντρικήν Αφρικήν, προ; 
τήν Κίναν, πρό παντός δμως πρός τήν Τουρκίαν. « ’Εάν δέν μάς άοκέση 
ή ’Αφρική, εγραφεν εσχάτως ό D elbriiek . υπάρχει και άλλο πεδίο»· 
αποικιακόν : είναι ή Τουρκία, ή οποία κατέχει άκόμη είς τήν Ευρώπην, 
είς τήν Μικράν Άσίαν. τήν Συρίαν καί τήν Μεσοποταμίαν τά παλαιό- 
τερα καί γονιμώτερα εδάφη τοΰ κόσμου.» Πρός τόν σκοπόν αϊτόν ή 
Γερμανία άνέλαβε τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τής Τουρκίας, έπεδίω- 
ξε τήν κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου τής Βαγδάτης, τόν άποικισμόν καί 
έν γένει. τήν οικονομικήν καί πολιτικήν έξάρτησιν τής Τουρκίας άπό τοΰ 
Βερολίνου.

Έν γένει δμως ή Γερμανία, δυσηρεστημένη καθώς ήτο διά τάς άποι- 
κιακάς της αποτυχίας τοΰ παρελθόντος, δέν παρουσίαζε καθόλου ολιγαρ
κείς άξιώσεις διά τό μέλλον «Δέν πρέπει νά άπατώμεθα, εγραφεν ό 
R oh rbach  ολίγον πρό τοΰ πολέμου- μέ τά κομμάτια τής ’Αφρικής πού 
άπεκτήσαμεν εως τώρα, δέν ήμποροΰμεν νά γίνωμεν αποικιακός λαός. 
Πρέπει νά έπιμείνωμεν κατ’ άρχήν δτι μία συνεννόησις άγγλογερμανική 
δέν ποέπει ν' άφορα μόνον πολιτικάς συμφωνίας δια τό μέλλον, αλλά 
πρέπει νά έξοφλήση πρώτοι1 τόν λογαριασμον δια τό παρελθόν— διά

να καλύπτω αύξανούσας άνάγκας με διαρκώς έλαττουμενον αριθμόν εργατι
κών χειρών. Έ ν τούτοι:, ύπό τάς δεδομένας συνθήκας, ή Γερμανική γεωργία 
είχε νά έπιδείξτ] σπουδαίας επιτυχίας παραγωγής, μή ΰπολειπομενη οντε άλλων 
χωρών, οΐτε άλλων οικονομικών κλάδων.»

Ή  Γ ε ρ μ α ν ι κ. ή βι ο μ η χ α ν ί α έπετέλεσε θριάμβους. Ή  χημιίκή, 
•ηλεκτρική κ*ί οπτική της βιομηχανία κατέκτησε σχεδόν μονοπωλιακώς τον κό
σμον. Ή  παραγωγή γαιάνθρακος ύστέρει μόνον τής ’ Αγγλίας καί τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών, ή παραγωγή σιδήρου ηϋξήθη κατά 390 ο)ο. ή δέ τοΰ χάλυ- 
6ος κατά 1335 ο)ο, καταστασα διπλάσιά τής (ίλης 'Αγγλικής παραγωγής.

Τ ο έ £ ω τ ε ρ ι κ ό ν έ μ π ό ρ ι ο ν ηύξήθη άπό τοΰ 1887— 1912 είς 
τήν Γαλλίαν 98 ο)ο. είς τήν ’ Αγγλίαν 113 ο)-ο. είς τάς Η νωμένας Πολιτείας 
173 ο)ο, είς τήν Γερμανίαν 215 ο)ο. Πρό 25 ετών ή Γερμανία ήρχετο κατά 
σειράν τέταρτη μετά τήν ’ Αγγλίαν (τό ήμισυ περίπου), τήν Γαλλίαν καί τάς 
Η νωμένας Πολιτείας. ’ Εσχάτως είχεν έξαγωγικόν έμπόριον ΰπερδιπλάσιον τον 
Γαλλικρϋ καί 85 οι)ο τοΰ ’ Αγγλικού.

'Η  ε μ π οι ρ ι κ ή ν α υ τ ι λ ί α της ηϋξησεν, οχι μόνον ποσοτικώς. αλλά 
καί ποιοτικώς μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε νά εχη πλοία, δπως τά «Im p cra  
to r » . «V a te r la n d »  καί ''B ism a rck » , μεγαλύτερα, ταχύτερα καί πολυτελέ
στερα τών ’ Αγγλικών.

rfjV μονομερή αΰξησιν τής άγγλικής δυνάμεως εις την Αίγυπτον, τήν 
Αραβίαν καί τήν Περσίαν.»

01 Γερμανοί έγνώριζον, δτι θέτοντες τοιουτοτρόπως τό ζήτημα δέν ήτο 
δυνατόν νά καταλήξουν εις ειρηνικήν συνεννόησιν καί δτι επομένως, 
αντί τής διπλωματίας, θ ’ άπεφάσιζεν ο «σίδηρος». Καί πρός τοΰτο εΐχον 

έτοιμασθή. Ηυξανον! άδιακόπως τάς στρατιωτικός των δυνάμεις καί πο- 
σοτικώς καί ποιοτικώς, τείνοντες είς πραγμάτωσιν τής άρχής δτι τήν 
αΰξησιν τοΰ πληθυσμού έπρεπε νά έπακολοΐ’θή αυτομάτως ή αυξησις 
τοΰ στρατού. ’Κπίσης, άκολουθούντες τήν γνώμην τοΰ Κάϊζερ· δτι «τό 
μέλλον τής Γερμανίας εΐναι είς τήν θάλασσαν», εντός δέκα πέντε περί
που ετών εδημιούργησαν πολεμικόν στόλον σπουδαιότατον. τοΰ όποιου 
σκοπός ήτο «νά κόμη καί τόν ίσχυρότερον εχθρόν νά τό σκεφθή τρείς 
φορές προτού άποφασίση νά ιόν προσβάλπ». Καί θά έπροχώρουν άκόμΐ} 
άν ή Αγγλία δέν έσπευδε νά τούς πληροφορήση δτι είχεν άπόφασιν νά 
κατασκευάζω πλοία πάντοτε περισσότερα, διά νά διατηρήοη τήν ναυτι
κήν της υπεροχήν.

Τοιουτοτρόπως ή Γερμανία, μέ την πολιτικήν της απέναντι τής Τουρ
κίας καί έν γένει μέ τάς άκαθέκτους Ιμπεριαλιστικής της τάσεις, προσέ 
θεσεν εις τό στρατόπεδον τών εχθρών της. δποτ σταθερώς παρέμενε ν 
η Γαλλία, τήν Ρωσσίαν καί τήν ’Αγγλίαν.

Εξηγήθησαν ήδη οί καθ' έκαστον σκοποί τών Μεγάλων Δυνάμεοιν 
τών δύο άντιπήλων συνδυασμών. Ή  γενική πολιτική άρχή, τής όποια: 
οΰτοι έπηγγέλλοντο τήν πραγμάτωσιν, ήτο Ι σ ο ρ ρ ο π ί α  τ ώ ν  δ ν- 
ν ά μ ε ω  ν, μέ προσχηματικόν σκοπόν τήν διατήρησιν τοΰ status t [ U O .

Παρά τάς μεγαλοφώνους δμως επαγγελίας, εκατέρωθεν κατεβάλλοντο 
άδιακόπως προσπάθειαι— στρατιωτικοί· πολιτικαί. οικονομικά!—εν όνό- 
ματι πάντοτε τοΰ status quo, πρός ανατροπήν τής ισορροπίας είς βά
ρος τοΰ αντιπάλου.

Η έφηρμοσμένη άρχή τής ισορροπίας τών δυνάμεων παρείχε μεν 
και σχετικάς εγγυήσεις πρός διατήρησιν τής ειρήνης, λόγιο τοΰ άμφι- 
6όλου τής τελικής έκβάσεως ένός ευρωπαϊκού πολέμιου, άκριβώς ενεκα 
της Ισορροπίας τών πολεμικών δυνάμεων τών άντιθέτων συνδυασμών, 
ένεΐχεν δμως άφθονα καί τά σπέρματα τοΰ πολέμου· διότι ήτο ισορροπία 
ειπ:αθεστάτη, δυναμένη πάντοτε νά κλονισθή καί έξ ελάχιστων κυμάν- 
σεων, ώθοϋσα επομένως τους έκ τούτων άπεΛουμένους είς τήν ριψοκίν- 
δυνον άτόφασιν ένός «προληπτικού» πολέμου.

Αι κυμάνσεις είχον καταστή εσχάτως δυσμενείς διά τήν Τριπλήν Συμ- 
μαχιαν. Τήν λύσιν τοΰ ζητήματος τοΰ Μαρόκου, τό όποιον παρ’ ολίγον 
να έπρακιίλε.ι πόλεμον μεταξύ Γαλλίας καί Γερμανίας, άν εγκαίρως καί



ένεργώς δέν έπενέβαινεν ή ’Αγγλία, ήσθάνθη ή Γερμανία ώς ι Λ ία ν' τα-· 
πείνωσιν. Έπηκολούθησαν ό ιταλικός καί οί βαλκανικοί πόλεμοι, οί όποιοι 
άπετέλεσαν πηγήν άφθονων δυσαρεσκειών καί οικογενειακών προστρι
βών της Τριπλής Συμμαχίας. Δια τήν Αυστρίαν πρό παντός τό πλήγμα 
ήτο βαρΰτατον. Ή  φίλη Τουρκία ήττήθη, άπολέσασα τό ευρωπαϊκόν τη; 
έδαφος σχεδόν ολόκληρον, τό D rang-nach  Osten έφάνη περίπου μα- 
ταιούμενον, ή Σερβία, αποτελούσα πάντοτε τό εΐδωλον πολλών εκατομ
μυρίων Σλαύων τής Αυτοκρατορίας, ηϊιξήθη· άποκαταστήσασα πλήρως 
τό εθνικόν της γόητρον, ή φίλα] Βουλγαρία ήττήθη εις τόν δεύτερον πό
λεμον, ή Ελλάς καί ή Ρουμανία δυσηρεστήθησαν κατά τής αυστριακή; 
πολιτικής. Οί εσωτερικοί κίνδυνοι τής ασταθούς Αυτοκρατορίας έγί%'ον- 
το διαρκώς άπειλητικώτεροι. ’Επίσης, λόγφ τής Αλβανίας, ηύξήθησαν 
αί διενέξεις μεταξύ τών δύο συμμάχοίν, τής Αυστρίας καί ’ Ιταλίας.

Ή  κατάστασις αύτή είχεν έμπνεύσει είς τήν Τριπλήν Συμμαχίαν 
δυσαρέσκειαν, ανησυχίαν, νευρικότητα. Ή  Αυστρία ήτο ήναγκασμένη 
νά διατηρή έπί μακρόν έν έπιστρατεύσει πολλάς ηλικίας, ή δε Γερμανίά 
έθεώρησεν έπείγουσαν την ψήφισιν τών νέων στρατιωτικών νόμο>ν, διά 
τών όποιων ηύξανε σχεδόν είς τό m a x im u m  τόν στρατόν της καί έπε- 
φόρτιζε με υπέρογκα οικονομικά βάρη τόν γερμανικόν λαόν.

Ή  Τριπλή Συμμαχία ένεφανίζετο βαθμηδόν ευπαθής, δυσηρεστημε- 
νη, πολεμική. Καί ή κατάστασις τής Τριπλής Συνεννοησεως ένίσχυε τάς 
διαθέσεις της. Ή  Γαλλία, δσον καί αν έπανελάμβανε πάντοτε τήν πα- 
τροπαράδοτον άπειλήν τής «άγιας άνταποδόσεως»· ητο στρατιωϊΐκώς 
απαράσκευος, ή δέ άποδοχή τοΰ νόμου τής τριετούς στρατιωτικής θη
τείας άπετέλεσε δι’ αύτήν πράξιν ύψίστης αγωνίας- καί ηύχετο μέν ενα 
πόλεμον νικηφόρον, άλλά ύπό τόν σιωπηρόν όρον νά διεξαχθή κυρίως 
ύπό τής Ρωσσίας, τήν1 οποίαν πρός τοίτο ένίσχυεν οίκονομικώ;. Ή  Ρ<οσ· 
σία ό'μο>ς ήτο στρατιωτικώς ανέτοιμος περισσότερον άπό τήν Γαλλίαν. 
'Μύλ ;  έΓχάτως είχε θέσει είς εφαρμογήν ει ρΰ πρόγραμμα στρατιωτικής 
διοργανώσεως καί κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου.· καταλλήλου διά 
τά ; στρατιωτικός έπιχειρήσεις, ή πλήρης δμως έφαρμογή τοΰ προγράμ- 
ματος έμελλε νά συντελεσθή μετά πάροδον ολίγων έ-ών.

Διά τούς λόγους αυτούς μεταξύ τών ιθυνόντων κύκλων τής Γερμα
νίας ήρχισε νά συζητήται σοβαρώς ή σκοπιμότης τοΰ «π ρ ο λ η π τ ι- 
κ ο ΰ »  π ο λ έ μ ο υ .  ’Ίσω ς. έσκέπτοντο. ήτο καιρός ν'» προλάβουν- νά 
κηρύξουν τόν πόλεμον- καθ’ ήν στιγμήν ή πολιτική καί οτρατιωτική κα- 
τάστασις ήτο περισσότερον ευνοϊκή δι αϊτούς· έ ιν άφηναν νά παρέλθη 
ή ευκαιρία, οί στρατοί τής Γαλλίας καί της Ρωσσίας θά ηύξανον καί θά 
ώργανοΰντο, ή κατάστασις θά έγίνετο δυσμενεστέρα διά τήν Γεριιανίαν, 
«ή θέσι; της υπό τον ήλιον» θά ήτο δυσκολώτερσν νά διεκδικηθη.

Τά πολεμικά σχέδια τ(υν παγγερμανιστών έστηρίζοντο έπίσης καί επί 
τή, πολιτικής τής ’Αγγλίας : Ή  άντίθεσις τής Γερμανίας πρός την ’Α γ
γλίαν δέν διέτρεχεν εσχάτως περίοδον οξύτητας- εκατέρωθεν μάλιστα 
ύπεθάλποντο ποοσπάθειαι πρός άποκατάστασιν όμαλοιτέροιν σχέσεω. 
Καί γενικώτερον, ή πολιτική τής ’Αγγλίας έφαίνετο ήρεμος, συντηρητι- 
κή, φιλειρηνική. Τά ρεύματα τών ειρηνοφίλων ηύξανον άδιακόπως καί, 
πρωτοβουλία τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ, έπεδιώκετο σοβαρώς ό περιορισμός τών 
τεραστίων δαπανών τών εξοπλισμών. "Ο,τι κυρίως άπησχόλει τήν ’Αγ
γλίαν τών τελευταίων χρόνων, ήτο τό ζήτημα τής αποικιακή- όργανώ- 
σεως, τοΰ πολιτειακού καί οικονομικού συνδέσμου τών αποικιών πρός 
τήν μητρόπολιν έπίσης έσωτερικαί διαστάσεις : τό ζήτημα τών έργι- 
τών, παρασκευαζόντων μεγάλα; απεργίας, ό σουφραζετισμός. πρό πάν
των όμωίς τό ζήτημα τής ιρλανδικής αυτονομίας, απειλούν εμφύλιον σπα
ραγμόν.

Αί φιλειρηνικά! τάσεις καί ή έσωτερική άπασχόλησις τής Αγγλία: 
παρέσχον ελπίδας είς τούς παγγερμανιστάς δτι έν περιπτώσει ποΛεμου 
ή ’Αγγλία μάλλον θά παρέμενεν οϊδετέρα, θεωμένη ευχαρίστως έκ τη; 
μονώσεώς της τήν άμοιβαίαν έξόντωσιν τών ευρωπαϊκών Κρατών και 
ιδιαιτέρως τήν συντριβήν τοΰ κληρονομικού της εχθρού, τής Ρωσσία.-.. 
διά νά έπέμβτ), κατά συνήθειαν παλαιάν καί δόκιμον, μετά τήν άμοιβαίαν 
εξώντλησιν τών εμπολέμων, έν όνόματι τής ειρήνης τοΰ κόσμου, τών δι
καίων της άνθρωπότητος καί τών συμφερόντων τής Μεγάλης Βρεττα- 
νίας.

Τοιουτοτρόπως ό κίνδυνος είχε προσεγγίσει· ή πολεμική άτμόσφαιρα 
είχε δημιουργηιθή* δέν έχρειάςετο παρά μόνον έλαχίστη ώθησις, φαινο 
μενική αφορμή, διά νά έκραγή τό ήφαίστειον τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου.

Είς μίαν συνέντευξιν πρός τόν δημοσιογράφον Pelissier, κατά τόν 
Μάϊον τοΰ 1914,; δηλ. δύο μήνας πρό τού πολέμου, ό Γάλλος πρεσβευτής 
τής Πετρουπόλεως Παλαιολόγος, είχε διαγνώσει φωτεινότατα τήν κατά- 
στασιν. « Ό  γερμανικός στρατός, εΤπεν, αυτήν τήν στιγμήν είναι έτοι
μος· είναι ίσως καλύτερος άπό πάντοτε. Ή  Ρωσσία έν τώ μεταξύ δέν 
παύει ν’ αύξάνη καί νά τελειοποιήται στρατιωτικώς. Ή  κρίσιμος περίο
δος, πιστεύω, δέν θά διαρκέση πλέον τοΰ ενός ή τών δύο ετών, ίσως καί 
πολύ όλιγώτερον. Ή  κρίσις θά προέλθη κατά τρόπον απρόβλεπτον. Πρό 
οκτώ ημερών δέν θ ' άμφιβάλλη κανείς διά τήν ειρήνην- Ήμπορεΐ νά 
έκραγή άνά πάσαν στιγμήν, έξ αφορμής τής Κωνσταντινουπόλεως, τή;
Αρμενίας, τή; ’Αλβανίας, τής Αϊστρίας. Ποιος ήξεύρει !»

Καί ή κρίσις έπήλθεν ! Ή  δολοφονία τοΰ Σερ άγιε βου παρέσχε τήν 
φαινομενικήν αφορμήν διά τήν εκρηξιν τού μεγα/.υτέρου καί τραγικόν



τέρου πολέμου, άπό όσους αναφέρει ή ιστορία τή; άνθρωπότητος.
ΙΤοία θά είναι κατόπιν αύτοΰ ή πολιτική κατάστασι; τής Εύρώπης, 

είναι άδύνατον νά προβλεφθή. Ό  σημερινός πόλεμος, δπως παρέσυρεν 
εις τήν όρμήν του δλα τά προηγούμενα ψυχικά, πνευματικά καί κοινωνι
κά ρεύματα τής Βύριόπης, έγκαινιάζων αληθή κοσμογονίαν, τοιουτοτρό
πως κατέστησε καί τούς παλαιούς πολιτικούς σκοπούς τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, καί πρό παντός αυτούς, περίπου πολιτικήν αρχαιολογίαν. έδη- 
μιούργησε νέας πολιτικός συνθήκας κατά τήν διάρκειαν τής μεγάλης 
πάλης καί πρόκειται νά ρύθμιση τόν πολιτικόν κόσμον τοΰ μέλλοντος έπί. 
νέων εντελώς θεμελίων, άναλόγως τής τελικής του εκβάσεως.
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) / .  ’ Επαγγελματική συιΌεαις τοΰ πληθυσμοί. 2). Πληθυσμός πόλεων και 
υπαίθρου χώρας. ?ι) Μερικοί αριθμοί περί τή; Ελληνικής βιομηχανίας.

Αναμφίβολον είναι δτι τά ζητήματα οικονομικής πολιτικής καθίσταν
το όξύτερα καί άπέβαιναν θέματα κυριωτάτης άπασχολήσεοκ τών δια
φόρων Κρατών, έφ ’ δσον ή έξέλιξις άπέ6αλλεν άπό αύτά τόν χαρα
κτήρα τής τοπικής, στενής οικονομίας, έφ’ δσον ή βελτίωσις τών μέσων 
τής συγκοινωνίας έξεμηδέ^ιζε βαθμιαίος τάς αποστάσεις καί .τροσήγγι- 
ζεν ουτω τά τμήματα τής υδρογείου εις εν έσωτερικώς οίκονομικώς οργα
νικόν σύμπλεγμα. "Οσον άνατρέχοιιεν ίστορικώς πρός τά όπίσω, τόσον 
πλησιόζομεν εις άπλουστέρας οίκονομικάς συνθήκας, οποίας έφαντάσθη 
ό ν. T h u en en  διά νά στηρίξη διά μιας άπο?Λττου άφαιρέσεως τούς 
συλλογισμούς ταυ περί τής εξελίξεως τής οικονομίας τοΰ «άπο(«?μονω
μένου κράτους». Σήμερον δυνάμεθα νά εϊποκιεν, δτι εύρισκόμεθα είς 
τούς αντίποδας τοΰ κράτους τοΰ ν. T huenen  καί ό επιχειρών νά έκ- 
φράση γνώμην έπί οίκονομικοπολιτικών ζητημάτων μιάς χώρας, όφεί- 
λει νά γνωρίζη πρώτον τούς οικονομικούς καί κοινωνικούς παράγοντας, 
ο! όποιοι άποτελοΰν τό «εγώ» τής χώρας αυτής καί δεχτ-ερον τούς αυ
τούς παράγοντας, οί όποιοι κανονίζουν τήν ενέργειαν τον περιβάλλον
τος αύτής- τούτέστι τών άλλων χωρών-

Τών γραμμών μας τούτων σκοπός είναι νά δοθούν μερικά στοιχεία 
έπί τοΰ πρώτου θέματος έν σχέσει πρός την 'Ελλάδα, νά χαραχθή μία 
είκών είς γενικάς γραμμάς περί τών κυριωτέρων παραγόντων τοΰ οικο
νομικού της οργανισμού καί έπί τή βάσει αυτών ν* διατυπωθούν μερικαί 
κρίσεις περί τής έλξεως τοΰ οργανισμού τοιττου ( II.

(Π  'Ως βάσιν καί πεδίον τών παρατηρήσεων μας λαμβάνομεν τήν Ελλάδα, 
δπως ήτο πρό τών Βαλκανικών πολέμων, διότι περί αυτής μόνον κατέχομεν 
σχετικώς ικανά στοιχεία- κατ’ έξαίρεσιν μόνον θέλομεν είσέλβΐ} είς ζητήματα 
σχετικά πρός τάς νέας επαρχίας.



I

E l; την ξένίην βιβλιογραφίαν, ιδίως τήν Γερμανικήν, καΰιερώθησαν 
οί δροι γεωργικόν ή βιομηχανικόν κράτος καί συνήθως, δταν γίνεται 
Χβήσις τών δρων αυτών, δέν λαμβάνεται ύπ' οψιν μόνον ή δεδομένη 
κατάστασις, άλλά εννοείται μέ τούς όρους αϊτούς σύστημα πολιτικής οι
κονομικής (καί στενώτερον εμπορικής ι πρός τόν σκοπόν έπηρειισμοΰ 
τοιούτου ή τοιούτου τής οικονομίας τής χώρας.

Ί  Ιμρας έρωτώντες, άν καί είς ποιον βαθμόν άποτελοΰμεν γειοργικόν 
κράτος, θέλομεν να πληροφορηθώμεν ποία ή έκτασις τής γεωργίας 
μας ώς οικονομικοί’ καί κοινωνικού παράγοντος σήμερον και ποια ση
μεία μας παρουσιάζει ή έςέλιξις αύτοΰ καί τών λοιπών συνεργαζομενων 
οικονομικών παραγόντων, πώς επηρεάζεται άπό αυτούς ή σύνθεσι,ς τοΰ 
πληθυσμόΰ καί ποιας τάσεις αυτή μάς παρουσιάζει.

Καίτοι ή άπάντησις είς τά ερωτήματα δέν φαίνεται έκ πρώτης δψεως 
να παρουσιαζη δυσκολίας, έν τοΰτοις άναγκαΐον νομίζομεν νά διευκρι- 
νισθή καί καθαρισθή τό ζήτημα σαφέστερον δι’ άριρμών τινων έκ τής 
Στατιστικής τοΰ πληθυσμού καί τοΰ Εξωτερικού ’Εμπορίου. (1  I

Π  I Ν  Α  Ξ  Α '.

Κατηγορίαι 
in  αγγελμά

των.

s-
ο Εργαζόμε

Ε ργαζό
μενοι χαί ά-

rots ο )ο  in i τον ολον 
ηλη&νσμον

[ή
5

νοι ποζωντε; εξ 
αντών Εργαζόμε

νοι
Έργαζ. καί 
αποζώ ντες 
έξ αΰτών

Γεωργία 
καί κτηνο

1 8 7 0 2 6 5 . 8 3 5 6 y H .2 0 0 1 8 , 2 4 7 , 6
1 8 7 9 2 5 6 . 9 0 6 8 1 4 . 6 4 0 1 5 , 3 4 8 , 5

τροφία 1 9 0 7 3 2 8 . 0 7 2 1 . 2 0 5 . 7 0 0 1 2 ,4 4 5 , 7

Βιομηχα
νία

1 8 7 0
1 8 7 9
1 9 0 7

5 8 . 1 2 9
4 4 . 9 5 9

1 8 9 . 4 4 5

1 2 5 . 9 0 0
1 4 2 . 6 0 0
9 7 9 . 4 0 0

3 , 4
2 . 7
7 ,2

8 ,6
* , 5

2 5 , 6
1 8 7 0 1 8 . 9 5 2 | 5 2 . 4 0 0 1 ,4 1 3 , 5

Έ μπόριον 1 8 7 9 3 4 . 1 3 3 1 4 5 . 5 0 0 2 , 0 ! 8 ,7
1 9 0 7 8 2 . 0 1 7 2 9 3 . 6 0 0 3 ,1 1 1 , 1

( 1 ) Άπογραφαί πληθυσμοΰ της Ελλάδος τών ετών 1870. 187», 1907, ώς 
καί πρόχειρος επίσημος άπαγραφή τοΰ πληθυσμοί) ΉπειροΟεσσαλίας μετά τήν 
προσάρτησιν αυτής είς τό παλαιόν Βασίλειον. 'Επίσης στατιστική τοϋ Έ ϊω τε - 
ρικοϋ εμπορίου. έκδιδομένη ύπό τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών.

Ό  πίναξ Α '.  μάς δίδει εικόνα τής επαγγελματικής καταστάσεως τοΰ 
πληθυσμού τής 'Ελλάδος κατά τά έτη 1870— 1879— 1907, έν σχέσει 
‘πρός τάς τρεις γενικάς κατηγορίας έπαγγελμάτων, ήτοι τής γεωργίας 
καί κτηνοτροφίας, τής βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου. Παρατηροΰμεν, 
δτι αί Ελληνικοί στατιστικοί πληθυσμοΰ δέν άριθμούσι χωριστά τοΰς 
εργαζομένους εις έν επάγγελμα, έξ οαι άποζώσι καί χωριστά τούς εμ
μέσους έκ ταΰ αύτοΰ έπαγγέλματος διατρεφομένους οικείους καί ύπηοέ- 
τας ή βοηθούς. Οΰτω σημειοΰται σχετικώς μέγας αριθμός απροσδιορί
στου επαγγέλματος, αί δέ γυναίκες χαρακτηρίζονται ώς ά'νευ έπαγγέλ- 
μοτος. ’Ανάλογος λοιπόν- πρός τούς άριθμοΰς τών έπαγγελματιών, άριί)- 
μός γυναικών καί μή έργαζομενων δέον νά θεωρηθή ώς διατρεφόμενος 
έκ τοϋ σχετικού έπαγγέλματος καί τοιοΰτον υπολογισμόν έκάμαμεν εις 
τόν πίνακα Α '.  Και- πάλιν δμως, ό έν τώ πίνκχκι άριθιιός τών έκ τής 
γεωργίας κ.τ.λ. άποζώντων θά ήτο μεγαλύτερος, άν κατά την άπογρα- 
φήν ήτο δυνατός ακριβέστερος καθορισμός τών έν τή γεωργία άπασχο- 
λουμένων γυναικών.

Κατά τόν πίνακα αϊτόν, άπέζων τό 1907 άπό τήν γεωργίαν 45,7 
τοΰ πληθυσμού, (bio τήν βιομηχανίαν 25,6 καί άπό τό έμπόριον 1 1 ,1 , 
?νφ οί εργαζόμενοι εις τάς αίτάς κατηγορίας έπαγγελμάτων κατά τήν 
(/ι'ιτην σειράν, άπετέλουν τά 1 2,4— 7-2— 3,1 τοΰ δλον πληθυσμόν.

Π  1 Ν  Α  Ξ  Β \  (1)

’Έτος Γεωργία Βιομηχανία Έμπόριονατιογρα-
φ··)ς Δάση Αλιεία χαι μεταλλεία 2vyxoivtuvic.(2(

Ελλάς 1907 46,6 26.4 11,4
Ιταλία 1901 59,4 24,5

6,9
7,4

Βουλγαρία 1905 81,6 3,8
Ρωσσία 1897 58,3 17,9 7,1

Μεγ. Βρεττανία 1901 13,0 45,8 21,3
Βελγιον 1900 2 1 ,1 41,6 11.7
Γαλλία 1601 41,8 35,5 9,5
Γερμανία 1907 32,7 37.4 11,5

Ελβετία 1100 31,2 45.3 13,1
’Ολλανδία 1899 30.8 33.8 17,3
Λανί-α 1901 48.0 11 .8 11,8

( ί )  Ό  πίναξ έλήφίΐη έκ τοΰ Handwoertenbuch d e r  Staatswissenschaf- 
len, ί>η έκδοσις, πλήν τών αριθμών περί 'Ελλάδος, ληφθέντων έκ τής απο- 
γραφής πληθυσμοί τοΰ 1907 καί τών περί Βουλγαρίας ληφθέντων έκ τοϋ 
Anmiaire Statistique de Bulgari-e 1910 ·

(2,i Ώς πρός τήν 'Ελλάδα ό αριθμός 11.4 δέν π;οιλαμΙ>ύνί! τους εις τήν 
συγκοινωνίαν έργαζομένους, ένώ τουναντίον συμβαίνει διά τάς άλλας χο>ρας 
τοΰ πίνακος.



Ο αι<£σως κατωτέρω πίνας Β '. δεικνύει τήν θέσιν τής Ελλάδος ύπό 
την αύτην εποψιν μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο συγκριτικός αυτός πίναξ έχει, πλήν τού ελαττώματος τών διαφο- 
ρωτατων χρονικών σημείων, καθ’ δ  ή άπογραφή έγένβτο είς έκαστον 
κράτος καί τό γενικόν ελάττωμα πάσης συγκρίσεο>; αριθμητικήν δεδο
μένων πολλών κρατών, τών όποιων έκαστον διάφορον βάσιν καί διά
φορον μέθοδον άπογραφής ακολουθεί, δεικνύει εν τοχιτοις αρκετά, ότι 
ή 'Ελλάς κατέχει θέσιν μεταξύ τών κρατών, τών οποίων ό πληθυσμός., 
κατά σχετικήν τουλάχιστον πλειονοψηφίαν, ζή έκ τής φυσικής οικονο
μίας καί μάλιστα τής γεωργίας.

Πρός τόν χαρακτήρα όμως τούτον τοΰ πληθυσμού τής 'Κλλάίδος απο
τελεί παραφωνίαν ό σχετικώς υψηλός αριθμός τών άπασχολουμένων etc 
τό έμπόριον. δεικνύων δτι τά 11,4 τού όλου αριθμού τών εργαζομένων 
μετέρχονται έμπορικάς εργασίας, κατά τήν άπογραφήν δέ τού 1907 
περιελήφθησαν είς τήν κατηγορίαν τούτην πόντε; οί οπωσδήποτε εις: 
έμπορικάς, υπό την οικονομικήν έννοιαν τής λέξεως, έογασίας άσ^ολού- 
μενοι ( 1 ), ουχι δμως και οί περί τάς μεταφοράς ασχολούμενοι, ενώ είς 
τάς ξένα,, στατιστικας συμπτύσσονται περισσοτεραι κατηγορίαι ύπό μίαν 
γενικήν στήλην «έμπόριον καί μεταφοραί». Τοιαύτη σύμπτυξις έμπορίοχ· 
καί μεταφοράς θά έδιδε παρ’ ήμίν τον σχετικόν αριθμόν 1 -5 ,9-

Ο αριθμός το>ν περί τό έμπόριον απασχολούμενων είναι όντως υψη
λόν, διά την γεωργικήν 'Ελλάδα. Εις χώρας γεωργικού κυρίως ,τληθι- 
σμού καί παιδικής βιομηχανικής άναπτύξεως, ώς ή Βουλγαρία, Ρωσσία, 
’ Ιταλία, ό αριθμός τών έπαγγελματιών έμπόριον είναι περκορισμένος. 
ευρισκεται δε είς σχεσιν άνάλογον πρός τόν αριθμόν τών περί τήν βιο
μηχανίαν ασχολούμενων περί τούτου μαρτυρεί ό αϊτός πίνας ί Η .

Βαθντέρα έρευνα τοΰ ειδικού τούτου θέματος θά μάς άπεμάκοχ>νε 
τοΰ κυρίου θέματός μας. διότι θά μάς ήνάγκαζε νά είσέλθωμεν είς λε~ 
πτομερείας τού οικονομικού οργανισμού έκαστη; χώρας. Άοκούμεθα 
μονον νά παρατηρησωμεν, οτι εν 'Ελλάδι, οί περί τό έιιπόριον άσχολού- 
μενοι αποτελούν δυσαναλογον ποσοστόν καί τήν έξήγησιν τούτου μόνον 
λόγοι ψυχολογίας τής 'Ελληνικής φυλής δύνανται νά μάς δώσουν, συνο- 
ψιζόμενοι, με δύο λέξεις, είς τί|ν επιθυμίαν πρός αυτοτέλειαν καί τό 
(ϊκοπον κέρδος. Ο θελων να μελετήση τά ζητήματα τών τιμών Αν 'Ελ- 
λαδι, δεν δυναται ν αντιπαρελθη άσυζητητεί τό σημεϊον τούτο.

Εις την κατηγορίαν «βιομηχανία» υπάγονται πάντες οί όπ«σί>ήποτε

( 1 ) ’Επίσης καί οί ξενοδόχοι.

( 1) Δυνατήν f  ζαιρεο ι υ  χοΰ κανονος τούτου μας δίδει ή έμποοιχ*} wa οiVy ί 
βιομηχανική ή γεωργική 'Ολλανδία.

εις μεταποίησιν υλικών ή βελτίωσιν αυτών ασχολούμενοι ί 1 ) Αί δύο 
ανταί κατηγορίαι— έμπόριον καί βιομηχανία— έχουι^ ίδια παρ’ ήμίν, 
οπου ή βιομηχανία παρουσιάζεται κυρίως ύπό τήν μορφήν τής χειρο
τεχνίας, δυσδιάκριτα δρια, τού χειροτέχνου όντος συγχρόνως καί ε μ 

πόρου, ώστε δύναται κανείς νά είπη, δτι πολλοί πωληταί παρουσιάζον
ται είς τήν στήλην τών βιομηχάνων καί τάνάπαλιν.

Ό  πρώτος πίναξ Α '.  μας δεικνύει δχι μόνον τήν σημερινήν σύνθεσιν 
τού πληθυσμού είς έπαγγέλματα τών τριών μεγάλων κατηγοριών επαγ
γελμάτων,, αλλά καί τήν έξέλιξιν είς τήν σύνθεσιν ταύτην άπό τού 1870 
μέχρι τού 1907, έξέλιξιν, ή όποια κύριον χαρακτηριστικόν εχει την 
έλάττωσιν τοΰ άριθμού τών εργαζομένων είς γεωργικά; καί κτηνοτρο- 
φικάς εργασίας καί αΰξησιν τοΰ αρθιμού τών έργαζομένων είς το έμ
πόριον καί τήν βιομηχανίαν, αΰξησιν ή Ιλάττοισιν, τάς όποιας φυσικά 
παρακολουθεί ανάλογος αΰξησις ή έλάττωσις τού αριθμού τών άποζών- 
των εκ τής εργασίας τών έργαζομένων. Άναμφι6όλο>; ήμεθα περισσό
τερον, σχετικώς πολύ περισσότερον, γεωργοί πρό 45 ετών. Σημαντική 
είνε ή αΰξησις τού αριθμού τών απασχολούμενων τό 1907 εί; τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριον (25,6 καί 11 ,1 1 εν σχέσει μέ τούς αριθμούς 
τοΰ 1870 ( 8,6 καί 3 ,5 ). Ειδικώς ό αριθμός τών έργαζομένων είς βιο
μηχανικά έπαγγέλματα παρουσιάζει κάποιαν έλάττωσιν τό 1879 έν σχέ- 
σει μέ τόν αριθμόν τού 1870, διά νά αύξηθή πάλιν πολύ μέχρι τού 
1907 κατά τήν αναλογίαν 3 ,4 — 2,7— 7,2. Κατά τήν γνώμην μας, εις 
τών κυρίων λόγων τοιαύτης μεταβολής πρέπει νά ζητηθή είς τήν έγ- 
καινιασθείσαν πρώτον κατά τό έτο; 1884 δασμολογικήν καί εμπορικήν 
πολιτικήν τού X. Τρικοΰπη, περί τής οποίας θά είπωμεν ολίγα κατω
τέρω. Ή  μή αΰξησις τού αριθμού τών άποζώντων έκ τής εργασίας τών 
έργαζοιιένων κατά τήν αυτήν αναλογίαν κατά κατηγορίαν έπαγγελμα- 
των καί είς έκαστον τών τριών έτών, ήτοι ό άναλόγως μεγαλύτερος αριθ
μοί; αυτών κατά τό 1879 καί μικρότερος το 1907 οφείλεται δια μεν

( 1 ) Δεχόμενα τόν ορον τούτον, ώς έπικρατήσαντα, κ art οι μή δηλοΰντα 
νραμματικώς εκείνο, τά όποιον εννοεί μέ την λέξιν αυτήν τό κοινόν. Νομίξο- 
μεν, δτι, δταν καί είς αύτά; τάς μάλλον προωδευμένας έπιστημονιχώς καί Tt 
χννκώς χώρας αί εννοιαι αύταί δέν έχουν άποκρυσταλλωθή είς βρισμένους 
ορούς, άργόσχαλον $ά ήτο νά Αελήσωμεν νά μεταδάλωμεν ενα ορον άπο- 
κτήσαντά πως ώρισμένον περιεχόμενον. Ουτω, φροναϋμεν- οτι με την λεξιν 
«βιομηχανία» ύπό εύρεΐαν σημασίαν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τήν δι οί- 
ωνδήποτε μέσο>ν εις βελτίωσιν ή μεταποίησιν τής δλης τείνουσαν εργασίαν, ύπό 
στενήν δέ σημασίαν, τήν αύτήν εργασίαν, έφ’ οσον αυτη εκτελεΐται διά μηχα
νών, είς τήν οποίαν άντιτίθεται ή χειροτεχνία. Ή  νομοθεσία μας, χρησιμοποι
ούσα έκάστοτε τούς ορούς τούτους, ώς καί τον ορον «βιοτεχνία», μή δηλαύττα, 
xaft* ημάς. τίποτε, περιπίπτει είς τελείαν σύγχυσιν περί τήν χρήσιν αυτών.
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(1) ’ Α πογραφή πληθυσμού Ή πειροθεσσαλίας έγένετο αμέσως μετά τήν προσάρ- 
τησιν. CII άθροισις τών αποτελεσμάτων άπογραφής παλαιάς Ε λ λ ά δ ο ς  τού  1879 
μετά  τώ ν  Αποτελεσμάτων άπογραφής Ή πειροθεσσαλίας τοΰ  1881 έπιστημονικώς 
δέν είνε βεβαίως δρθή , λαμβανομένου οα ω ς  ύπ5 δ-ψιν, οτι μ '.λις δύο έτη έμεσο- 
λάβησαν μεταξύ τω ν . οί κίνδυνοι επιστημονικών παραπλανήσεων περιορίζονται είς 
το  έλάχιστον. (2) ύπό τόν τίτλον < διάφοροι > περιλαμβάνει ή άπογραφή 1870 τούς 
μ α θ η τάς και μαθήτριας. (3) eH άπογραφή τού  11>0Τ σημε ώνει Π ροσωπικάς οικία 
κάς υπηρεσίας ούχι ύπηρέται καί ύπηρέτριαι ώ ς αί τοΰ 1870 καί 1879.

Μελέται in i xrjg ΟΙκονομίΜ^ς μας τζολιτιχής  ^

τήν κατά τό 1879 ανίξησιν εις τήν αυΕανομένην βαθμιαίως ευμάρειαν 
καί ποο^ωροίσαν βελτίωοιν τών πολιτιοηχων ουνθηκων. δσον '/αι την 
συναφή συγκέντρωσιν ιοΑ.η'θυσμοϋ εκ τής υπαίθρου χώρας εις μεγα
λύτερους συνοικισμούς, διά δέ τήν κατά τό 1907 έλάττωσιν είς τήν με- 
τανάοτευσιν, ή όποία ήρχισε και εφθασεν εις μεγα/^ονι αριθμόν αποί>)|- 
μούντων πρό τού έτους αΐ·τοΰ.

Καλντέραν εικόνα τών μετατοπίσεων, αι οποΐαι συνετελέσθησαν άπό 
επαγγέλματος εις επάγγελμα μάς δίδει ό γενικώτερος πίνας I - Από 
τόν πίνακα αυτόν βλεπομεν, δτι μία κατηγορία επαγγελματιών (έργα· 
ται καΐ έργάτριαι) κατά τάς άπογραφάς μέν τών ετών 1870 και 1879 
παρουσιάζεται Ιδιαιτέρως αναγραφόμενη, ένφ κοήτά τήν απογραφήν 
1907 συνεχωνεπθη κυρίως είς τήν κατηγορίαν επαγγελματιών βιομηχα
νίας. Οί «κτηματίαι» έπίσης— εντελώς άόριστον επάγγελμα— δέν σημει- 
ούνται χωριστά κατά τό 1907. Τά ελευθέρια επαγγελματα δεικνύουν 
αΰξησιν άπό τό ετος 1 87 0 —  1907. Γενικώς βεβαιουται ελάττωσις 
σημαντική ι τού άριθιιού τών εργαζομένου», οί οποίοι κατά τό έτος 1870 
άπετέλουν τά 38,2, κατά τό ετος 1879 τά 31,0 και κατά τό ’έτος 1907 
τά 28,7 τού δλου πληθυσμού, αριθμός δστις συγκρινόμενος μέ τούς 
αριθμούς εργαζομένων τών στατιστικώς διεθνώς γνωστών χωρών, εύρί- 
σκεται πολυ μικρός. Φρονούμεν οτι η διάφορά αι*τη οφει/^εται κατα 
μέγα μέρος εις τήν μεταναστευσιν, τής οποίας ταποτεΛεσματα εκδη- 
λοΰνται είς τήν άπογραφήν τοϋ 1907. άφαιρέσασαν σημαντικόν 
αριθμόν εργαζομένων έκ τοϋ πληθυσμού τής χώρας, έν υέρει εις τά ; 
κοινωνικάς μας άντΛήι|)εις καί Ιδίως εις την άντίληψίν μας περί τη, 
γυνίαικός καί τής θέσεώς της εις τόν οικονομικόν οργανισμόν, άλλά 
δέον νά άποδοθή καί είς τό σοβαρόν ελάττωμα δλων τών άπογραφών 
μας. αί όποϊαι άναγράφουν δλον τόν γυναικεΐον πληθυσμόν εις τήν 
κατηγορίαν τών μή εργαζομένων. Καί άν ανελογιζαμεν εκ τοΰ αριθ- 
μού τών μή εργαζομένων γυναικών τών άπογραφών άνάλογον αριθμόν 
πρός τούς απασχολούμενους εις τήν γεωργίαν άνδρας, θά έφθάναμεν 
είς έν ^Λγικώτερον καί περισσότερον πρός τήν πραγματικότητα άντα- 
ποκρυνάμενον ποσοστόν εργαζομένων έπί τοϋ δλου πληθυσμού. ( 2 )

(1) ’ Ακριβώς τΰ αντίιΐετον κάμνουν αί Βουλγαοικαί άΜ γοαφαί U910). 
Οδτοις, επί δλου πληθυσμού 4.035.57S φέρουν εργαζομένους 2.131.000 < μεταξ» 
τών οποίων 892.621 γυναίκας), ήτοι 52,8 τοϋ ολου πληθυσμού, ένφ ή Ιδική 
μα; άπογραφή 1907 φέρει μόνον 57.000 γυναίκας ώς έργαζομένας, έκ τών 
όποιων μόνον 5.172 ώς άσχολουμένας είς τήν «γεωργίαν καί δάση». Εξηγείται 
λοιπόν, πώς κατά τήν Βουλγαρικήν στατιστικήν 0,81 τοϋ ολου άριίΗιοϋ τών 

εργαζομένων απασχολείται είς τήν γεωργίαν.



Συναφές πρός τήν έλάττωσιν τον γεωργικόν πληθυσμού και τήν 
αΰξησιν τοΰ βιομηχανικοί καί εμπορικοί φαινόμενον είναι καί ή αΰξη- 
σις και πύκνωσι; τον πληθυσμού τών πόλεων. ή αΰξησις τοί άοιθιιοΰ 
ανπον και εν γένει τών μεγαλύτερων συνοικισμών. φαινόμενον γενικόν 
τοί 19ου καί 20οϋ αίώνος διά τά Ευρωπαϊκά Κράτη, ένέχον σπουδαίαν 
οίκο νομικήν καί κοινωνικήν σημασίαν. Οντως έχοιιεν :

ΙΙόλεις 1870 1879 1907
μέ 1001-2000 κατοίκους 106 162 304
• 2001-5000 41 51 87
« 5001-10000 13 18 25. 10001-15000 1 1
« 15001-25000 4 4 5« 25001 καί άνω 1 2 4

Συνοικισμών μέ κατοίκους 
άνω τών 1001

166 238 430

Κατωκει δέ εις πόλεις έχουσας κατοίκοχις άνω τών 5.000 :

| 1861 \ 1879
π λη ΰτομ ός χατοί-
χα>ν η το ι  e /o  
επί οίονηληϋνσ/ιαν

182.000 I 34».000 
16,5 I 24,3

1889 \ 1896 ; 1907
409.000 I 573.000 ! 657.0000

18.6 i 23,5 Ι 24,8 
1.097.000! 1.679.000 2.187.0001 2.434.000 ; 26320 00

Πολύ λιάφορον εικόνα παρουσιάζει ή Βουλγαρική στατιστική, ή 
οποία λαμβάνει επίσης τήν αυτήν βάσιν, ήτοι θεωρεί πόλεις τους σι>νοι- 
κισμονς, ιί όποιοι έχουν πληρυσμόν άνω τών 5.000 κατοικίαν, κατά 
τάς Βουλγαρικά; λοιπόν στατιστικάς κατώκουν :

ε ίς  πάλης είς τήν νπ α ιΰρον  χώραν

1 9 0 0  1 9 . 9 1  8 0 . 0 9
1 9 0 5  1 9 , 5 7  8 0 . 4 3
1 9 1 0  1 9 . 1 2  8 0 . 8 8

τοί όλου πληθυσμόν.
Εντός μιάς δηλ. δεκαετίας παρατηρεϊται ούχί αΰξησις τον πληθυ

σμοί τών πόλεων, ώ ; συμβαίνει είς τήν Ελλάδα, αλλά τουναντίον μι
κρά αΰξησις τοί πληθυσμοί τής υπαίθρου χώρας. Αυτήν τήν διαφοράν 
μεταξύ Ελλάδος και Βοχ'λγαρίας ό μελετών παρατηρητήο οφείλει νά 
τήν εχη πάντοτε ύπ’ οψιν τοχι.

Χέρι μέ χέρι προύχώρησε λοιπόν κατά τάς τελεχτταίας δεκαπενταε
τίας ή αΰξησις τοί μή γεωργικοί πληθυσμόν καί ή αΰξησις τον άριθ 
,-λΓ> τών πόλεων καί τοΰ πληθυσμόν αϊτών. Τό 1861 είχομεν πληθυ

σμόν τής υπαίθρου μέν χώρας 83,5, τών δέ πόλεων 16,5, ενώ τό 1907 
ά πληθυσμός τής υπαίθρου χώρας άπετέλει 75,2. τών δέ πόλεων ( 1 1 
24,8 τοΰ όλου πληθυσμοί.

Οπως εϊπωμεν.| ή έσωτερική αυτή μετανάστευσις άποτελεΐ οικονομι
κόν φαινόμενον γενικόν δΓ δλην τήν Ευρώπην κατά τά τελευταία 100 
έτη, είναι δέ αποτέλεσμα τής συγχρόνου οικονομική; όργανώσεακ, τών 
γεωγραφικών καταμερισμών τής εργασίας είς τόν γνωστόν κόσμον, ιήε 
σχετικής στασιμότητα; τής ευρωπαϊκής γεωργίας, ολων τούτων σχ?ν- 
τελουμένων υπό τήν πίεσιν - διευκόλυνσιν τών τελειοποιηθέντων μέσων 
τής συγκοινωνίας. Μετανάστευσις άπό τήν ύπαιθρον χώραν προς τάς 
πόλεις.

Τό φαινόμενον αυτό εχει πολΰ μεγάλην σημοσίαν. Ό  μελετών τά 
οικονομικά τον τόπου> δεν δύναται παρά νά κράτηση σημείωσιν αϊτού 
τοί φαινομένου, τοΰ οποίου δέν δύναται κανείς ν ’ άναστείλη τήν φοράν. 
Καί μαζυ μέ τάς έξ αυτού οΐκονομικάς συνεπείας, έ’ρχονται βαθμηδόν 
μεγάλα τά συμπτώματα νέας κοινωνικής συγκροτήσει»; και ζυμώσεις. 
τήν όποιαν μόνον παντελώς αφιλοσόφητοι δικαιούνται νά παριστάνουν- 
ώς άπό μηχανής δημιουργηθεϊσαν. Ύχιτηλότερος πολιτισμός, μεγαλύ
τερα άνάπτυξι; τών κοινωνικών ομάδων, περισσστέρα ζωή, διότι καί 
μεγαλύτερος ό αγών, αυξανόμενη ιδανίκευαις τοΰ ανθρώπου, ώς αυτο
σκοποί. είναι ζητήματα, που έρχονται μαζυ μέ τάς έσα>τερικάς μετα
ναστεύσεις τοιαύτης φύσεως.

Κοινούς μετά τής έσωτερικής μεταναστεύσεω; έν μέρει λόγους έχει 
καί ή είς τό εξωτερικόν μετανάστευσης, ή όποια ήρχισεν είς τήν 'Ελ
λάδα άπό τοΰ έτους 1901 κυρίως, αλλά δι’ αυτήν θά εΐπωμεν βραδύ- 
τερον ολίγα είς ευρύτερο ν συσχετισμόν μέ τό ζήτημα τής παραγω/ικήΰ 
κοΒΕνθύνσεως τής χώρας.

Ill

Κάμνοντες λόγον μέχρι τοΰδε περί τής έπαγγελματικής συνθεσεως 
τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδος, δπως μάς τήν παρουσιάζουν αί στατιστι
κοί κατά τό 1907 καί έξελισσομένην άπό τό 1870 έως τό 1907 καί 
περί τής συγκεντρώσεως τοΰ πληθυσμού εί; κέντρα, εΐχαμεν ύπ’ σψιν 
έπίσημα αριθμητικά δεδομένα. ’Επίσημα δεδομένα εχομεν καί περί τον

(1 / Λαμΰάνομεν ώ ; δριον μεταξύ τής ύπαιθροι1 χώρας καί τών πόλεων πλη- 
#υσμόν 5.000 κατοίκων, άκολουθονντες τήν αντήν βάσιν, τήν όποιαν δέχεται 
καί ή Βουλγαρική, Γερμανική, Γαλλική καί Ιταλική ιττατιστική, καίτυι δ«ι 
χώρας yrmoyiy.u.Q τό δριον αϋτό είνε πολΰ ύψηλόν καί δριον 2—3.000 κ«- 
τοίκων d« ήρμοζε καλύτερον πρός τόν χαρακτήρα αί-τών.



80 2 jwq. Α. Κορώνη.

εξωτερικού μας εμπορίου (J ι και περί της κατά τό 1911 καταστάσεως 
τής γεωργίας μας, χάρις είς τήν κατά τό έτος αίνο  διά πρώτην φοράν 
γενομένην μεγάλην εργασίαν τής γεωργικής απογραφής κα) περί τών 
δύο δέ αυτών—εξωτερικού εμπορίου καί γεωργίας— θά κάμωμεν λόγον 
κατωτέρω· Πέραν τούτων τό επίσημον κράτος μας αφήκεν άνε\> στιι- 
τιστικής, ώστε δέν δυνάμεθα νά δώσοψεν επίσημον εικόνα της έξελί- 
ξεως, τήν οποίαν ΰπέστη ιδία ή γεωργία μας τά τελευταία 40 Ι'τη, δπως 
έκάμαμεν διά την επαγγελματικήν σύνθεσιν τοΰ πληθυσμοί» κατά.τά 
ετη 1870, 1879 και 1907.

'Επίσης περί τής θέσεως τής Ελληνικής βιομηχανίας δέν υπάρχουν 
επίσημα στοιχεία επαρκή. Ή  κατά τό 1914 άρξαμένη εργασία πρός 
σύνταξιν βιομηχανικής στατιστικής διεκόπη, διότι δέν κατωρθώίνη ή 
συγκέντρωσις δλιον τών δελτίων, πολλά έκ τών ΰποβληθέντων ησαν 
ατελή και ό ελεγχος αυτών κατέστη λίαν δυσχερής, αν μή uftiWtoc, 
ύπό τάς σημερινάς συνθήκας (2 ).

Έπί τή βάσει τής μέχρι, τονδε γενομένης ταύτης εργασίας, τήν οποίαν 
τυνεπληρώσαμεν έκ τών εις τάς εκθέσεις τής Επιθεωρήσεως της 'Ερ
γασίας (3 ) συγκεντρουμένων στοιχείων, κατηρτίσαμεν τόν πίνακα Α \  
δεικνύοντα κατά προσέγγισιν τόν αριθμόν τών είς τήν Παλαιάν Έλ- 
λάδα μεγαλυτέρων εργοστασίων, τών κινούμενων διά μηχανικής δυνά- 
μεως καί τόν αριθμόν τών εργατών αϊτών. Είς τόν πίνακα αϊτόν προσε- 
θέσαμεν επίσης τόν αριθμόν τών μεταλλευτικών έπιχειρήσεων καί τών 
εργατών, τούς όποιους αύται άπησχόλουν κατά τό έτος 1913 (4 ) , τόν 
αριθμόν τών σιδηροδρομικών υπαλλήλων καί μονίμων εργατών (5 ) καί 
τέλος τόν αριθμόν, κατά προσέγγισιν, τών εργατών μεταφοράς καί

(1) Σχετικοί πίνακες ήρχισαν να  έκδίδωνται άπό τό 1857, έλλείπουσιν όμως 
μερικά ετη έν τώ μεταξύ, διότι είχε καταργηΦή ή στατιστική αυτή χάριν οικο
νομιών ('!). Περί τών μεγάλων ομο>ς «τελειών καί σφαλμάτων τής στατιστι
κής αυτής ιδε δύο αοθρα μας είς τήν « ’ Λκρόπολιν» τής 4 καί 7 ’ Ιουνίου 1911.

(2) ’ Ιδίως διά τάς νέας έπαρχίας.

(3) Έ κ τών όποιων αί περί τών επιθεωρήσεων τοϋ έτους 1913 έδημοσιεΰθη- 
σαν είς τό Δελτίον τοϋ 'Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας, έτος Α.',. τεύχος 
4ον, 1915.

(4) Ληφθεντας άπό τήν Στατιστικήν τοϋ 1913, ή οποία έδημυσιεύθη ύπό τοΰ 
Διευθυντοϋ Μεταλλείων Η . Γούναρη είς τό Δελτίον 'Υπουργείου Έΰ-νικής Οικο
νομίας, έτος Α '.  Τεϋχος Γον, 1914.

(5) Έ κ τής υπό τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνίας έκδοθείσης σχετικής στατι
στικής τοϋ έτους 1913.
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φόρτωσιν Πειραιώς ( 1 ). Οδτως. ό πίναξ α ίτό ; μας δίδει μίαν ιδέαν 
τον άριθμοΰ καί τοΰ είδους τών κυριωτέρων βιομηχανικών επιχειρή
σεων, επιχειρήσεων μεταφοράς καί τοΰ άριθμοΰ τών εις τήν βιομηχα
νίαν καί τάς εργασίας μεταφοράς καί φορτώσεων άπασχολουμένων ερ
γατών. άνεξαοτήτω: φύλου, ως πρός τόν βα&μον ακρίβειας τοΰ όποιον 
πιστεύομεν, ότι οι διδόμενοι άριθμοί εΐναι 'μικρότεροι τοΰ πραγματικοί’.

Ή  άπογραφή πληθυσμοί' τοΐ 1907 περιλαμβάνει ύπό μίαν γενικήν 
κατηγορίαν βιοτεχνίαι, παντας τούς οπωσδήποτε με τήν ιιεταποιησιν η 
βελτίωσιν υλικών απασχολούμενους, αδιακρίτως άν εργά^,ωνται αυτοτε- 
λώς ή ως έργοπαι, δέν είναι δέ έπί τη βάσει αυτής δυνατός ό 
χωρισμός τών είς τήν βιοτεχνίαν ( 2 ) απασχολούμενων είς τούς 
ασχολούμενους είς τήν βιομηχανίαν άπό τούς άπασχολουμένους 
είς τήν χειροτεχνίαν, επομένως δέν μάς βοηθει επι τοΰ προ- 
κειμένου πρός ελεγχον τής άκριβείας τοΰ πίνακός μας, είς τόν 
όποιον προσπάθεια κατεβι',ήθη ΐνα δώση εικόνα τής μεγάλης παρ' ήμϊν 
βιομηχανίας. Ό  πίναξ δεικνύει τήν υπαρξιν 298 μεγάλων οπωσ
δήποτε καί άνεπτυγμέ^ον ύπό εποψιν 'λειτουργίας επιχειρήσεων, έκ 
τών όποιων 24δ βιομηχανικά εργοστάσια, 46 μεταλλευτικοί και μεταλ- 
λουργικαί έπιχειρήσεις και 7 επιχειρήσεις σιδηροδρομικών μεταφορών, 
άπασχολοΰσαι όλαι περί τάς 32.500 έργάτας. Ο πίναξ. εΐπομεν, δέν 
περιλαμβάνει χειροτεχνικά εργαστήρια (3 ) , ούτε εργοστάσια λειτουρ- 
γοΰντα άνευ μηχανικής δυνάμεως. ο ντε τας καπναποθηκας, οπου γινε- 
ται ή έπεξεργασία τών φύλλων καπνοΰ, ούτε τας εργασίας μεταφο- 
οών ( 4 ) καί ναυτιλίας, ούτε τάς οίκοδομικάς εργασίας, επομένως ό 
άοιθμός τών έξ έργασιών άλλων, πλην τών γεωργικών, αλιευτικών και 
έλευθεοίων, άποζώντων έργατών τής Παλαιάς Ελλάδος, είναι κατά 
πολύ ανώτερος τοΰ σημειωθέντος ανωτέρω (5 ) . Η κινητηριος δυναμις

( 1 ) ’ Επί τή βάσει εκθέσεων τή; ’ Επιθεώρησε ως τής έργασίας, στηριζομέ- 
•νων εις τά μητρώα τών σχετικών επαγγελματικών σωματείων Πειραιώς καί 
πληροφορίας αΰτών περί τον άριθμοΰ τών μή εγγεγραμμένων είς τά σωματεία 
όμοΰον έργατών.

(2 ) “ Ιδε είς άλλην σελίδα σημείωσιν περί τής έννοιας τον δρου «βιομηχανία», 
«βιομηχανία».

(3) Μεταξύ τών όποιων πρωτεύουσαν θέσιν εις αριθμόν εργαστηρίων καί 
έογατών κατέχουν τά εργαστήρια υποδηματοποιίας, Ιματισμοί, γυναικείου και 
ανδρικόν, είς τά όποια ευρέως εφαρμόζεται οικιακή βιομηχανία (travail a 
domicile, Hausindustrie hom e-w ork '· Άντιθετως πρός τον πίνακα 
Δ '.  οί πίνακες Α ' καί Γ ' ύπό τήν κατηγορίαν «βιομηχανία» περιλαμβάνουν καί 
τά  χειροτεχνικά εργαστήρια.

(4) Πλήν τών έν Πειραιεί.
( 5 ) Ώ ς  προς τό υπαλληλικόν καί υπηρετικόν προσωπικόν τών εμπορικών έπι-

*

τών βιομηχανικών έργοστασίων ανέρχεται είς μηχανικούς ίππους
23.000 περίπου.

Πτωχότερα άκόμη είναι τά έπίσημα στοιχειά μας περί τής κατα- 
στασεως τής 'Ελληνικής βιομηχανίας είς παλαιοτέρας έποχάς. Κατά 
τας περισσότερον άξιοπίστους ιδιωτικός πληροφορίας ( 1 ) κατά τό έτος 
18 <6 ελειτουργουν 89 άτμοκίνητα έργοστάσια, δυνάμεως 1900 'ίππων, 
απασχοΛοΰντα συνολικώς 7.500 περίπου έργάτας, έκ τών οποίων 35 
αλευρόμυλοι, δυνάμεως ίππων 660, 1 2  κλωστήρια, δυνάμεως 416 ίπ
πων (άτρακτοι 36.000) καί 10 έλαιοτριβεϊα, δυνάμεως 184 ίππων-

Χαρακτηριστικόν σημεϊον τής βιομηχανικής πολιτικής τών Κυβερ
νήσεων της πρώτης Δυναστείας ήτο ή παρεχόμενη προστασία διά τής 
νομοθετικής οδοΰ είς νεοϊδρυομένας έπιχειρήσεις, άτμοπλοϊκάς, βιομη
χανικός, προστασία έκδηλουμένη διά μέτρων εσωτερικής έμπορικής πο
λίτικης. Ούτως, είς τό πρώτον ίδρυθέν κλωστήριον τό ετος 1846 έδόθησαν 
δάνειον 8.000 δραχμών πρός 8 ο) ο τόκον καί 80 στρέμματα εθνικής 
γής. Τά μέτρα όμως ταΰτα τής εποχής έκείνης άπέτυχον.

Κατά τό 1892, πληροφορούμενα έξ επισημότερων πηγών (2) ό'τι έλει- 
τούργουν έν 'Ελλάδι 208 εργοστάσια μέ κινητήριον δύναμιν 5.646 ΐπ- 
πων, έκ τών όποιων 113 ήσαν άλευρόμυλοι.

Πάντως τά έπίσημα στοιχεία, τά όποΐα διαθέτομεν περί τής σημε
ρινής ^καταστάσεως τής βιομηχανίας, πολύ δέ περισσότερον τής πρό 
40 επών, είναι τόσον έλλιπή, ώστε δέν δυνάμεθα νά έπεκταθώμεν πε
ρισσότερον είς κρίσεις έπί τοΰ θέματος, αί όποΐαι άλλως θά εφερον 
ήμάς είς ιστορικήν μελέτην, όποιαν δέν σκοποΰμεν νά κάμωμεν διά τών 
γραμμών αυτών.
 _______  ( ’Ακολουθεί)
χειρησεων καί έργασιών καί τών συναφών πρός αϋτάς μεσιτικών, τραπεζιτι
κών κ.τ.λ. ή άπογραφή πληθυσμοί· 1907 σημειώνει 28.000 έμποροϋπαλλήλους 
καί ΰπηρέτας.

11) Τον Α. Μανσόλα (άπογραφικαί πληροφορίαι περί τών έν Έλλάδι άτμο- 
κινήτων βιομηχανικών καταστημάτων 187 S), διειτθύνοντος τήν υπηρεσίαν τής 
δημοσίας οικονομίας τοΰ 'Υπουργείου τών ’ Εσωτερικών, δστις δέν παραλείπει 
νά χαρακτηρίση τά στοιχεία, είς τά όποϋα βασίζει τούς αριθμούς του, ώς μετέ- 
χυντα υπερβολής τινός. Πλήν τής μελέτης τοΰ Μανσόλα υπάρχει καί μία δια
τριβή νπό τόν τίτλον «Άπογραφικά» τοΰ Ν. Δεμάθα (Ήμερολόγιον Άσωπίον 
1H77), κατά τήν όποιαν ο αριθμός τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων άνήρχετο 
είς 388, έκ τών όποιων 110  ήσαν άτμακΰ~|τα εργοστάσια. Ό  αυτός Δεμάθα; 
δίδει πληροφορία; καί περί τοΰ άριθμοΰ τών έργατών. ποσού καί αξίας πρώ
των υλών καί προϊόντων καί αξια; έγκαταστάσεων, οί σχετικοί δμοις πρός αυ
τά ; αριθμοί μάς φαίνονται βεβιασμένως συλλεχθέντες.

12 ) Εκθεσις περί τής οικονομικής καί χρηματιστικής θέσεως τής 'Ελλάδος.
'ι πό Ε. Λόου. Εθνικόν Τυπογραφείον 1893. Ή  εκΦεσις αΰτη υπεβλήθη ύπό

τοί· (ηΛ.·τάξαντο; είς τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν.
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ί. 'Ιστορική έξέλιξις καί -θεωρία τοϋ σοσιαλισμού τοΰ Κράτους.—  II. Ή  
έπέμβασις τοϋ Κράτους είς τούς διαφόρους κλάδους τής οικονομικής ζωής.—  
Κανονισμός χρηματικών συναλλαγών.—  III. Μετηα πρός έξ.ισφάλισιν τής 
διατροφής και εμπορική διαχείρισις τοϋ Κράτους. —  I V  Ιό  Κράτος συνομολο
γεί ασφαλείας πολέμου καί καλύπτει κινδύνους εμπορικών ζημιών. —  V  Ή  
κατά τόν πόλεμον βιομηχανική πολιτική τοΰ Κράτους. — V I Κανονισμός τών 
μέσων τής συγκοινωνίας. —  Ή  εμπορική ναυτιλία. —  V I I  "Εντασις κατά τόν 
πόλεμον τής γεωργικής παραγωγής. — V III  Ή  κοινωνική πολιτική τοΰ 
Κράτους. —  Έφαρμογαί κολλεκτιβιστικών αξιώσεων. —  I X  Συμπέρασμα.— Τό 
νέον Κράτος τήν επαύριον τοΰ πολέμου.

I

'II έπέμβασις τοϋ Κράτους γενικώς, ή οικονομική καί κοινωνική, 
συμπίπτει μέ τήν παρακμήν της κλασικής σχολής. Ή  κοινωνική εξέ
λιξες μέ συντελεστάς την πρόοδον τών επιστημών, τάς Ανακαλύ
ψεις, τήν άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας, τήν άνύψωσιν τοΰ επιπέ
δου τής μορφώσεως. τούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς, τήν καθολικήν 
ψηφοφορίαν, τήν δημοσιογραφίαν, τάς όμαδικάς οργανώσεις δέν έκλό- 
νισε μόνον τάς θεωρίας τής κλασικής σχολής, αλλ' έπέφερε ριζικήν 
κοινωνικήν μεταβολή, τής οποίας αναγκαία συνέπεια ήτο έπέκτασις 
τής δικαιοδοσίας καί τής αποστολής τοΰ Κράτους. Συντελουμένη βαθμι
αίως ή έξέλιξις αΐτή μετέτρεψε τό Κράτος άπό πολιτικόν καί θρη
σκευτικόν είς οικονομικόν και κοινωνικόν. Τά οικονομικά καί κοινω
νικά προβλήματα, τά όποια έγεννώντο, δέν ήτο δυνατόν νά λυθοϋν καί 
νά ρυθμισθί) ή κίνησις χωρίς τήν έπέμβασιν τοΰ κύρους καί τής επι
βολής τοϋ Κράτους· Τοΰτο άνεγνώριζον καί αϊτοί οί οπαδοί τής φιλε- 
λευθέρας σχολής, οί όποιοι εις ώρισμένας περιπτώσεις έζήτουν τήν 
έπέμβασιν τοΰ Κράτους, καί οί άνήκοντες είς τήν νεωτέραν οικονο
μικήν σχολήν μεταρρυθμισταί οικονομολόγοι. οί όποιοι απευθύνονται 
πρός τό Κράτος, είτε ώς κόμματα πολιτικά είτε ώς ένώσεις κοι-

νωνικαι και ζητοΰν νά επιφέρουν τήν προσωρινήν τουλάχιστον ά- 
νακουφισιν των εργατικών τάξεων μέ τούς κοινωνικούς νόμους. 
Τα ρεύματα αυτά παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέραν εντασιν των είς 
τήν Γερμανίαν καί έκεΐ άπήχησε τό σάλπισμα τών νέων τούτων θεωριών 
εί*. τό συνέδριον τοΰ E isen ach  κατά τό έτος 1872. Τό περίφη- 
ιιον μανιφέστον τοΰ συνεδρίου τούτου συνταχθέν ύπό τοΰ G. S ch m oller. 
εκήρυξε τόν πόλεμόν κατά τής σχολής τοΰ Μάντσεστερ, δπως καλείται 
εις την Γερμανίαν ή κλασική σχολή, άνεκήρυξε τό Κράτος μέγα ηθικόν 
ίδρυμα αγωγής τής ανθρωπότητος καί έζήιίει από αυτό νά έμπνευσθή 
τό μεγα ιδανικόν, τήν συμμετοχήν όλονέν μεγαλύτερος μερίδος λαοΰ 
εις τα αγαθα τής ευζωίας και τοΰ πολιτισμού. Συγχρόνως τά μέλη 
του Συνεδρίου ίδρυσαν τόν Σύλλογον τής κοινωνικής πολιτικής (Verein 
fur Sociaipolitik ι. εταιρείαν σκοπούσαν νά συγκέντρωση τήν άναγ- 
καίαν επιστημονικήν δλην διά τήν νέαν αυτήν πολιτικήν.

Γη\ επιστημονικήν διατυπωσιν τεον νεων τουτο^ν ίδεο^ν εκαμεν ό Κάν- 
νερ μέ τό σύγγραμμά του: «G rundlegung», έκδοθέν τό έτος 187ίΐ.

Ο σοσιάλισμος τοΰ Κράτους, ως διεμορφωθη με τήν επιστημονικήν 
επεξεργασίαν καί τήν εφαρμογήν, δέν αποτελεί κυρίως οικονομικόν 
σύστημα άλλά μάλλον άντίληψιν πρακτικής πολιτικής, είς την όποιαν 
απολήγουν οί οπαδοί διαφόρων θεωριών. Έχαρακτηρίσθη μάλιστα ώς ή 
διασταύρωσις τών οδών ποΰ ακολουθούν ό χριστιανικός κοινωνισμός, 
οί φιλελεύθεροι συντηρητικοί, οί: προοδευτικοί δημοκρατικοί καί οί 
μεταρρυθμ ι σταί οικονομολόγο ι.

Ό  σοσιαλισμός τοΰ Κράτους συνδέεται πρός τήν ιστορικήν σχολήν 
έχων κοινήν μέ αυτήν καταγωγήν. Δέχεται πρακτικόν σκοπόν εΤς τήν 
επιστήμην, χαρακτηρίζει ως πεπαλαιωμένην τήν διαίρεσιν τής οικο
νομικής επιστημης εις επιστήμην έξετάζουσαν τήν ύπάρχουσαν κατά- 
στασιν καί είς τέχνην έρετινώσαν τό δέον γενέσθαι. ’Αποκρούει μέ 
τήν ιστορικήν σχολήν τήν θεωρίαν δτι ή έγγειος ιδιοκτησία καί τό 
ημερομίσθιον είναι οριστικοί θεσμοί όφειλόμενοι είς αναγκαίας καί γε- 
νικάς αιτίας καί θεωρεί ταύτας καταστάσεις ίστορικάς έπηρεαζομένας 
άπό την εξελιξιν. Δέν επικρίνει επομένους τήν ιδιοκτησίαν οί’τε τό 
ανευ έργασίας εισόδημα, ώς «ί σοσιαλιστικοί σχολαί, μέ τάς οποίας 
ρΐί,ικώς διισταται, προσαρμόζει ό'μως τό εισόδημα πρός τήν αξίαν καί 
περιορίζει τό υπερογκον κέρδος. Ουτε καταδικάζει τό ημερομίσθιον, επι
ζητεί δμως νά υψώση τοΰτο είς σημεϊον έπιτρέπον είς τόν εργάτην 
να ζηστ} κατά τήν άνθρωπίνην αξιοπρέπειαν. Δέν δέχεται φυσικούς 
νομούς είς τήν οικονομικήν συγκρότησιν τών κοινωνιών, αποδίδει όμως 
μεγάλην σημασίαν είς τους θετικούς νόμους τούς επιβάλλομε νους 
ύπό τοΰ νομσθέτου. θεωρούσα τούτους ώς τούς παράγοντας τής κοινω



νικής έξελίξεως. ’Επεκτείνει διά τοΰτο τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Κράτους 
μέ σκοπόν δικαιότερα; και σκοπιμωτέρας συγκροτήσεως τής κοινωνία;. 
Η άνάπτυξις αντή τών αρχών και εφαρμογών τοΰ σοσιαλισμού τοΰ 
Κράτους δέν παρετηρήθη μόνον εις τήν Γερμανίαν, αλλά καί eIc τά 
άλλα κράτη, έφ ’ δσον αί έργατικα'ι τάξεις άπέκτων μεγαλυτέραν επι
βολήν έπί τών Κυβερνήσεων διά τής καθολικής ψηφοφορίας καί τών 
ομαδικών όργανώσεών των. Οϋτω, εργφ, ό σοσιαλισμός τοΰ Κράτους 
άπέβη ή κρατούσα θεωρία ή χαρακτηρίζουσα τό νέον Κράτος καί έπι- 
δράσασα έπί τών πνευμάτων καί τής νομοθεσίας, εύρΰνασα τούς ορί
ζοντας τής κινήσεως καί τής προόδου πρακτικώς. χωρίς νά παράσχη 
αντιστοίχους υπηρεσίας είς τήν κυρίως θεωρητικήν επιστήμην. Αι έψαρ- 
μογαί δμως τών αρχών τούτων έχουν περιορισμούς, άφ ’ ένός διότι είς 
τό σύστημα τοΰτο αναγνωρίζεται ή βάσις τής ατομικής ένεργείας καί 
πρωτοβουλίας, άφ ’ έτέρου διότι κάθε έπέκτασις τής δικαιοδοσίας τοϋ 
Κράτους προϋποθέτει διοικητικήν όργάνωσιν καί συνεπώς δαπάνας. Οί 
σοσιαλισταί σήμερον, έγκαταλείποντες τήν πάλην κατά τής νεκρουμενης 
κλασικής σχολής, επιτίθενται κατ’ αϋτσΰ ώς τεΐνοντος νά πραΰνη τήν 
λαϊκήν δυσφορίαν. Ό  συνδικαλισμός καί ό νεομαρξισμός τον <?ιποκα- 
λοΰν δΛφθορέα τών ίλαϊκών τάξεων·

II

Ή  τάσις αυτή τής έπεμβάσεως τοΰ Κράτους έπεξετάθη εΐθΰς μετά 
τήν εναρξιν τοΰ ευρωπαϊκού πολέμου. Ή  αίφνιδίως κηρυχθεϊσα γενική 
έπιστράτευσις τών πλείστων ευρωπαϊκών κρατών, συντελεσθεΐσα διά 
τών τελειοποιούμενων συστημάτων τής ταχείας κινητοποιήσεως. έγέν- 
νησε ζητήματα καί δυσχερείας, αί όποίαι δέν ήδύναντο νά λυθοΰν χω
ρίς τήν επιβλητικήν καί ρυθμιστικήν παρέμβασιν τοΰ Κράτους είς τήν 
ενέργειαν τών άτόμων. τήν διεπομένην άπό τόν νόμον τής ήσσονος προσ
πάθειας. ’Αποτέλεσμα τούτων ήτο δτι ό οικονομικός μηχανισμός τής 
Βέρώπης δσον καί άν έκλονίσθη έκ τής αιφνίδιας άπομακρϋνσεως 
δεκάδων εκατομμυρίων εργατών έκ τής παραγιογής, δέν παρουσίασε 
οϋτε έξάρθρωσιν οϋτε διακοπήν τής κινήσεως. Η  είς ζώντας οργανι
σμούς άφ ’ έτέρου έμφυτος ροπή προς την φυσιολογικήν Ισορροπίαν 
έξεδηλώθη καί εις τον οικονομικόν οργανισμόν τής συναγερθείσης Ει·- 
ρώπης καί έκ τών λόγων τούτων έπηκολοΰθησεν ή είς βραχύ διάστημα 
προσαρμογή πρός τήν νέαν τάξιν τών πραγμάτων καί ή σχεδόν ήπια 
μετάδασις άπό τής ειρηνικής οικονομίας είς τήν οικονομίαν τοΰ πολέμου.

Ύ πό τάς νέας άνάγκας τό Κράτος έτροποποίησε ή μετερρύθμισε τήν 
καθόλου οικονομικήν καί κοινωνικήν πολιτικήν του.

Τά πρώτα ληφθέντα μέτρα αμέσως μέ τήν γενικήν έπιστράτευσιν 
άπέβλεπαν τάς χρηματικάς συναλλαγάς. Αί ζωηρότεροι εκδηλώσεις τής 
ανησυχίας τών πολιτικών γεγονότων σημειοΰνται εις τά χρηματιστή
ρια καί τάς τραπέζας, λαμδάνουσαι ένίοτε αίφνιδίως τήν έκτασιν 
πανικού μέ επιζήμιους συνεπείας. Ώ ς έκ τούτου δλαι σχεδόν αί Κυβερνή
σεις τών εμπολέμων κρατών έλαβαν μέτρα διά τήν διακοπήν ή τόν περι
ορισμόν τών έργασιών τών χρηματιστηρίων, διά τήν άναστολήν Γ] τόν 
περιορισμόν τής ύποχρεώσεως πρός άπόδοσιν τών καταθέσεων τών 
τραπεζών καί ταμιευτηρίοη’, πρός καταβολήν τόκων έπί τών ομολογιών 
καί μερισμάτων τών μετοχών τών άνωνύμων εταιρειών, πρός άπό- 
δοσιν όφειλομένων κεφαλαίων ύπό ασφαλιστικών εταιρειών.

Τοιαΰτα μέτρα δέν έλήφθησαν μόνον παρά τών Κυβερνήσεων τών 
εμπολέμων Κρατών, αλλά καί πολλών ο&δετέρων, δπως καί έν 'Ελ- 
λάδι ( 1 ).

Συγχρόνως έφηρμόσθη τό δικαιοστάσιον εις τά πλειστα τών Κρα
τών, εμπολέμων ή ουδετέρων, ώς καί παρ' ήμίν. "Οπου δέ δέν έτέθη 
ταΰτα έν ισχϋί, δπως έν Γερμανία, έφηρμόσθησαν προστατευτικά μέ
τρα διά τούς όφειλέτας ( 2 ).

’Άμεσος επίσης μέ τήν εναρξιν τοϋ πολέμου ύπήρξεν ή επιβολή τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων τών εκδοτι
κών Τραπεζών, μέ προσπάθειαν αύξήσεως τοΰ είς χρυσόν ταμειακού 
αποθέματος τών Τραπεζών, άπιαγ ο ρε υθΐ ί ση ς πρός τούτο καί τής έξα- 
γωγής χρυσοΰ είς τήν αλλοδαπήν (3 ) . Ό  συναφής πρός τά μέτρα ταΰ
τα κίνδυνος τής ύποτιμήσεως τοΰ έγχωρίου συναλλάγματος έπέβαλε τήν

1 1 ) Νόμος 382 19 Νοεμβρίου 1914 Περί κυρώσεως τών άπό 21 καί 23 Ιουλίου, 
81 Αύγουστου, 5 καί 21 Σεπτεμβρίου 1914 Β. Διαταγμάτων περί αναστολή; τής 
άποδόσεως τών παρά ταϊς τραπέζαις η τοϊς ίδιώταις τραπεζίταις υφισταμένων 
έν δψει καταθέσεων κ.λ.π. καί περί χρεωστασίου.

( 2 ) Ουτο) έπί έκκρεμών δικών δύναται τό δικαστήριον τή αιτήσει τοϋ έναγό
μενου νά χορηγήση έπί έγγυοδοσίςι ή καί ανευ τοιαΰτης γενικήν ή μερικήν άνα
στολήν τής πληρωμής τοΰ χρέους μέχρι προθεσμίας εξ μηνών, έφ ’ δσον ώρισμέ- 
ναι περιστάσεις τοϋ έναγομένου δικαιολογοϋσι τοϋτο, ή δέ ζημία τοϋ ένάγοντας 
δανειστοϋ έξεταζομένη δέν είνε δυσανάλογος ποός τήν παρεχομένην επιείκειαν. 
Ή  καταβολή τών τόκων δέν άναστέλλεται. —  Ά φ ’ έτέρου οφειλέτης περιελθών 
συνεπείς τοϋ πολέμου είς άδυναμίαν πληρωμών δύναται νά ζητήση παρά τοϋ 
δικαστηρίου τήν σϋστασιν έποπτείας τών έργασιών του πρός αποφυγήν τής δια
δικασίας τής πτωχεΰσεως καί τοϋτο έφ’ δσον υπάρχουν πιθανότητες αρσειος 
τής αδυναμίας μετά τόν πόλεμον.

*3) Είς τήν Γερμανίαν προσθέτως συνεστήθη δανειστικόν ταμεϊον (D a r -  
leh en sk asse ) έπί σκοπώ ένισχΰσεοις τής γεωργικής καί βιομηχανικής παρα-



λήψιν διαφόρων μέτρων ύπό τών εμπολέμων Κρατών, ιδία τής Γερμα
νίας, τή; ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Ουτω τά Κράτη τούτα άφ' ενός 
συνομολόγησαν εξωτερικά δάνεια, ιδία έν Αμερική, άφ' ετέρου έπε- 
ζήτησαν νά συγκεντρώσουν χρεώγραφα τών ουδετέρων Κρατών, μέ τά 
όποια, πωλούμενα ή ένεχυριαζόμενα, νά έπιτύχωσι διαθεσιμότητας κεφα
λαίων έν τή αλλοδαπή πρός διατήρησιν τής τιμής τοϋ συναλλάγματος 
των.

Τό αγγλικόν Κράτος έζήτησεν άπό τους υπηκόους του νά τω πωλή- 
σουν ή δανείσουν ύπό συμφέροντος δρους αμερικανικός αξίας, φαίνε
ται δέ διατεθειμένον νά έπιβάλη φορολογίαν έπί τοΰ εισοδήματος τών 
άξιων τούτων μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε νά έξαναγκάση τούς δυσ- 
τροποϋντας τυχόν κατόχους είς τήν πώλησιν ή τόν δανεισμόν τών χρεω- 
γράφων των. Εις τήν Γαλλίαν έλήφθη παρόμοιον μέτρον μέ την δια
φοράν δτι, δπως προσέλκυση ή γαλλική Κυβέρνησις τούς κατόχους, άνέ- 
λαβε νά αύξηση κατά 25 οιο  τό εισόδημα τών χρεωγράφων τούτων 
καταβάλλουσα τήν διαφοράν έκ τών εσόδων τοΰ προϋπολογισμού.

Διά τών νομοθετικών καί διοικητικών τούτων μέτρων καί ιδία τής 
αναστολής τών αποδόσεων καί τοΰ δικαιοστασίου, άνεκόπη, τήν έπιονσαν 
τής γενικής έπιστρατεύσεως τής Ευρώπης,, ή κίνησις ολοκλήρου τοΰ 
μηχανισμοΰ τών χρηματικών συναλλαγών. Ή  έκτασις τών μέτρων 
τούτων υπήρξε διάφορος εις τά έμπόλεμα Κράτη, μεγαλύτερα εις τήν 
Γαλλίαν καί μάλλον περιωρισμένη είς τήν 'Αγγλίαν καί τήν Γερμανίαν. 
’Ενώ δμως διά τούτων άπετράπη ή θύελλα, ή οικονομική κίνησις δέν ήτό- 
νησεν. άλλ’έξηκόλούθησε βαθμιαίως αναπτυσσόμενη καί ρυθμιζομένη πρός 
τήν νέαν κατάστασιν.Τοϋτο έπέτρεψεν ολίγον κατ’ ολίγον τόν περιορισμόν 
ή τήν αρσιν τών) έκτακτων τούτων μέτρων. Είς τό σημεϊον τοΰτο ή 
έπέμβασις τού Κράτους ήτο προσωρινή καί προληπτική, με τάσιν τα
χύτερος άποκαταστάσεως τοΰ ισχύοντος δικαίου τών συναλλαγών.

III

Άμεσωτέρα ύπήρξεν ή έπέμβασις τοΰ Κράτους διά τήν έξασφάλισιν 
τής διατροφής δχι μόνον τών ύπό τά δπλα επιστράτων, άλλά καί τοΰ 
λοιπού πληθυσμού τών εμπολέμων χωρών. Ό  άποκλεισμός Κρατών τι-

γωγής. Εις τό ταμεϊον τοΰτο επετράπη ί) εκδοσις γραμματίων είς τόν κομιστήν 
μέχρι τοϋ ποσοϋ τών δύο δισεκατομμυρίων μάρκων ™  σκοπώ χορηγήσεων 
δανείων επ’ ένεχύριρ προϊόντων, εμπορευμάτων καί άξιων μέχρι τοϋ ήμίσεος 
η τών δύο τρίτων τής αξίας. Τά γραμμάτια ταΰτα έθεωρήΟησαν ώς άποτε- 
λαϋντα κάλυμμα διά τήν εκδοσιν τραπεζογραμματίων τής Τραπέζης τής Έπι- 
χρατείας.

των, η εις σίτον ανεπάρκεια τών περισσοτέρων έμπολέμων, αί δυσχέ- 
ρειαι τής συγκοινωνίας, ή ύψωσις τών τιμών καί ή έκ πνεύματος κερ- 
οοσκοπιας άποθήκευσις τών τροφίμαιν ©δημιούργησαν σοβαρού; κινδύ
νους διά τήν διατροφήν, οϊτινες έπέβαλον τήν άμεσον έπέμβασιν τοΰ 
Κράτους.

Ε£ς την I ερμανίαν καί τήν Αυστρίαν, λόγω τοΰ έπελθόντος διά θα
λάσσης αποκλεισμού, ή είς τό κεφάλαιον τοΰτο έπέμβασις τοΰ Κρά
τους παρουσιάζει τήν μεγαλυτέραν έπέκτασιν. Είς τάς χώρας ταύτας 
η Κυβέρνησις προέβη ε’ις την έπίταξιν τών υπαρχόντων τροφίμων καί 
,-πί τή βάσει τής ποσότητας τούτων καί τής εικαζόμενης νέας εσοδείας 
έκανονισε δια δημοσίων ΐ'πηρεσιών τήν διανομί|ν κατ’ άτομον διά δελ
τίων έκαστου είδους. Κατα το σύστημα τοΰτο άπετράπη ό κίνδυνος τής 
(ίποθηκεύσεως καί εξησφαλισθη ή διατροφή έν ίση μοίρα δλων τών 
κατοίκων. Γούτο κατωρθωθη εις τάς Κεντρικάς Αυτοκρατορίας διά πο- 
λυπλόκοιι αληθώς μηχανισμού. Ουτω δι έκαστον είδος συνεστήθη ιδία 
υπηρεσία ή άρχή, π. χ. διά τόν σίτον (R e ich sgetre id este lle ), διά 
τήν πατάταν ( R eichsstelle  fu r  K a rto ffe ln v e rso rg iin g i. διά τήν 
νομήν τών ζώων (R e ich s fu tterm itte iste lle ) καί δι’ άλλα δευτερεύ- 
οντα εϊδη (E inkau.fsgesellse.haft). Είνε τόσον πολύπλοκος καί λε
πτολόγος ή λειτουργία τών νέων τούτων υπηρεσιών, αί οποίοι ενεργούν 
τήν απογραφήν τών τροφίμων τής χώρας έπί έντύπων προπαρασκευα- 
σθέντων εν καιρφ ειρήνης, κανονίζουν τήν παραγωγήν, ορίζουν τήν 

' κατ’ επαρχίας μεταφοράν καί τήν κατ’ άτομον κατανάλωσιν έκαστου 
είδους τροφίμων, κανονίζουν τόν τρόπον τής παραγωγής, τήν άπσθή- 
κευσιν, τήν μετακόμισιν καί τήν τιμήν καί εΐλ'ε τόσον πολυμελείς καί 
μέ τόσον πολύπλοκον ιεραρχίαν είς τόν έσωτερικόν οργανισμόν των. 
ώστε ό άναγινώσκων τάς πολυσέλιδους διοικητικάς καί νομοθετικάς δια
τάξεις: αποκομίζει τήν έντύπωσιν, δτι είς τάς χώρας αύτάς έδιπλασιάσθη 
6 διοικητικός οργανισμός διά τάς νέοίς άνάγκας τού πολέμου. Γενικώς 
ομως ανομολογεΐται, δτι ή είς τό κεφάλαιον τοΰτο έπέμβασις τοΰ Κοά- 
τους παοε'σχε πολυτίμους υπηρεσίας είς τήν δημοσίαν οικονομίαν.

Καί είς τά άλλα Κράτη έλήφθησαν σχετικά μέτρα διά τήν έξασφά- 
λισιν τής διατροφής τοΰ πληθυσμού. Είς τήν Γαλλίαν διά τοΰ νόμοι· 
τήίς 16 ’Οκτωβρίου 1915 επετράπη ή αγορά καί έπίταξις σίτου καί 
αλεύρων. Έχορηγήθη πρός τοΰτο πίστωσις έξ 120 εκατομμυρίων είς 
τόν Υπουργόν τοΰ Εμπορίου, ένεργοΰντα τή συμπράξει επιτροπείας 
διά τήν άγοράν καί τήνι διανομήν τον σίτου· Ή  διανομή δέ διά τών 
τοπικών αρχών έγένετο έν μερει κατά τό γερμανικόν σύστημα, έφηρ- 
μοσμενον είς τούς δρους τής γαλλικής διοικήσεως. Είς τήν ’ Ιταλίαν 
επίσης ή Κυβέρνησή έσύστησε συνδέσμους .τρός άγοράν σίτου καί



αλεύρων, δήμοι δέ τινες ήγόρασαν πρός μεταπώλησιν είδη Tim πρώ
της ανάγκης, δπως ό δήμος Μιλάνου σίτον και άνθρακα.

Τοΰτο έγινε καί έν 'Ελλάδι διά τοΰ νόμου 528 τής 2 !) Δεκεμβρίου 
1914. διά τοΰ όποιου επετράπη είς τήν Κυβέρνηση· νά άναθέση είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος την αγοράν σίτου καί αλεύρων ή 3*~- 
λων δημητριακών διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους. Ή  έπέμβασις αυτη 
τοΰ Κρά*τους έξησφάλισε την διατροφήν τής χώρας.

Τό ελληνικόν έμπόριον πρό τών έκ τοΰ πολέμου ανωμαλιών, τών 
απροβλέπτων κινδύνων καί τών υπέρογκων ασφαλίστρων άνέστειλε τήν 
κίνησίν του. Τό συντηρητικόν πνεύμα έπεκράτησεν. Οΰτω τό Εμπορι
κόν Έπιμελητηριον Πειραιώς άνεκοίνωσεν, δτι οί εισαγωγείς σίτου μή 
δυνάμενοι νά άνα^.άβουν τούς κινδύνους τής εμπολέμου καταστάσεως 
καί ιδία τόν κίνδυνον τής πτώσεως τών τιμών τοΰ σίτου έκ τής ένδε- 
χομένης τότε παραβιάσεως τών στενών τών Δαρδανελίων ύπό τοΰ 
στόλοιι τώ\< συμμάχων, απέχουν τοΰ έργου των. Ή το  δικαιολογημένη 
ή έπιφύλαξις τών σιτεμπόρων Πειραιώς έργαζομένων μέχρι τής έκρή- 
ίεως τοΰ πολέμου έν περιωρισμένω κύκλω εισαγωγής, άνταποκρίΛομέ- 
νης είς τήν άμεσον κατανάλωση', ύπό ίδιον όνομα ή ώς ετερόρρυθμοι 
εταίροι- Ή  ανώνυμος εταιρεία, δυναμένη νά έργασθή μέ εΰρυτέραν εμ
πορικήν πρόβλεψιν και επίνοιαν καί νά καλύψη έκ τών ίδιων δυνάμεων 
κινδύνους, δέν ύπήρχεν είς τόν εμπορικόν οργανισμόν τοΰ Πειραιώς. 
Τό Κράτος έκάλυψε τότε τό κενόν καί ή εισαγωγή τοΰ σίτοι· έξησφα- 
λίσθη διά τών υλικών μέσα>\· τής Εθνικής Τραπέζης καί τής εύστοχου 
δσον καί συντόνου εργασίας ειδικής επιτροπής έξ άνωτέρων λειτουρ
γών τοΰ Κράτους καί τής Τραπέζης.

Αί δυσχέρειαι, τάς όποιας παρουσιάζει ή συγκέντρωσις είς χεϊρας 
μιάς έπιτροπής ολοκλήρου τοΰ εμπορίου ένός είδους τοιαΰτης κατανα- 
λώσεως, τό άνοιγμα νέας αγοράς, τής αμερικανικής, α! άνωμαλίαι τής 
θαλασσίας συγκοινωνίας, τόσα άλλα προσκόμματα καί προβλήματα δι- 
ηυθετήθησαν ύπό τής έπιτροπής, ώστε νά έξασφαλισθή ή εισαγωγή, 
τοΰ σίτοι* καί ή κατανάλωσις είς χαμηλήν τιμήν.

Βραδύτερον διά τοΰ νόμου 702 τής 15 Φεβρουάριου 1916 έγένετο 
επίσημος άναγνώρισις τής έπιτροπής μέ εΰρείαν δικαιοδοσίαν διά τήν 
προμήθειαν καί διανομήν τροφίμων καί άλλων ειδών καταναλώσεως.

Τοιαΰτα μέτρα πρός έξασφάλισιν τής εγχωρίου καταναλώσεως έλή- 
φθησαν καί παρά τών άλλων ουδετέρων Κρατών, έπί τής οικονομικής 
ζωής τών όποιων έπέδρασαν αί άνωμαλίαι τοΰ πολέμου. Ή  ύπό τύπον 
δημοσίας ανάγκης έπέμβασις αυτή τοΰ Κράτους άπετέλεσε τόν πρόλο
γον μεγαλυτέρας εμπορικής έπεμβάσεως καί διαμορφώσεως τής έμπο- 
ρικής πολιτικής τοΰ Κράτους.

Ή  κρατούσα καί ρυθμίζουσα τήν ένέργειαν τοΰ Κράτους ιδέα ήτο ή 
επάρκεια έκάστης χώρας κυρίως είς είδη πρώτης ανάγκης καί ή έξα- 
σφάλισις τής καταναλώσεως είς λογικάς τιμάς. Περαιτέρω επομένως 
ληφθέν μέτρον παρ’ ολων τών εμπολέμων καί πλείστων ουδετέρων Κρα
τών ύπήρξεν ή άπαγόρευσις τής έξαγωγής προϊόντων καί έμπορευμά- 
των χρησίμων διά την εσωτερικήν κατανάλωση- ή απαραιτήτων πρώ- 
των υλών τής έγχωρΐου βιομηχανίας ( 1 ). Συγχρονίας τά Κράτη προέ- 
βησαν είς επιτάξεις καί έκανόνισαν τήν τιμήν πωλήσεως πλείστων τρο
φίμου καί ειδών πρώτης ανάγκης. Οΰτω π. χ. διά τοΰ νόμου τής 16 
’Οκτώβριον' 1915 ώρίσθη έν Γαλλία άνο>τατον δριον τής τιμής τοΰ σί
του φρ. 30 τά 100  χιλιόγραμμα. Είς αλλας χώρας αί διατιμήσεις έγι
ναν διά τών αστυνομικών ή άλλων διοικητικών άρχών· Διά την έξασφά- 
λισι,ν δέ χαμηλών δσον τό δυνατόν τιμών είς είδη τινά πρώτης ανάγ
κης καί πρός διευκόλυνσιν τής εισαγωγής των τά Κράτη προέβησαν 
άφ ’ ένός είς τήν κατάργησιν τών εισαγωγικών δασμών τών ειδών τού
των, ιδίως σίτου καί κρεάτων καί άφ' έτέρου είς τήν έλάττωσιν τών 
κομίστρων τών σιδηροδρόμων, δπου οί σιδηρόδρομοι άποτελοΰσιν ιδιο
κτησίαν τοΰ Κράτους. Είς τήν κατεύθυνσιν αυτήν τό Κράτος εξακολου
θεί έπεκτεΐνον τήν έπέμβασίν του.

Οΰτω ή εμπορική έπέμβασις τοΰ Κράτους ύπήρξε πραγματικώς εύ- 
ρεϊα. 'Όπου δέν έφηρμόσθη έργο> κρατικόν μονοπώλιον τοΰ σίτου, ώς 
έν Γερμανία, Αύστρία καί Ελβετία, παρέμεινε πάλιν τό Κράτος ό με
γαλύτερος έμπορος εισαγωγής τοΰ είδους τούτου καί ο μόνος σχεδόν 
κάτοχος πρός μεταπώλησιν σίτου καί ειδών τινων πρώτης ανάγκης, 
τά όποια συνεκέντρωσεν είς τήν διαχείρισίν του διά τής προμήθειας 
έκ τής αλλοδαπής ή διά τής έπιτάξεως έν τή χώρα. Έκανόνισε τάς τι
μάς κατά τήν κολλεκτ ιβ ιστ ικήν άντίληψιν άνεξαρτήτως παντός νόμου 
ελευθέρου εμπορίου· Έξησφάλισεν άφ ’ έτέρου τήν κατανάλωσιν δια 
τής διανομής τών ειδών τής πρώτης ανάγκης έν ίση μοίρα δι’ δλους 
τούς πολίτας καί συνεκράτησεν είς χαμηλά; τιμάς τά είδη ταΰτα, οποί’ 
ό ελεγχος τών δημοσίων άρχών έματαίο>σε τήν κερδοσκοπίαν.

IV

Αόγοι ύπερτέρου συμφέροντος ώθησαν τό Κράτος, δπως έπεκτεινη 
τήν δράσίν του είς τήν παροχήν ασφαλειών καί έγγυήσεων.

( 1 ) Έ ν  'Ελλάδι τοιαΰτα μέτρα έλήψβησαν διά τών Β. Διαταγμάτων τή; 
1 1  Αύγουστου, 4 καί 6 ’Οκτωβρίου 1914 καί 29 ’ Ιανουάριου, 9 Φεβρουάριου. 
1 S χαί 25 ’ Ιουνίου καί 19 Σεπτεμβρίου 1915.



Οταν αί ασφαλιστικοί έταιρεΐαι /.ατά την πρώτην δράσιν τών ύπο- 
βρυχίων άνεστείλαν τά : έργασίας των η έκανόνισαν ύπέρογνα ασφάλι
στρα. οπότε ή εμπορική κίνησις θά ένεκροΰτο, ένεφανίσθη πάλιν τό 
Κράτος και άνέλαβε τάς ασφαλείας πλοίων καί φορτίων κατά τών κιν
δύνων πόλεμόν. Τοιαύτας ασφαλείας άνέλαβον τά εμπόλεμα καί τά ου
δέτερα Κράτη. μέ περιωρισμένα σχετικώς ασφάλιστρα, μή ύπερβάντα 
τό 5 ο.ΐο.

Και έν 'Ελλά δ ι έλήφθησαν παρόμοια μέτρα- Διά τοϋ Β. Διατάγμα
τος τής 5 Αύγούστου 1914 ώρίσθη, ότι έπιτρέπεται είς τούς Υπουργούς 
τών Οικονομικών και. τής Εθνικής Οικονομίας, όπως άναθέτωσιν είς 
την Εθνικήν I ράπεζαν της Ελλάδος, ώς έντολοδόχον τοΰ Κράτους, νά 
προβαίνη διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου είς κάλυψιν κινδύνων πολέ
μου έπί σταφιδοφορτίων μεταφερομένων διά θαλάσσης είς τήν αλλοδα
πήν. Διά δέ τοΰ Β. Διατάγματος τής 22 Α {.γούστου 1914, κυρωθέντος 
ύπό τοΰ νόμου 460 της 1 1  Δεκεμβρίου 1914, επετράπη ομοίως ή διά 
Λογαριασμόν τον Δημοσίου καλυψις κινδύνων πολέμου έπί φορτίων ελ
ληνικών προϊόντων, βιομηχανικών ή γεωργικών, ιος καί μεταλλευμάτων 
καί ορυκτών μεταφερομένων εις τήν αλλοδαπήν-

Ιό  Κριίτος δέν περιωρίσθη μόνον εις τήν άνάληψιν ασφαλειών άλλά 
καί είς την παροχήν εγγυήσεων είτε πρός διατήρησιν τών ομαλών σ l·\'- 
α/λαγών είτε πρός ένίσχυσιν τών παραγωγικών μέσων τής χώρας. Οΰ- 
τω κατά τήν εκρηξιν τοΰ πολέμου ή αγγλική Κυβέρνησις πρός διευκό
λυνση’ τοΰ εμπορίου καί τών συναλλαγών ήγγυήθη πρός τήν Τράπεζαν 
τή? Αγγλίας ( 1 1 την καταβολήν τών τριών τετάρτων τής ένδεχομένης 
ν,ημίας της Τραπέζης εκ τής έξακολουΟήσεως τών έργασιών της έπί 
προεξοφλήσεως συναλλαγματικών αποδοχής, γενομένης πρό τοΰ πολέ- 
μου, εμπόρων Ά γγ λ ω ν  καί έπί ανοιγμάτων πιστώσεως είς την αλλο
δαπήν πρός ένίσχυσιν τής εισαγωγής ( 2 ).

Η νεα αΐτή αρχή, καθ’ ήν τό Κράτος παρέχει τήν άμεσον έγγύησίν 
. του δι εργασίας γενομένας ΰπο την ευθύνην τής εκδοτικής τραπέζι]; 
επί σκοπώ τοΰ νά ένθαρρύνη τάς συναλλαγάς, άνεγνωρίσθη έν Γαλλία, 
όπου καί εφηρμοσθη, αλλ εν περιωρισμένω μέτρω. Διά τής συμβάσεως 
τής 21 Σεπτεμβρίου 1914 μεταξύ τοΰ 'Υπουργοΰ τών Οικονομικών καί 
τοΰ διοικητικού τής Τραπέζης τής Γαλλίας άνεγνωρίσθη ή καταβολή τό
κοι· ο ο ι ο έφ ολατν των λόγω τοΰ πολέμου προκαταβολών τής Τραπέ- 
^ης τής I αλλίας πρός τό Δημόσιον, λογιζομένου έν ετος μετά τήν παΰ- 
σιν των εχθροπραξιών. Ώρίσθη συγχρόνως ότι τό ποσόν τοΰτο δεν θά

(ι) The Econom ist 14 Αύγουστου 1914.
(2) Είς TOT άγγλικόν προϋπολογισμόν άνεγράφη κονδύλων 90 έκατομ. φράγ

κων ώς ·τρό6λεψις δι’ ένδεχομένας ζημίας έκ τής έγγνήσεως ταΰτης.

διανεμηθή ώς μέρισμα είς τούς μετόχους τής Τραπέζης, άλλά θά χρη- 
σιμεύση ώς κάλυμμα τών ζημιών τής Τραπέζης έκ τοΰ έμπορικοΰ χαρ
τοφυλακίου της συνεπεία τής αναστολής τών λήξεων τών γοαμματίοον 
καί σ υ ναλλα γ ματικώ ν.

Είς τήν αίτιολογικήν είσήγησιν τής σιηιβάσεως ταύτης αναγράφεται 
έπί λέξεί; « . . .  Η  βρεττανική Κυβέρνησις δέν έδίστασε νά χοοηγήση 
άμεσον έγγύησιν είς τήν Τράπεζαν τής 'Αγγλίας. Μάς έδωσαν ουτω 
παράδειγμα, έκ τοΰ οποίου νομίζομεν δτι δυνάμεθα νά έμπνευσθώμεν 
χωρίς νά τό πάρακολουθήσωμεν τελείως. Θεωροΰμεν κάπως επικίνδυνον 
διά την χώραν μας, όπου τά προσωρινά μέτρα, τά ληφθέντα είς περι
στάσεις κρίσεως, τείνουν να 'λάβουν μορφήν παγίας καταστάσεως, νά 
καθιερώσωμεν τήν αρχήν αυτήν καί νά διαπράξωμεν τήν απερισκε
ψίαν νά π ροκαλέ σωμε ν τοιαύτην συζήτησιν πρό τών Βουλών.»

Και ή ελληνική Κυβέρνησις έν μέτρω περιωρισμένω, μή τυχόντι έφ·αρ- 
μογής, άνεγνώρισε τήν αρχήν. Διά τοΰ νόμου 528 τής 27 Δεκεμβρίου 
1914 I άρθρον 3) τό Δημόσιον άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν, έφ’ δσον ή 
Εθνιικη Γραπεζα μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους 1915 άγοράση συναλλαγ

ματικόν εκδεδομενας εν Ελλάδι επί τής αλλοδαπής καί ήγγυημένας διά 
φορτωτικών καπνού, σταφίδος και άλλων ελληνικών προϊόντων, νά κα- 
ταβάλη πάσαν ζημίαν, ήτις ήθελε προκύψει έκ τής έκπτώσεως τής τι- 
Μ ζ  τ^υ νομίσματος τοΰ ισχυοντος εις τον τοπον τον ποοοο ι σμοϋ και 
έφ ’ δσον τό συνάλλαγμα δέν ήθελε δυνηθή νά διάθεση ή Εθνική Τ ρά
πεζα έπί ττ| τιμή τουλάχιστον τής αγοράς εντός ενός έτους άπό τής 
αγοράς.

Η  αρχή τής αναδοχής τοιαΰτης έγγυήσεως ύπό τοΰ Κράτους βασί
ζεται επι τής γενικωτερας ανάγκης τής διατηρήσεως καί ρυ*θμίσεως 
τής οικονομικής ζωής τής χώρας, άλλ' έπεκτείνει τόν κύκλον τών ύπο- 
χρεώσεων καί δικαιωμάτων τοΰ Κράτους, δσον καί αν φέρη προσωρι
νόν χαρακτήρα. Τοΰτο διότι, εάν είς περιστάσεις πολιτικώς ήρεμωτέ- 
ρας ατονηση ή ατομική πρωτοβουλία εις τνας τών εκδηλώσεων τής 
οικονομικής ζωής, το Κράτος θα πληρο^ση τό κενόν ύπό τάς υπαγο
ρεύσεις τής αυτής ανάγκης και τό προηγούμενον τών ασφαλειών καί 
εγγυήσεων θά τεθή έκ νέου έν ίσχύϊ.

V

Εις τήν βιομηχανίαν αι εκ τοΰ πολέμου δημιουργηθείσαι άνάγκαι 
παρουσιάζουν άμεσον καί έμμεσον τήν έπέμβασιν τοΰ Κράτους.

Αμεσος ευθύς άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου ύπήρξεν ή έπέμβασις 
τοΰ Κράτους είς τήν βιομηχανίαν τών οπλών καί πολεμεφοδίων.



Οΰτω &ιά χάς άνάγκας τοΰ πολέμου έπετάχθησαν είς τάς εμπολέμους 
χώρας τά εργοστάσια παραγωγής πολεμικών ειδών. ίδρύθησαν νέα τοι- 
αΰτα και άνεπτύχθη μέ άληθώς θαυμαστήν ταχύτητα ή βιομηχανία πα
ρασκευής ύλικοΰ πολέμου, άνοίξασα πόρους εργασίας εις τους ανέργους 
και τάς γυναίκας. Τό Κράτος δμως δέν περιωρίσθη εις τήν έπίταξιν 
τών εργοστασίων και τόν κανονισμόν τής παραγωγής των. άλλ’ εις τήν 
’Αγγλίαν προέβη περαιτέρω' διετίμησε τά προϊόντα τών εργοστασίων 
τούτων καί έκανόνισε τό κέρδος τής έπιχειρησεως μέχρι 10  ο) ο έπί 
τοΰ καταβεβλημένου κεφαλαίου, τοΰ περιπλέον κέρδους περιερχομένου 
είς τό δημόσιον ταμεΐον. Ή  αγγλική Κυβέρνησις μάλιστα διά τοΰ στό
ματος τοϋ Υπουργού L loy d  G eorge έχαρακτήρισε τοΰτο ώς έκτέλε- 
σιν μάλλον προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής ή ώς προσωρινόν 
μέτρον. Ά φ ' έτέρου τά εμπόλεμα Κράτη, ιδία δέ ή Γερμανία καί ή 
’Αγγλία, πρός ϊδρυσιν καί ύποστήριξιν βιομηχανιών τινων καί ιδίως 
βιομηχανιών χημικών, μεταλλουργικών, κατασκευής ζαχάρεως καί 
επεξεργασίας δερμάτων, έξησφάλισαν τόκον έπί τών άπησχολημένων 
κεφαλαίων ή άνεγνώρισαν εις τάς νέας βιομηχανίας άτελείας καί παρο- 
χάς. Ή  έμψύχο>σις τών βιομηχανιών τούτων έν ’Αγγλία έπεβάλλετο 
Ιδίως έκ τον αποκλεισμού τών γερμανικών πρώτων ύλών καί προϊόντων· 
Ούτως αι χρωστικοί ούσίαι. παραγόμεναι σχεδόν άποκλειστικώς έν Γερ
μανία, έξέλιπον καί περιωρίσθη έκ τούτου ή βιομηχανία τής υφαντουρ
γίας. ’Επίσης ή βιομηχανία τών χημικών λιπασμάτων έστερήθη τό κά- 
λι, απαραίτητον' πρώτην υλην παραγομένην άποκλειστικώς σχεδόν έν Γερ
μανία. Ή  αγγλική Κυβέρνησις άφ' έτέρου λόγω τής έλλείψεως χρωστικών 
ουσιών ήγόρασεν ολόκληρον τήν ποσότητα τοΰ ινδικού τήν εύρισκομέ- 
νην είς τάς Ινδίας διά τάς άνάγκας καί τήν ένίσχυσιν τών βιομηχανιών, 
δσαι χρησιμοποιούν χρωστικάς ϋλας. Διά τήν κατασκευήν ζαχά- 
ρεως έξησφάλισε τήν προμήθειαν άκατεργάστου τοιαΰτης άπό τήν 'Α 
μερικήν.

Ή  κατά τόν πόλεμον άναπτυχθεϊσα βιομηχανική πολιτική στηρίζεται 
εις τήν άνάγκην τής έπαοκείας τής έγχωρίσυ παραγωγής, άποβαίνει δέ 
διά τοΰτο έντονώτερον προστατευτική. Ή  έκ τοΰ πολέμου έλλειψης άφ' 
έτέρου άπαραιτήτων πρώτων υλών εδωκεν άφορμήν είς τήν λήψιν μέ
τρων τών άρχών ή καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας πρός έπιστημονικάς 
καί πειραματικός έρευνας, συνέπειαι τών όποιων υπήρξαν έφευρέσεις 
διά τήν παραγωγήν πρώτων ύλών, προωρισμέναι νά έπιδράσιοσι σπου
δαίος είς τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας. Ούτω είς τήν Γερμανίαν 
έπετεύχθΐ] ή κατασκευή τής άμμωνίας έκ τοΰ υδρογόνου καί άζώτοί' τού 
άτμοσφαιρυκοΰ άέρος. τοϋ νίτρου δι’ όξειδάκτεως τής άμμωνίας, της 
βενζίνης διά τής έκ της πίσσης έξαγομένης βενζόλης κ.λ· Αί καθ’ ήμέ-

ραν πολλαπλασιαζόμεναι ανακαλύψεις αυταί θά έπιφέρουν σημαντικήν 
ανάπτυςιν τής βιομηχανίας καί θά καταστήσουν βιομηχανίας βιώσιμου; 
εις χώρας, εις τάς όποιας δέν ήδύναντο νά άναπτυχθούν τοιαϋται καί 
θά εςασφαλισθή βαθμιαίως άφ’ ένός ή οικονομική άνάγκη τής όλοκλΐ|- 
ρωσεως των βιομηχανιών, τής συγχρόνου τουτέστιν άναπτύξεως τών 
συναφών καί άμοιβαίως έξαρτωμένων βιομηχανιών, καί άφ ’ έτέρου ή 
βιομηχανική πολιτική τής αΐταρκείας, τήν οποίαν εικάζεται βασίμως 
οτι θά ακολουθήσουν τά Κράτη ιδίως κατά τά πρώτα έτη τής ειρήνης. 
Ο βιομηχανικός πόλεμος θά κηρυχθή άμα υπογραφή ή ειρήνη τοϋ ση

μερινού αιματηρού πολέμου.Τά Κράτη τά άποτελοΰντα τάς αντιπάλους 
ομαδας, θα διατηρήσουν έν άρχή άμοιβαίως τήν επαφήν καί τήν συνεν- 
νόησιν και θά συνομολογήσουν έμπορικάς συμβάσεις, άλλ’ ό αγών κατά 
βάθος θά φέρη έθνικόν χαρακτήρα· Ό  δρος τού πλέον ευνοούμενου 
Κράτους θά άπαλειφθη μεταξύ τών συναγωνιζομένων βιομηχανικώς 
Κρατών καί αι ύπό τής Γερμανίας συστηματικώτερον εφαρμοζόμενοι 
έμπορικαί ιιέθοδοι πρός ύποστήριξιν τής βιομηχανίας, τό σύστημα 
dum ping, συνκτκή,ιενον εις ατελείας βιομηχανικός, είς χρηματ;·κάς πα- 
ροχάς εξαγωγής, είς διατιμήσεις τών προϊόντων εύθηνοτέρας είς τήν 
αλλοδαπήν ή είς τόν τόπον τής παραγωγής, σύστημα τεϊνον νά πλήξη 
τήν ςένην άσθενεστέραν βιομηχανίαν, θά εύρη γενικωτέραν έφαρμο- 
γήν καί θά προκαλέση κατ’ άνάγκην μεγαλυτέραν άντίδρασιν διά τής 
αντιθέτου άναπτύξεως τού προστατευτικού δασμολογικού συστήματα;.

VI

Τό Κράτος διά τής έπιβολής τον, αμα έκηρύχθη ή γενική έπιστρά- 
τευσις. έρρύθμισε καί τά τής συγκοινωνίας κατά τρόπον άνταποκρινόμε- 
νον πρός τάς στρατιωτικός καί κοινωνικός άνάγκας. τάς οποίας έγέν- 
νησεν ό πόλεμος. Είς τήν ’Αγγλίαν συνεστήθη έπιτροπή, είς την όποιαν 
άνετέθη ό κανονισμός τής κινήσοως τών σιδηροδρόμων, οϊτινες άνηκον- 
τες είς ιδιωτικός έταιρείας έπετάχθησαν ΐυιό τού Κράτους. Είς άλλα 
Κράτη μετερρυθμίσθησαν τά δρομολόγια καί ήλαττώθησαν τά κόμιστρα. 
Μεγαί-υτέρα ύπηρξεν ή έπέμβασις τού Κράτους είς τά τής έμπορικής 
ναυτιλίας. Ό  αποκλεισμός τών έμπορικών πλοίων τών κεντρικών αύ- 
τοκρατοριών, ή άπασχόλησις μεγάλου άριθμοϋ πλοίων τών Κρατών τής 
—υνεννοήσεως διά τάς στρατιωτικός άνάγκας, ή άνύψωσις τών άσφαλί- 
στρων καί ή καταβύθισις έμπορικών πλοίων ύπό τών γερμανικών καί 
αυστριακών υποβρυχίων έπέφερον τοιαύτην ελλειψιν ιιέσων μεταφοράς 
καί τοιαύτην ϋψωσιν ναύλων (ό ναύλος έξ Αμερικής είς τήν Μεσό
γειον άπό δρ. 30 ό τόννος άνήλθεν είς δρ. 125), ώστε έπεβλήθη ή έπέμ-



βασις τοΰ Κράτονς διά την έξασφάλισιν τών μεταφορών χάριν τών 
αναγκών τής διατροφής και τής αμύνης τών χωρών. Οΰτως είς τήν Αγ
γλίαν έπετάχθησαν τά πλοία τοΰ ανοικτού πέλαγους τά άνω τών 500 τόν- 
νων καί έκανονίσθη 6 ναύλος κατά 45 ο ,ι ο έπί ελαττον τοΰ τρέχοντος, 
έχρησιμοποιήθησαν δέ τά πλοία ταϋτα διά τάς στρατιωτικός καί έμπο
ρικάς άνάγκας τής ’Αγγλίας καί τών συμμάχων της·

Η τοιαύτη δμως έπίταξις καί χρησιμοποίησις τής αγγλική; εμπορι
κής ναυτιλίας επέτεινε τήν σπάνιν τών πλοίων καί συνετέλεσεν είς τήν 
μεγαλυτέραν αΰξησιν τών ναύλων διά τάς άνάγκας τοϋ διεθνούς Ιμπο- 
ρίον». τοΰ άλλως ένθαρρυνθέντος έκ τής πραγματοποιήσεως σημαντικών 
κερδών. Είς τήν Ιταλίαν έπίσης έλήφθησαν σχετικά διοικητικά μέτρα 
διά τοΰ Β. Διατάγματος τής 7 Φεβρουάριου 1914, ήτοι έπίταξις πλοίων 
καί σύστασις επιτροπής, είς τήν οποίαν άνετέθη ή μέριμνα τής έξασφα- 
λισεως τών μεταφορών. Είς τήν 'Ελλάδα έπίσης έκανονίσθησαν διά νε- 
ωτέρου νόμου (Νόμος 702 τής 15 Φεβρουάριου 1916 ) τά τής έπιτάξεως 
τών πλοίων, ή οποία σχεδόν άπ’ αρχής τοΰ ευρωπαϊκόν πολέμου έφηρ- 
μοσθη επι τη βασει παλαιοτέρων νόμωΑ', όρισθέντος διοικητικώς τον 
ναύλου κατά 15 ο )ο  έπί ελαττον τοΰ τρέχοντος καί καταβαλλόμενου τοϊς 
μετρητοϊς ύπό της ’Εθνικής Τραπέζης διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους. 
Υπό τήν εποψιν δέ αυτήν τών μεταφορικών μέσων ή 'Ελλάς εύρέθη 
είς θέσιν ούσιωδώς καλυτέραν, έν σχέσει πρός τάς άνάγκας της, πολλών 
μεγάλων Κρατών τής Ευρώπης χάρις είς τήν έμπορικήν ναυτιλίαν της.

"Ολα σχεδόν τά εμπόλεμα Κράτη, τά έ'χοντα έλευθέραν τήν χρήσιν 
τών θαλασσών, ήναγκάσθησαν ν’ άναλάβονν τάς άσφαλείας τής εμπο
ρικής ναυτιλίας των άπό τών κινδύνων τοΰ πολέμου, δταν αί άσφαλιστι- 
καί έταιρεΐαι άνέστειλαν έπί τι διάστημα τάς εργασίας των ή νψακίαν 
τά άσφάλιστρα·

Μ γαλλική Κυβέρνησις πρό; ένίσχυσιν τής έμπορικής ναυτιλίας της 
προέβη περαιτέρω, παρέχουσα τήν έγγύησίν της είς τήν αγγλικήν Κυβέρ
νηση1 υπέρ τών Γάλλων ύπερθεματιστών κατά τους πλειστη^ια.Γμοϋς 
πλοίων' τούς ένεργουμένους ύπό τής αγγλικής Κυβερνήσεως διά τά συλ- 
λαμβανόμενα κατά τούς διεθνείς κανόνας εχθρικά πλοία, μέχρι τών 
τριών τετάρτων τής άξίας τιον. Ή  μεγίστη δμως σημασία τής έμπορι
κής ναυτιλίας, ή καταδειχθεϊσα ιδίως κατά τόν πόλεμον, καταφαίνεται 
καί έκ τοΰ διαγγέλματος τοΰ Προέδρου Ούΐλσων πρός τάς Βουλάς, διά 
τοΰ οποίου τονίζεται ή ανάγκη, δπως ληφθοΰν προστατευτικά μέτρα διά 
τήν ένίσχυσιν τής έμπορικής ναυτιλίας τών Ηνωμένων Πολιτειών, αί 
όποίαι θά συνεκόμιζον πολύ μεγαλύτερα κέρδη, έάν έξυπηρετονντο διά 
τής θαλασσίας μεταφοράς καί έξαίρεται ή άνάγκη τής άμεσου θερα
πείας τοϋ κακοΰ διά τής αγοράς άτμοπλοίων ύπ’ αυτού τοΰ Κράτους.

VII

Η επεμβαοις τοΰ Κράτους διά τήν γεωργίαν έκδηλοΰται περισσό
τερον διά τής .κυβερνητικής ιιερίμνης πρός έξασφάλισιν τής παραγω
γής και έντασιν τής καλλιεργεί ας ώρισμένων είδών πρώτης άνάγκης. 
Ποικίλα είνε τά ληφθέντα πρός τοΰτο μέτρα. Είς τήν Ιταλίαν διά τον 
Διατάγματος τής 3 Ιουνίου 1915 έπετράπη είς τό Κράτος νά διευκο- 
λιτνη είς τούς γεωργούς τήν προμήθειαν γεωργικών μηχανών καί νά 
έπεκτείνη τά π/.εονεκτή ματ α τής γεωργικής πίστεως. Εις τήν Γαλλίαν 
συνεστηθησαν ύπό τού ’Υπουργείου τής Γεωργίας τοπικαί έπιτροπαΐ 
διά τήν μελέτην τών γεωργικών ζητημάτων. Εχορηγήθησαν άφ ’ έτέ
ρου, δ'πως καί είς δλα τά εμπόλεμα Κράτη, άδειαι είς τούς έφεδρους 
κατά τήν έποχήν τής σποράς διά τήν έξασφάλισιν τής γεωργική; πα- 
ραγο.»γής·

Εις τήν' Γερμανίαν έλήφθησαν μέτρα διά τήν καλλιέργειαν χέρσων 
έκτάοΐεων. Διά τοΰ Διατάγματος τής 7 Νοεμβρίου 1914 έκανονίσθη ή 
ϊδρνσις συνεταιρισμών έξ ιδιοκτητών γαιών. ελωδών ή χέρσων. Έπί 
τή βάσει σχεδίου έκπονουμένου δπό δηιιοσίων υπαλλήλων καί κατά τάς 
υποδείξεις τής αρχής έκτελοϋνται αί εκχερσώσεις τών έδαφών διά τής 
καταβολής τών ιδιοκτητών, μελών τοΰ συνεταιρισμού, καί τής χορηγή- 
σεως δανείων ύπό τοϋ Κράτους, τά οποία, εξοφλητέα έντός δεκαετίας, 
παρέχονται άτόκως διά τά δύο πρώτα ετη καί έπί μικρώ τόκφ (3.17 ο )ο) 
διά τά υπόλοιπα. Είς τήν Γερμανίαν άφ ’ έτέρου ένυσχύθη ή γεωογικη 
παραγωγή διά τής χρησιμοποιήσεως έν μεγάλη κλίμακι χημικών λιπα
σμάτων ( 1 ). ’Ενώ είς τάς αλλας χώρας ή αΰξησις τής γεωργικής πα
ραγωγής κατωρθώθη έντός περιωρισμένων σχετικώς όρίων, διά τόν λό
γον τοΰ περιορισμού τής βιομηχανίας τών χημικών λιπασμάτων, τής 
οποίας ή πρώτη ΰλη, τό κάλι, παράγ’εται μόνον είς τήν Γερμανίαν.

Η είς σίτον ανεπάρκεια τών πλείστων έμπολέμων Κρατών έκαλύφθη 
κατά τό πλεΐστον έξ Αμερικής. Εκ τούτου δμως έπήγασε καί ή inpo>- 
σις τής τιμής τοΰ σίτου, ή όποία έκ δρ. 20 τά εκατό κοιλά πρό τοΰ 
χολέμου, έ'φθασεν είς δρ. 30. Διά τήν έξασφάλισιν έφθηνοτέρου άρ
του αί Κυβερνήσεις τών εμπολέμων άναβαν διάφορα μέτρα, ώς π. χ. 
τήν έλάττωσιν τοΰ εισαγωγικού δασμοΰ τοΰ σίτου, τήν έλάπτωσιν τών 
ναύλων τών έπιταχθένκον πλοίων καί τών κομίστρων τών σιδηροδρό
μων καί τέλος τόν κανονισμόν τής άλέσεως καί άρτοποιΐας κατά τρόπον 
έπιτρέποντα κατασκευήν εϋθηνοτέρου άρτοι».

ί ΐ )  Οΰτω ή παραγωγή τής πατάτας έδι,πλασιάσβη σχεδόν κατά τό δενίτερον 
έτος τοΰ πολέμου καί. τών άλλων γεωργικών προϊόντων ην'Ξησε σημαντικής ή 
παραγωγή.



Κν 'Κλλάδι διά τον νόμου G98 τής 2S ’Οκτώβριον 1915 περί έκτα
κτων μέτρων προς ένίσχνσιν τής γεωργίας ώρίσθη, ότι τΰ ύπό τον Λη- 
μοσίου επιτασσόμενα σιτηρά ή όσπρια διατίθενται κατά προτίμησιν πά- 
σης άλλης χρήσεως πρός απορών, παρεχόμενα είς ίδιώτας είτε επί άμε- 
σω καταβολή τον άντιτίμοί' είτε έπί πιστώσει κατά τόν νόμον 528 τής 
27 Δεκεμβρίου 1914 (1 ) . Διά τον νόμον 698 επίσης ώρίσθη, ότι δύνα- 
ται δι’ άποφάσεως τον 'Υπουργικού Συμβουλίου νά άπαγορευθή προσα»- 
ρινώς ή έλευθέρα διάθεσις τών έν τώ Κράτει υπαρχόντων σιτηρών καί 
οσπρίων ώς καί ή έλευθέρα χρήσις τών αποθηκών, είς τάς όποιας φι^ 
Λάττονται έπί σκοπώ δπως ταϋτα χρησιμαποιηθώσι διά τάς άνάγκας 
τής σποράς, πωλούμενα ύπό τοπικών επιτροπών είς ίδιώτας πρός σπο- 
οάν έπί αποζημιώσει τον ιδιοκτήτου.

VIII

Ή  έπέκτασις τής δικαιοδοσίας τοϋ Κράτους έξεδηλώθη έπίσης έν
τονος καί είς τήν κοινωνικήν οικονομίαν. Ή  κοινωνική πολιτική του 
νέου Κράτους, ή όποία άνεπτνσσετο πρό τον πολέμου διά τών διαρκών 
καταχτήσεων τής (οργανωμένης όμάδος, ένετάθη έκ τών αναγκών καί 
τών περιστάσεων, τάς όποιας έδημιούργησεν ό πόλεμος.

Ή  άμεσος καί γενική έκδήλωσις τούτον έκ μέρους όλων τών εμπολέ
μων Κρατών ύπήρξεν ή άναγνώρισις τής ΰποχρεώσεως τοϋ Κράτους 
πρός συντήρηση» τών απόρων οικογενειών τών επίστρατων δι’ ημερη
σίων χορηγήσεων, αί όποίαι έ ξ ασφαλ ί ζουσι ν έπαρκώς τάς άνάγκας τής 
ύπάοξειος, βαρύνουσι δέ διά μεγάλων ποσών τόν προϋπολογισμόν τοϋ 
Κράτους. Γενικώτερον έπίσης έξεδηλώθη ή μέριμνα υπέρ των ανέργων 
έργατών. Εις τήν Γαλλίαν διά τοϋ Διατάγματος τής 24 Νοεμβρίου 
1914 ώρίσθη ή καταβολή ημερησίου βοηθήματος είς ανέργους έργάτας- 
Τδρυθη έκ δημοσίων εσόδων « ’Εθνικόν Ταμεϊον τής απραγίας (F on d  
N ation al de C h om age. τροφοδοτούν τά τοπικά συναφή ταμεία καί 
παοέχον ημερομίσθια εις τους έργάτας τους μή εύρισκοντας εργασίαν 
καί άποδεικνύοντας δτι είργάζοντο πρό τοϋ πολέμου. Αί αιτιάσεις τού
των ελέγχονται υπό έπιτροπής άποτελονμένης έξ ίσου άριθμοΰ εργοδο
τών καί έργατών, συνιστωμένης υπό τών Νομαρχών, ο! δέ κατά τήν 
κοίσιν τής επιτροπής δικαιούμενοι λαμβάνουν ήμερησίως 1.25 και 0.50

( 1 ) ’ Επετράπη έπ’ έγγυήσει τοϋ Κράτου ή έπί πιστώσει πώλησις i w  της 
Εθνικής Τραπέζης σίτον η άλλων δημητριακών καρπών πρός γεωργικούς 
συνεταιρισμούς ή ομάδας, έξ είκοσι τουλάχιστον προσώπων γεωργών, έν καιρό» 
έπιστρατεΰσεως δέ είς ομάδα τριών ατόμων μέ πίστωσιν έκ δραχμών 1000 κατ’ 
«νώτατον οοιον.

δι έκαστον μή εργαζόμενον μέλος οίκογενείας. Τοϋ δικαιώματος τοΰ- 
τον στερείται ό έργάτης άμα ώς άρνηθή νά δεχθή εργασίαν τής δε- 
ξιότηιός του·

Το μέτρον τοϋτο έχαρακτηρίσθη ώς μία κατάκτησις τών κολιλεκτιβι- 
στικών αξιώσεων, άλλ ό Υπουργός τής ’Εργασίας καί τής Κοινωνι
κής Προνοίας επανήλθε διά τής υπουργικής εγκυκλίου τής 7 Δεκεμβρίου 
1914 διά νά δηλωση, δτι διά τής ΐδρνσεως τοϋ ταμείου τούτου δέν έλύε- 
το όριστικώς τό πρόβλημα τής έπεμβάσεως τοϋ Κράτους είς τόν άγώνα 
κατά τής απραγίας, άλλά προσωρινόν ιιετρον έλήφθη διά τόν εκ τοΰ πο
λέμου δημιουργηθεντα κλονισμόν τής έργασίας.

Διά τούς άνεργους δμως έργάτας διοικητικά μέτρα έλήφθησαν καί 
είς τα άλλα εμπόλεμα Κράτη, είς τά οποία έλειτούργουν οργανισμοί έξ- 
υπηρετονντες τήν ανάγκην αυτήν. Είς τήν 'Ιταλίαν δέ. δπου δέν ύπήρ- 
Χε σχετική υπηρεσία, συνε στήθη τοιαύτη άμα ώς έκηρύχθη ή γενική 
έπιστράτευσις.

λιά τόν κανονισμόν τοϋ ημερομισθίου έλήφθησαν διοικητικά μέτρα 
έν Γαλλία. Τό Διάταγμα τής 10 Αΐγούστου 1899 ώριζεν, δτι διά τά 
εκτελουμενα έργα διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους καί τών δήμων τό ημε
ρομίσθιον καί τάς ώρας τής έργασίας ορίζει τοπική επιτροπή, άποτε- 
λουμενη άπό ίσον άριθμόν έργοδοτών καί εργατών. Διά τής υπουργι
κής διαταγής τής 5 Φεβρουάριου 1915 ώρίσθη δπως είς τούς κανονι
σμούς τούτους τοϋ ημερομισθίου καί τών ώρών τής έργασίας δοθή χα- 
•ρακτήρ δημοσιότητος ϊνα άποτειλέσουν τό τρέχον ημερομίσθιον διά πά
σαν βιομηχανίαν. Διά τής αυτής υπουργικής εγκυκλίου διαταγής συνι- 
στώνται τοπικαί έπιτροπαί γνωμοδοτικαί διά τήν άπσ/.ατάστασιν τής εθνι
κής έργασίας, άποτελούμεναι άπό ίσον πάντοτε άριθμόν έργοδοτών καί 
εργατών.

Πλήν τών μέτρων τούτων έσημβιώθησαν έπεμβάσεις τοΰ Κράτους 
έπί τών ιδιωτικών συμβολαίων. Ουτω τά άσφαλιστήρια συμβόλαια τής 
ζωής άργοϋν συνήθως έν περιπτώσει πολέμου καί οκτώ μήνας άπό τής 
συνομολογή σ εως τής ειρήνης. Έ ν Γαλλία δμως διά μεσολαβήσεως τοϋ 
Κράτους αί ασφαλιστικοί έταιρεΐαι έδέχθησαν δπως ίσχύη ή άσφάλεια 
διαρκοϋντος τοΰ πολέμου διά προσθέτου άσφαλίστρου, διά τήν καταβο
λήν τον όποιον παρεχωρήθησαν εύκολίαι είς τούς άσφαλιζομένους- ’Ε
πίσης έν Γαλλία έδόθησαν προθεσμίαι, καταβολής τών ένοικίων δχι μό
νον διά τούς επιστράτους άλλά καί διά τούς άπορους έν γένει ένοικια- 
στάς. Διά τούτους ώρίσθη δτι έφ’ δσον τό μίσθωμα εινε κάτω τών 1000 
δραχμών έτησίως ή προθεσμία τής άναστολής χωρεΐ υπέρ αυτών ανευ 
διαδικασίας, εάν δμως τό ετήσιον μίσθωμα εΐνε άνώτερον τών 1000 
δραχμών ό ενοικιαστής υποβάλλει δήλωσιν άδυναμίας, ύποχρεούμενος



νά απόδειξη τόν ισχυρισμόν του εάν προκληθή υπό τοϋ έκμισθωτοΰ. Δέν 
περιωρίσθη μόνον είς τοϋτο ή γαλλική Κυβέρνησις, άλλ’ αντιμετώπισε 
τό ζήτημα τοϋ διακανονισμού τών ουτω συσσωρευομένων ενοικίων διά 
νομοσχεδίου έπιτρέποντος άναλόγως τών περιστάσεων τήν λύσιν τής 
μισθώσεως ή τήν έλάττωσιν τοϋ μισθώματος. Δέν έθίγετο διά τούτου 
μόνον ή ισχύς τών ιδιωτικών συμβολαίων αλλά καί τό κύρος τής ιδιο
κτησίας. *0 εισηγητής δέ τοϋ νομοσχεδίου Υπουργός τής Δικαιοσύνης 
Βιβιανί ώμολόγησε τοΰτο, αλλ’ έπεκάλέσθη άφ’ ένός τήν άνάγκην. έπι- 
βά/Αουσαν τό μέτρον. άφ ’ έτέρου τήν έπελθοΰσαν μεταβολήν έν τή αστι
κή ιδιοκτησία άπό της εποχής τής εφαρμογής τοϋ ναπολεοντείου Κωδι
κός. Η μεγάλη αΰξησις τής άξίας τών αστικών κτημάτων ώς έκ τής 
συσσωρεύσεως τοϋ πληθυσμού είς τάς πόλεις ή έπελθοϋσα κατά τήν 
τελευταίαν εκατονταετίαν παρέχει, κατά τόν Γάλλον νομοθέτην, τήν ηθι
κήν βάσιν πρός έπιβολήν περιορισμών εις τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, 
τό διατυπωθέν είς παρωχημένην εποχήν δτε ήτο διάφορος ή αξία τής 
αστικής ιδιοκτησίας. Πρός έπίρρωσιν τών νέων τούτων άρχών έπεκα- 
/ιέσθησαν οι υποστηρικται τοϋ νομοσχεδίου τήν ίσχύουσαν διάταξιν πε
ριορισμού τού μισθώματος τής αγροτικής ιδιοκτησίας έν περιπτώσει θεο
μηνίας καί συνήγαγον, δτι κατ' έπέκτασιν τής άρχής αύτής δύναται καί 
διά τήν αστικήν Ιδιοκτησίαν ό πόλεμος νά θεωρηθή θεομηνία-

Ε φ ’ δσον παρέρχεται ό χρόνος καί έξακολουθεΐ ό πόλεμος έπί τοσοΰ- 
τον τό Κράτος εύρίσκεται είς τήν ανάγκην νά έπεκτεί.νΐ] τήν έπέμβα- 
σίν του. Ό  περιορισμός τής ιδιωτικής καταναλώσεως άποβαίνει όλονέν 
ή σπουδαία μέριμνα τοϋ Κράτους. Ό  περιορισμός ούτος επιβάλλεται Ίχι 
μόνον έκ τής έλλείψεως τών τροφίμου καί ειδών πρώτης άνάγκης. αλ
λά διά τά είσαγόμενα έμπορεύματα καί πρός ένίσχυσιν τού ισοζυγίου 
τών πληρωμών καί διατήρησιν τής τιμής τοϋ εγχωρίου συναλλάγματος 
εις τάς μεγάλας αγοράς τών ούδετέριον χωρών.

Πρός τοιοΰτον σκοπόν χώραί τινες, ώς ή Γαλλία, άπηγόρευσαν την 
εισαγωγήν ειδών τινων ή έπέβαλον βαρείς εισαγωγικούς δασμούς· ΓΙρο- 
έβησαν είς παραινέσεις πρός περιορισμόν τής ιδιωτικής καταναλώσεως 
καί τέλος διά τήν οικονομίαν τοϋ γαιάνθρακος. τού οποίου ή ελλειψις 
γίνεται όλονέν περισσότερον αισθητή, τά πλεΐστα τών εμπολέμων Κρα- 
τών, ήτοι ή Γερμανία, Αυστρία, ’Ιταλία, ’Αγγλία, τελευταίως ή Γαλλία 
καί ονδέτεραι χώραι, ώς ή 'Ολλανδία, έπέβαλον μεταβολήν τής νομίμου 
ώρας κατά μίαν ώραν πρός τά εμπρός, ώστε ένωρίτερον νά άρχίζη τό 
πρωΐ ή εργασία καί ένωρίτερον νά τελειώντ) τό εσπέρας, διά νά χρη- 
σιμοποιήται περισσότερον τό φως τής ημέρας καί όλιγοκερον τό τεχνη
τόν φώς ( 1 )

( 1 ) Ή  έκ τοϋ μέτρου τούτου έπελθοϋσα οικονομία εις τήν ’Αγγλίαν υπολο
γίζεται εις 63 εκατομμύρια φράγκα έτησίως.

IX

Μετά τήν έρευναν αυτήν τής έπεμβάσεως τοϋ Κράτους έξ αφορμής 
τού πολέμου, έπεμβάσεως. ή όποια βαίνει εκτεινόμενη έφ’ δσον παοατεί- 
νεται ό πόλεμός, γεννάται τό έρώτημα, ποια θά είνε ή έπίδρασις αύτής 
δια τ.·ι μέλλον μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης ; Αι έπελθοϋσαι με- 
ταβολαι εις τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν πολιτικήν διαρκούντος τοΰ 
πόλεμον θά επηρεάσουν τήν κατεύθυνσιν καί τήν λειτουργίαν τοϋ νέου 
Κράτους ;

i i :  προκύπτει ές όσιον έξετέθησαν. ή έπέμβασις τοϋ Κράτους, ή ύπα- 
γορευθεΐσα έκ της καταστάσεως άνάγκης τής δημιουργηθείσης έκ τοϋ 
πολέμου, έκανονίσθη ύπό τής άρχής τής θεραπείας αναγκών δημοσίας 
ταξεως και τής προστασίας τοϋ γενικωτέρου πολιτειακού καί κοίλ’ωνι- 
κοϋ συμφέροντος, ή οποία διέπει τό νέον Κράτος. Κατ’ ακριβή έκτίμιΓ 
σιν. τό Κράτος δέν έκαμε νεωτερισμούς. "Ελαβε βεβαίως μέτρα τινά 
προσωρινά καί μεταβατικά πρός θεραπείαν τών αναγκών, αΐ όποίαι αί- 
φνιδιω, ανεφανησαν και τά όποια ηρθησαν διαρκούντος έτι τοϋ πολέ
μου ή θά αρθούν άμα έκλείψουν οί λόγοι πού’ τά ύπηγόρευσαν. άπομέ- 
νοντα μέ περιωρισμένην ιστορικήν σημασίαν, κατά τά άλλα δμως τό 
Κράτος δέν επραξεν άλλο τι. ή νά βαδίση μέ ταχύτερα βήιιατα τήν χα- 
ραγμένην οδόν, πρός τήν όποιαν φέρεται- Ζήτημα απομένει μόνον εάν 
καί μέχρι τίνος σημείου θά έπανέλθη έπί τών βημάτων του άμα Ιτο- 
κατασταθή ή ειρήνη. Βεβαίως τό Κράτος άγοραστής καί πο)λη- 
της τροφίμων δεν θά παρουσιασθή τήν έπαΰριον τής ειρήνης, ή παλαιά 
όμως άΞίυ.-σις ή συζητηθεΐσα πρό εικοσαετίας ήδη είς τήν γερμανικήν 
Βουλήν, ή διατυπωθεΐοα εις τάς εί.χάς τοΰ συνεδρίου τής Γενεύης, πεοί 
ίδρνσειο; κρατικού μονοπωλίου τοϋ σίτοι’, θά εύρη τώρα περισσοτέρους 
και έπιμονοπτέρους ύποστηρικτάς μετά την επιτυχή εφαρμογήν του. TV 
νές ί&λως τε τών άξιώσεων καί διεκδικήσεων τών κολλεκτιβ ιστών ελα- 
βον εφαρμογήν προσωρινήν, ώς ί| καταβολή ημεραργίας είς τούς έρ- 
γάτας τούς στερούμενους εργασίας, ή φορολογία ύπό προοδευτικήν κλί
μακα εκτάκτων κερδών, ή δημοσιοποίησις βιομηχανιών, αί εξαγγελθεί- 
σ αι ύπό επισήμων ρητόρων νέαι άντιλήψεις τής αστικής ιδιοκτησίας 
κλ.π. άποτελοϋσι πλέον, ώς προηγούμενα έφαριιοσθεντα. νέα δπλα 
τοΰ κοινωνικού άγώνος τοϋ διεξαγομένου άπό τάς ώργανωμένας εργα
τικός ομάδας.

Νοϊιοι τινές ψηφισθέντες είς δλα τά Κράτη τά εμπόλεμα καί τινα τών 
ουβέτέρων, ώς π· χ. καί ό έν Έλλάδι είσαχθείς νόμος περί αισχροκέρ
δειας. ύπηγορεΰθησαν μέν ύπό τών περιστάσεων, άντιχποκρίνονται δμως 
είς αίσθημα μονιμωτέρας ανάγκης. Α λλ ’ οι νόμοι ουτοι καί ή γενομένη



διαρκοΰντος τοΰ πολέμου εύρεϊα χρήσις της έπιτάίξεως και τής ,Ήατι- 
μησειος τών προϊόντων καί ή επιβολή βαρείας φορολογίας έπί τών εκ
τάκτων κερδών, ή όποία θά έξακολουθήση καί μετά τήν ειρήνην, θά 
έπιφέρωσιν αισθητήν χαλάρωσιν τοΰ επιχειρηματικού πνεύματος και 
κατ’ αλληλουχίαν έπέκτασιν τή; έπεμβάοεως τοΰ Κράτους. Τοΰτο |πη- 
κολούθησε διαρκοΰντος τοΰ πολέμιου, οπότε οίονδήποτε κενόν κατέν.ιπεν 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία έπληροΰτο ύπό τής λειτουργίας τοΰ Κρότο?· 
"Οπου έστάθη τό έμπόριον έκινήθη τό Κράτος. "Οταν άνέστειλαν τάς 
έργασίας των αί ασφαλιστικοί έταιρεΐαι, ένεφανίσθη τό Κράτος ασφα
λιστής τών νέων κινδύνων διά τά πλοία καί τά φορτία. ’Όχι δε μόνον 
ασφαλείας αλλά καί έγγυήσεις άνέλαβεν. Ήγγυήθη διά τήν αγοράν 
πλοίων, ήγγυήθη εις τάς έκδοτικάς Τραπέζας καί έκρυψε κινδύνους, 
οΐ όποιοι έβάρυνον μόνον τόν επιχειρηματίαν. Ή  είς τό επίπεδον τοΰτο 
έπέμβασις θά εξακολούθηση όταν μετά τήν ειρήνην ή δράσις τοΰ Κρά
τους θά ένταθι] πρός προστασίαν καί ένίσχυσιν τής εθνικής παραγω- 
γής. Γενικώτερον άλλως τήν έπέμβασιν τοΰ Κράτους θά υποβοηθήση ή 
αυςησις τής φορολογίας καί ή δημιουργία κρατικών μονοπωλκον, επιβαλ
λόμενα μέτρα διά την υπηρεσίαν τών υπέρογκων πολεμικών δανείων 
τών έμπολέμων χωρών. Ά λλω ς αί δαπάναι τοΰ νέου Κράτους αυξάνουν 
άφ ’ εαυτών.

Ή  δημοσία άντίληψις τών απόρων τάξεων αποβαίνει όλο νέ ν βαρύτε- 
ρον μέλημα τών Κυβερνήσεων. Ή  προστασία τής πολιτείας δέν δύναταί 
νά Ιγκοηάλεί-ψη τούς έφεδρους έπανερχομένους εις τάς εστίας των, ούτε 
είνε δυνατόν αί χιλιάδες τών έργατών καί έργατίδων τών εργαζομένων 
σήμερον είς τήν κρατικήν βιομηχανίαν τών πολεμικών ειδών νά εύρε- 
θοΰν έγκαταλελειμμένοι χωρίς έργασίαν τήν έπιούσαν τής ειρήνης. "Ο 
λα αυτά είνε τά προβλήματα, τά όποια θά αντιμετώπιση τό Κράτος καί 
θα λύση οταν παύση ό πόλεμος κατά τάς υπαγορεύσεις τής κοινωνικής 
ειρήνης. Αύτή άλλως ή δημιουργηθεϊσα έκ τού πολέμου κατάστασις, διά 
τής μακράς παρατάσεως, περιέχει καί τά στοιχεία τής άμύνης, μέ τά 
όποια θά γίνη όμαλωτέρα ή έξέλιξις. Ούτο) ή εθνική παραγωγή, ίδια 
ή γεωργική, σπουδαίως ένισχύθη ήδη διαρκοΰντος τού πολέμου, ή δη
μιουργία εκτάκτων κερδών παρουσιάζει ύλην πρός φορολογίαν, ή γυ
ναίκα απέβη εις μεγαλυτέραν κλίμακα παράγουν δράσεως, άναπλτ.ρώσα- 
σα είς δλας τάς κατηγορίας τής παραγωγής τόν έπί ετη μαχόμενον άν- 
δρα, τό Κράτος τέλος διά τής επεκτάσεως τής δικαιοδοσίας του απέ
κτησε νέας υπηρεσίας καί έμπειρίαν διά τά νέα καθήκοντα, τά όποϊα 
καλείται νά έκτελέση·

’Εάν άλλοτε ή έπυοΰσα τών πολέμων εύρισκεν όλιγωτέρας καταστρο- 
φάς, ήτο καί τό Κράτος άσθενέστερον καί ή κοινωνία άτελεοτάκε

καί τό άτομον πτωχότερον εις τά εφόδιά του διά τόν αγώνα τής -ωής 
καί περισσότερον μεμονωμένον. Σήμερον άντιθέτως ή φυσική ροπή 
πρός ισορροπίαν καί άνάκτησιν όμαιλής κινήσεως ύποβοηθειται διά κοι
νής καί συνδυασμένης προσπαθείας ατόμων, όμάίδων και Κράτους υπό 
τό φώς τής επιστημονικής έρεύνης καί ύπό τήν ηθικήν αναγκην (οργα
νωμένης κοινωνικής αλληλεγγύης.
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I .  Περιωρισμένη δρασίί τοϋ δικαστοΰ κατά τήν ίσχύουσαν πολιτικήν δι
κονομίαν.— II. Ή  δράσις αύτοΰ κατά τάς νεωτέρας δικονομίας. I I I .— 'Η  
κατά τήν Ισχύουσαν δικονομίαν δράσις τοΰ’δικαστοΰ δέν επιβάλλεται άναγκαίως 
ύπό τής φύσεώς τών Ιδιωτικών διαφορών.— IV . 'Η  έπέκτασις τής εξουσίας 
τοϋ δικαστοΰ εξεταζόμενη άπό κοινωνικής καί πολιτικής άπόψ εως. Αί αντιρ
ρήσεις τοΰ R . Schm idt. V . Ανασκευή τών άντιρρήσεων τοϋ R . Sch m idt.— 
V I ,  Γενική έν Εύρά>πΐ} κίνησις προς έπέκτασιν τής εξουσίας τοϋ πολιτικού 
δικαστοϋ.

I

1 . Κατα την ίσχύουσαν δικονομίαν η δράσις: τοΰ δικαστοΰ εν τή πο
λιτική δικη είνε. ώς γνιοστόν. εις ακρον περιωρισμένη.

’ί  ν Γτροκο·- μικρά καί ασήμαντος εΤνε ή μετοχή τ. ί· δικαστού είς ~ήν 
σ υ λ λ ο γ ή ν τ ο ϋ  π ρ α γ μ α τ ι κ ο ν ν λ ι κ ο ϋ τ ή ς δ ι α φ  ο
ρ ό ς .  Ο δικαστής έχει μόνον τό δικαίωμα νά διατάττη αντεπαγγέλτοκ 
άπόδειξιν τών αμφισβητούμενων ισχυρισμών τών διαδίκων, νά διατάττη 
αιχτεπαγγέλτως εμφανίσεις διαδίκων. αυτοψίαν. πραγματογνωμοσύνην, 
να έπιβάλλη αύτεπαγγελτοχ δικαστικόν ορκον και νά άπευθύνϊ) έ.ρωτή- 
σεις πρός τους δ ι αδίκου: και τους μάρτυρας πρός διασάφησιν τών ύπό 
τών διαδίκων προτεινομένων πραγμάτων. ΓΙέρα τούτου ή θέσις τοΰ 
δικαστοΰ εινε παθητικη άπλώς· ή ενέργεια τοΰ δικαστοΰ άρχεται μετά 
προτασιν τών διαδίκων «μή προταθέντα δέ πράγματα δέν δύνανται 
κατά κανόνα νά άναπληρωθώσιν έξ έπαγγέλματος» (πολ. δικ. 170).

Ύπό τάς ανωτέρω επιφυλάξεις ό δικαστής οφείλει νά δικάζη secun
dum  allegata et p rob ata  parti uni, υπό τάς ανωτέρω επιφυλάξεις 
ΟΊ,ιχί ό δικαστής, άλλ ο! διάδικοι έ’χουσι, κατά τήν ίσχύουσαν δικοτο- 
μιαν. την δεσποτείαν επι τοΰ πραγματικού ύλικού, έφ ’ of· στηρίζεται ή 
δικαστική άπόφασις.

-■ Οχ, μόνον ως προς την συλλογήν τοΰ πραγματικού ύλικού είνε

* Κατά διασκευήν τής έν τΓ] αίί)ούσΐ| τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου ‘Αθηνών 
γενομένης διαλέξεώς μου τή 14 Φεβρουάριου 1915.

παθητική τού δικαστοΰ ή θέσις, άλλά και ώς πρός τήν λεγομένην κ ί ν η- 
ΰ ι ν τ η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς .

Κατά τήν ίσχύουσαν δικονομίαν, ούχ'ι ό δικαστής, αλί.' οί διάδικοι 
ρυθμίζουσα τήν πρόοδον τής δίκης. Έπιμελεία τών διαδίκων, ώς γνω
στόν, γίνονται αί κλήσεις και αί πρός τόν άντίδικον ανακοινώσεις πρά
ξεων είτε αϊτού τοΰ διαδίκου. είτε τοΰ δικαστηρίου· έπιμελεία τών δια
δίκων είσάγεται ή υπόδεσις πρός συζήτησιν διά τής έγγραφής εις τό 
πινάκιον καί έν γένει έπιμελεία διαδίκου τινός προκαλεϊται ή περαιτέρω 
ένέργεια τής δικαστικής αρχής.

Εκτός τούτου οί διάδικοι έχουσιν απόλυτον τό δικαίωμα νά παρα- 
τείναισιν άπό συμφώνου τάς ύπό τού νόμου ή τού δικαστηρίου τεταγμέ- 
νας προθεσμίας, πλήν ώρισμένων εξαιρέσεων. Άδρανούντο/ν τέλος τών 
διαδίκων. ηρεμεί ή διαδικασία, κινείται δέ πάλιν τή πρωτοβουλία διαδί- 
κόι· τινός.

3. Αν ο δικαστής εχη παθητικήν τήν θέσιν έν τή συλλογή τοΰ δια
δικαστικού υλικού καί έν τή κινήσει τής διαδικασίας, ούχ ήττον σπου
δαίοι είνε οί περιορισμοί αντού έν τή έ κ τ ι μ ή σ ε ι τ ο ύ  π ρ ο σ α- 
χ θ έ ν τ ο ς ύ λ ι κ ο ΰ.

'Αρκεί νά ένθυμηθώμεν τήν υποχρέωση· τοΰ δικαστοΰ δπως δεχθή ώς 
αληθείς τούς έν τώ άκροατηρίω μή άμφισβητηθέντας πραγματικούς 
ισχυρισμούς, αρκεί νά ένθυμηθώμεν τούς περιορισμούς τοΰ δικαστού έν 
τή έκτιμήσει τής συνθέτου δικαστικής ομολογίας, έν τή εκτιμήσει τής 
έκθέσεως αυτοψίας, έ ν τή εκτιμήσει τής γνώμης τών πραγματογνωμό- 
νων καί τούς περιορισμούς αΐτοΰ έν τή εκτιμήσει τών εγγράφων. ‘Α ρ
κεί τέλος νά ένθυμηθώμεν τήν αϋστηράν τυπικήν αποδεικτικήν δύναμιν 
τού όρκου, τοΰ τε επακτόν καί τού δικαστικού.

4 . Τέλος ή ίσχύουσα δικονομία ανεπαρκή παρέχει έξουσίαν είς τόν 
δικαστήν πρός κ α τ α π ο λ έ μ η ο ι ν τ ή ς σ τ ρ ε ι|· ο δ ι κ ί α ς 
καί τής παρελκύσεως τών δικών.

'Αληθώς ύπάρχουσι. διατάξεις περί καταδίκης είς τήν δικαστικήν δα
πάνην τού βραδύναντος ή υπαιτίου τής αναβολής διαδίκου ή πληρε
ξουσίου- υπάρχει προσέτι ή διάταξις τού άρθρου 205 πολ. δικ. — ή 
οΐΐδέποτε δυστυχώς, καθ' οσον γινώσκω, έφαρμοσθείσα,—'  ή παρέχουσα 
είς τόν δικαστήν τήν έξουσίαν δπως έπιβάλη ποινήν είς τόν κακοβού- 
λως παρελκύοντα τήν δίκην διάδικον ή πληρεξούσιον, έ’τι δέ διατάξεις 
τινές περί π ο ι ν ώ ν  έπιβλητέων είς τόν ήττώμενον διάδικον καί περί 
π α ρ α β ο λ ώ ν  κατά τήν άσκησιν ενδίκων μέσων. Εις τήν καταπολέ- 
μησιν τής παρελκύσεως τών δικών αφορά ωσαύτως ό νόμος ΓΩΖ , δι 
ου εισήχθησαν περιορισμοί ώς πρός τάς έφέσεις κατά τών μή οριστι
κών αποφάσεων.



——----------------------------------  Ι ω α ν .  Κ . 2rjuavir)Qct

Αλλα πέρα τούτων, εάν εξαίρεση τις τήν πόσης ελαστικότατο- £στε- 
ρημενην διάταξιν τοϋ δίρθροχ- 160 τής πολ. δι*., τάς διατάξίΐς’ νεωτέ
ρων τινών νόμων, ’ δία δέ τοΰ νόμου ΓΥ Ο Θ ' ώς πρός τήν πρόταση· 
δικό νομικής άκυρότηιος καί τάς διατάξεις περί ανατρεπτικών'προθε
σμιών, ούδεμία άλλη παρέχεται εις τόν δικαστήν εξουσία πρός άπόρρι- 
ψιν των βραδέως ή τών πρός παρέλκυαιν απλώς τής δίκης προτεηχωέ- 
νων Ισχυρισμών καί αποδείξεων.

Αντη είνε έν άδροτάταις γραμμαϊς ή κατά τήν ϊσχύουσαν δικονοαίαν 
θ&σις έν τη δίκη τοϋ πολιτικού δικαστού. “ Ιδωμεν νϋν πώς έχουσϊ τά 
τοϋ θέματος τούτοι- έν ταΐς νεωτέραις δικονομίαν.

II

5. At νεώτεραι δικονομ&χι, καί ιδία ή Αυστριακή καί ή Ούγγρική
εχάραξαν πολύ ε^ύτερα τά δρια της έν τή πολιτική δίκη δικαστηοια- 
κής εξουσίας.

Κατά την Αυστριακήν δικονομίαν, δ δικαστής δέν δικάζει άπλώς 
secu n du m  allegata et p rob ata  parthun, ovd' έχει τήν περιωρι- 
σμένην εκείνην δράσιν πρός άποσάφησιν τοΰ πραγματικού υλικοί, ήν 
επιτρέπει, εις τόν δικαστήν ή ήμετέρα δικονομία, αλλά σ υ μ π ρ ά τ τ ε ι 
μετα των διαδίκων είς τήν συλλογήν καί τήν εξακρίβωσιν τοΰ πραγμα
τικού τής διαφοράς.

Κατά την Αυστριακήν δικονομίαν ό δικαστής δύναται καί οφείλει «νά 
» συντελή, δι ερωτήσεων ή άλλως, δπως ύποβάλλωνται οί διά τ ή ν  από- 
» φασιν ουσιώδεις πραγματικοί ισχυρισμοί καί συμπληρώνται αί άτε-
* ^  έκ^ σει5 ϊδν  προ? ύποστήριξιν ή καταπολέμησιν τής άξιώσεακ:
» προταθέντων πραγματικών γεγονότων δπως προτείνωνται τά προ;
» απόδειξιν αυτών αποδεικτικά μέσα ή συμπληρώνται αί προταθεΐσα.
* αποδείξεις καί έν γένει δπως παρασχεθώσι πασαι αί πληροφορίαι, δσαι 
» φαίνονται , αναγκαίοι διά τήν σύμφωνον πρός τήν αλήθειαν έξακρίβω- 
» otv των εις τας ύπό τών διαδίκων προταθείσας αξιώσεις άφορώντων 
» πραγματικών γεγονότων» (Αύστρ. δικ. § 182Ϊ.

Πρός τόν σκοπόν τούτον ό δικαστής εχει, κατά τήν Αυστριακήν δι
κονομίαν, τό δικαίωμα δχι μόνον νά διατάσση αύτεπαγγέλτοκ αυτο
ψίαν καί πραγματογνωμοσύνην, δχι μόνον νά διατάσση τήν αύτοπ,.οσω- 
πον έμφάνισιν τών διαδίκων, δπως άπευθύνη πρός αύτούς ερωτήσεις 
«ποσαφητικάς τοϋ πραγματικού τής διαφοράς, αλλά καί νά π'ροσκαλη 
και έξεταζη ώς μάρτυρας, πλήν τών ύπό τών διαδίκων προταθέντων, 
καί άλλους, έξ ών κατά την αγωγήν ή τήν πορείαν τής συζητήσεως δύ
ναμαι νά προσδοκά διασαφήσεις έπί ουσιωδών περιστατικών νά δια-

τάσση τήν έπίδειξιν τών είς χείρας τών διαδίκων ευρισκομένων εγγρά
φων, αρκεί μόνον νά έπεκαλέσθη ταύτα τών διαδίκων οιοσδήποτε- νά 
έξετάζη τέλος πρός απόδειξιν τούς διαδίκους, υποχρεών έν ανάγκη τόν 
έτερον αυτών δπως καί ενόρκως έπιβεβαιώση τούς εαυτού ισχυρισμούς, 
ί Αύστρ. δικ. § ’§ 183 καί 371 κεξ. I.

Η  τοιαύτη ενέργεια τοΰ δικαστού τά δρια αύτής ευρίσκει, κατά 
τήν Αυστριακήν δικονομίαν, πρώτον έν τή απαγορεύσει τής χρήσεως 
αποδεικτικών μέσων, έξ ών κατά τάς ίδιωτικάς πληροφορίας τοΰ δικα- 
στού καί ούχί κατά τά δεδομένα τής δίκης προσδοκάται ή έξακρίβωσις 
τού πραγματικού τής διαφοράς· έπειτα, έν τή απαγορεύσει τής έρεύ- 
νης περί τής αλήθειας πραγμάτων ρητώς έν τή δίκη ώμόλογημένων. 
(Αύστρ. δικ. § 266)· τρίτον, έν τή άπαγορεύσει τής χρήσεο^ς ώς απο
δεικτικού μέσου εγγράφου ή μάρτυρος. καθ’ ού άμφότεροι οί διάδικοι 
εκηρνχθησαν (Αύστρ. δικ. § 1831· τέλος, έν τώ  έπί Ιδιαιτέρων εξαι
ρετικών λόγων στηριζομένω δικαιώματι τού κατέχοντος έγγραφόν τι ή 
άντικείμενον αυτοψίας διαδίκου δπως άρνηθή τήν έπίδειξιν (Αυστρ. 
δικ. § § 304, 305. 369 ), ώς έπίσης έν τώ έπι Ιδιαιτέρων ωσαύτως λό
γιαν στηριζομένω δικαιώματι τοϋ προσκληθέντος ώς μάρτυρος τρίτου 
ή τοΰ ενόρκως πρός απόδειξιν έξετασθησομένου διαδίκου, δπως άρνη- 
θώσιν έφ ’ ώρισμένου ζητήματος τήν μαρτυρίαν ή τήν κατάθεσιν (Αύστρ. 
δβκ. $ !§ 321. 322· 380), καί έν τή έπί ιδιαιτέρων λόγων στηριζομένη 
απαγορεύσει τής έξετάσεως ώρισμένων προσώπων είτε ώς μαρτύρων, 
είτε. ώς διαδίκων (Αύστρ. δικ. § § 320, 372).

6. Ά φ ’ έτεροι* ή Αυστριακή δικονομία άφήρεσε σχεδόν έξ ολοκλή
ρου έκ τών χειρών τών διαδίκων την τυπικήν διεύθυνσιν τής διαδικα
σίας.

Κατά τήν δικονομίαν ταύτην, τήν δικάσιμον ορίζει ή δικαστική Ά ρ - 
χή, μή ίσχύοντος τοϋ συστήματος τών πινακίων (Αυστρ. δικ. § 130). 
ορίζει δέ ταύτην κατ’ αίτησιν τοϋ διαδίκου προκειμένου μόνον νά ε’ισα- 
χθή ή διαδικασία ή νά προχιορήση ή συναινέσει τών διαδίκων ήρεμή- 
σασα διαδικασία, ώς καί είς αλλας τινάς έξαιρετικάς περιπτώσεις (έν 
τη περιπτώσει λ. χ. τών § :§ 164, 398 τής Αύστρ. δικ. .)· τουναντίον 
> α τ ά  κ α ν ό ν α  τάς περαιτέρω. μετά τήν πρώτην, δικασίμους ορίζει 
τό δικαστήριον έξ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς .

Έ ξ  επαγγέλματος ώσαύτως γίνονται αί κλήσεις (Αύστρ. δικ. § § 
131, 288 ). Επιμελεία τέλος τής δικαστικής Ά ρχής γίνονται κατά κα
νόνα αί έπιδόσεις τών κλήσεων, τών δικογραφημάτων, τών αποφάσεων. 
( Αύστρ. δικ. § 87).

Έκτος τούτου ή Αυστριακή δικονομία απηγόρευσε τήν διά συμφω
νίας τών διαδίκων παράτασιν τών προθεσμιών (Αύστρ. δικ. § 128) ή



αναβολήν της συζητήσεως είς έτέραν δικάσιιιον παοά τήν όοισθεία 
« ο  ™ „ S r m | e lo t , ( A W  1Μ ;

5 Τ 5  " ' v ίξοο° ίαν ™ v « Γ ,τη̂ , διαδικασίας (Αϋστρ. δικ. § § 168— 170). '  μ -

. * J nw “ l tv, ^  τον προσαχθέντος υλικού Ικανήν παρέχει
Μέριαν εις τον δικαστήν ύ Αύστριακός νομοθέτης. " '

χι μόνον ό δικαστής εκτίμα έλευθέρως τήν παράλειψιν τής έξην ή.
J  '  f m ™ V wO άντώίκου. τήν παράλειψιν τής άπανηΐ
«εως επι των εις τον διάδικον απευθυνόμενων ερωτήσεων, τήν εκθεσιν
αυτοψίας, την γνώμην τών πραγματογνωμό™>ν, δχι μόνον ή έλευθέρα

Ζ "  " ημησΐζ, εΧ:τ?ί,νεταΐ κα1 ω  ^  συνθέτου δικαστικής όι,ολογί^ς 
« ρ ,  την εκτιμησιν τών Ιγγράφων εχει εΰρυτέραν πω, εξουσίαν 

' ατα τ>Ιν( ημετεραν δικονομίαν παρεχόμενης.

o J f t ^ T r  T11V Α? στρ,1βκήν δ,κθν°·αίαν’ ό «<?*ος ό ύπό τοΰ δικαστη- 
|  ο - επΐ6αΛλομενος εις τον διάδικον ως μέσον άπ οδείξεω ς,-κα ,ά  το 
εν τη δ,κονομια ταυτη σύστημα τής έ ν ό ρ κ ο  υ έ ξ ε τ ά σ ε ω  ς τ ώ ν

“  °  1 κ “  V’ δπε? «ντικατέστησε τόν επακτόν καί δικαστικόν δοκόν 
των παλα,οτερων δικονομιών..- ό όρκος, λέγω, δέν έχε, τήν αύστηρώ:

, ην aJt̂ fUTl^ v  δύναμιν, μεθ’ ής περιέβαλλον αύτόν «I παλαιότε- 
ραι δικονομίαι· καθόσον καί δοθέντος τοΰ όρκου, ό δικαστής έλευθέοως 
ε/.τ,μα την ενόρκως γενομένην διαβεβαίωσιν. καί μή δοθέντος τούτου πάΐ 
λιν ελεύθερος εκτιμά τήν ύπό τοΰ όμόσοντος διαδίκου παράλειψη- ή
αρνησιν του όρκου (Αύστρ. δικ. § § 327. 380, 3 7 1 1

, 8 · ’Αλ^ . κα1 κατά στρεψοδικίας καί τής’ παρελκύσεως τών δικών 
ισχυρως ωπ/.ισε τόν πολιτικόν δικαστήν ή Αυστριακή δικονομία
- Κατ“ σ“  τόν μηχανικόν φραγμόν τής λεγομένης αρχής τού άνευ 
επικουρίας δικαζεσθαι, τής έμμέσως άναγκαζούσης τούς διαδίκους νά 
σωρευωσιν άχρηστον διαδικαστικόν υλικόν, παρέχει άφ ’ ετέρου εις 
τον δικαστήν την έξουσίαν δχι μόνον όπως έπιβάλλη τήν δικαστικήν δα
πάνην καθοΛου η έν μέρει εις τόν βραδέως ύποβαλόντα ίσχυρισαόν τι να 
η αποδειξιν δ,άδικον (Αύστρ. δικ. § 44 ) , άλλά καί δπως άπορρίπτη. 
χαι ες έπαγγέλματος, πραγματικούς ισχυρισμούς καί άποδείξεις βρα
δέως προτεινομένους καί έπάγοντας οιτω  σ&σιώδη έπιβράδυνσιν τής 
λυσεως της διαφοράς, εάν τοΰτο έγένετο προφανώς πρό- παοέλκυσιν 
τής δίκης (Ανστρ. δικ. § 179).

Παρέσχεν ωσαύτως είς τόν δικαστήν τήν έξουσίαν, δπως άποοοίπτ,, 
τας υπο των διαδίκων προτεινομένας αποδείξεις, έάν ήθελε κρίνει αύ- 
τας επουσιώδεις, ή έάν ήθελε πεισθή, δτι αύται προετάθησαν ποό; 
μονόν τον σκοπόν τής παρελκύσεως τής δίκης (Αύστρ δικ. § 2751." '  

Καί δι’ άλλων δέ εύστοχων διατάξεων ή Αυστριακή δικονοαία έπηύ-

ξησε τήν δύναμιν τοΰ δικαστοΰ πρός περιστολήν τής στρεψοδικίας καί 
τής παρελκύσεως τών δικών.

9. Κατά τάς αύτάς ουσιώδεις άρχάς συνετάχθη καί ή νεωτάτη Ο ύ γ- 
γ ρ ι κ ή δικονομία.

Και ή δικονομία αϋτη παρέχει εύρείαν έξουσίαν είς τόν δικαστήν 
καί όσον αφορά εις τήν συλλογήν τοΰ υλικού καί δσον αφορά είς τήν 
κινησιν τής διαδικασίας καί δσον αφορά είς τήν εκτιμησιν τών άποδεί- 
ξεων καί δσον άφορά είς τήν περιστολήν τής στρεψοδικίας.

III

1 π. \ πήρχεν εποχή, καθ ήν οί περιορισμοί τοΰ δικαστοΰ περί τήν 
συλλογήν τοΰ πραγματικού υλικού καί περί τήν κινησιν τής διαδικα
σίας εθεωροϋντο έπιβαλλομενοι έξ αυτής τής φύσεως τής πολιτικής 
δίκης.

Εθεωρείτο. δτι, επειδή ή έπί δικαστηρίου έπιδίωξις τώ ν ιδιωτικών 
αςιωσεων είνε εργον τών διαδίκων, προέκυπτεν έκ τούτου άναποτοέ- 
πτως η δεσποτεία τών διαδίκων επι τής εναρξεως, έπί τής έξακολουθή- 
σεως καί έπί τοϋ περιεχομένου τής δίκης.

Κατά τήν θεωρίαν ταύτην, έκ τοΰ άπαλλοτριωτοΰ τών ιδιωτικών δι
καίων άπορρέουσι κ α τ '  α ν ά γ κ η ν  αί προτάσεις: ούδεμία έναρξις 
τής πολιτικής δίκης άνευ αίτήσεως, ούδεμία έξακολούθησις αυτής ά'νευ τΓς 
πρωτοβουλίας τών διαδίκων, ούδεμία άνευ πρωτοβουλίας τών διαδίκων 
προσκομιδή διαδικαστικής ΰλης.

Αυτη ήτο ή κρατούσα θεωρία έν τή έπιστήμη περί τής έν τή πολιτι
κή δίκη θέσεως τοΰ δικαστοΰ έν σχέσει πρός τήν συλλογήν τοΰ διαδι
καστικού ύλικού καί έν σχέσει πρός τήν κινησιν τής διαδικασίας.

Άλλά, προϊόντος τοϋ χρόνου, κατεδείχθη τό πεπλανημένον τής τοιαύ- 
της αντίληψεως.

Άνεγνωρίσθη. οτι τό άπαλλοτριωτόν τών ιδιωτικών δικαίων, άτινα 
άποτελοΰσι τό άντικείμενον τών άστικών διαφορών, δικαιολογεί κατ’ 
ακρίβειαν μόνον τήν δεσποτείαν τών διαδίκων έπί τής είς τό δικαστή- 
ριον άχθείσης άξιώσεως. Έκ τοϋ οτι δμως οί διάδικοι εχουσιν εξου
σίαν διαθέσεως έπί τής εις τό δικαστήριον άχθείσης άξιώσεως ούδαμώς 
έ'πεται κ α τ ’ α ν ά γ κ η ν  καί δτι οΰτοι εχουσιν έξουσίαν διαθέσεως έπί 
τοϋ πραγματικού υλικού τοϋ άποτελοϋντος τήν βάσιν τής διαγνώσεως τοϋ 
δικαστοΰ.

1 1 . Έκ τοϋ άπαλλοτριωτοΰ τών ιδιωτικών δικαίων έπεται ή ύποχρέ- 
ωσις τοϋ δικαστοΰ, δπως μή έπεμβαίνη είς τάς ίδιωτικάς διαφοράς 
άνευ αίτήσεως καί δπως μή έπιδικάζη πλείονα τών αιτηθέντων, μηδέ 
διάφορα τών αιτηθέντων- επεται άφ ’ έτεροί’ ή εξουσία τών διαδίκων



τοΰ αναστέλλει ν τήν περαιτέρω ενέργειαν τοΰ δικαστοϋ διά παραιτή- 
σεως από τής δλης διαδικασίας, διά παραιτήσεως άπό τής έπιδίκου ά- 
ξιώσεως, δι' αναγνωρίσεις τής έπιδίκου άξιώσεως, διά συμβιβασμού 
δι' αναθέσεως τής διαφοράς είς αιρετόν κριτήν.

Αλλ έκ τον άπαλλοτριο/τοϋ τών ιδιωτικών δικαίων ούδαμώς έπεται 
κ α τ’ ά ν ά γ  κ η ν ή άπό τής προητοβουλίας τών διαδίκων έξάρτησις τοϋ 
ύπό τήν διάγνωσιν τοϋ δικαστοϋ ύποβλητέου πραγματικού ύλικοϋ.

Τουναντίον μάλιστα ύπεστηρίχθη μετά δυνάμεως, ότι. έφ’ δσον οί 
δ ι άδικοι έμμένουσιν εϊς τάς ύποβληθείσας τώ δικαστηρίφ αιτήσεις. δη- 
λοϋντες οϋτω, δτι προσδοκωσι τήν άπόφασιν τοϋ δικαστοϋ έπί τοϋ ζη
τήματος. άν ή εις τούτον υποβληθεΐσα ουσιαστική άξίωσις είνε ή δέν 
εινε δικαία, δέν εινε εύλογον νά αφαίρεση τις άπό τόν δικαστήν τήν 
εξουσίαν, ουδέ νά εξακρίβωση αυτός έξ οικείας πρωτοβουλίας παν δ,τι 
είνε ουσιώδες πρός την τοιαύτην άπόφασιν.

\πό τήν εποψιν μάλιστα ταύτην θά ήδύνατο νά τεθή τό ζήτημα, άν 
και αυτή. ή δ ι κ α σ τ ι κ ή ό μ ο λ ο γ ί u. έφ ’ δσον δέν άναφέρεται είς 
τήν δλην άξίωσιν. άλλ είς ώρισμένα πραγματικά γεγονότα, πρέπη νά εχη 
την δεσμευτικήν δΰναμιν, ην προσδίδει εϊς αύτήν ή ίσχύουσα δικονομία. 
Οντω, δέ και ετέθη τό ςητημα τοϋτο έν τή γεοιιανική έπιστήιιη ι K oh

ler. K le in ).
1 2 . Σήμερον τό ζήτημα, άν τό βάρος τής ευθύνης διά τήν συλλο

γήν τοΰ πραγματικού ύλικοϋ έν τή πολιτική δίκη πρέπη ό νόμος νά έπιο- 
ρίψη κυρίως εις τούς διαδίκους ή άν τουναντίον πρέπη νά έπιοοίψη 
αύτο είς τόν δικαστήν, χαρακτηρίζεται ώς ζήτημα σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς.

Κατενοήθη. δτι ή εϊς τόν δικαστήν έπίρριψις τής τοιαύτης ευθύνης 
δχι μόνον δέν αντιβαίνει κ α τ ’ ά ρ χή ν εις τήν ουσίαν τής πολιτικής 
δίκης, αλλά καί τουναντίον συνάδει μάλλον πρός αίτήν, ώς μάλλον ποοσ- 
αρμοζομένη πρός τάς αξιώσεις τής κοινωνίας περί απονομής τής δικαιο
σύνης.

Σήμερον τό ζήτημα τοΰτο εξετάζεται από άλλης άπόψεως : Ποιον έκ 
τών δύο συστημάτων, κατά τάς ανθρωπίνους προβλέψεις και λαμβανο- 
μένων υπ οψει τών ψυχολογ ι κών ελατηρίων, ατινα κινοΰσι τούς μετέ
χοντας τής πολιτικής δίκης, ασφαλίζει πληρέστερον τήν συγκέντρωσιν 
τοϋ πραγματικού ύλικοϋ ;

Οί προκρίνοντες το λεγόμενόν σύστημα τής συζητήσεως ισχυρίζονται 
ότι υπο τό κράτος τοΰ εναντίου συστήματος, ύπό τό κράτος τής ενεργού 
έπεμβάσεως τού δικαστοϋ, ό διάδικος, άναρτών τάς ελπίδας αύτοΰ άπό 
τής δικαστικής επικουρίας καί άντιλήψεως, ενεργεί χαλαρώτερον. Του
ναντίον, έαν οί δκίδικοί, γινώσκωσιν, δτι αυτοί άποκλειστικώς φέρουσι 
την ευθύνην διά τήν συλλογήν τοϋ πραγματικού ύλικοϋ. δύναται τις

εΐλόγως νά προσδοκά, δτι οΰτοι, έλαυνόμενοι ύπό τοϋ ατομικού συμφέ
ροντος. έντείνουσι τάς δυνάμεις αυτών πρός διαφώτισιν τοΰ δικαστοϋ. 
εκάτερος από τής ωφελούσης αυτόν απόψε ως, καί διά τοϋ αμοιβαίοι) 
άνταγωνισμοΰ καί τής πρός άλλήλους συζητήσεως ύποβάλλουσι τό πραγ
ματικόν ύλικόν ώς οίόν τε πλήρες.

Τό επιχείρημα τοϋτο μετεχειρίσθην καί έγώ πρός ύποστήριξιν τής 
άρχή? τή? συςητήσεως έν παλαιοτέρα. τινί πραγματεία μου (Περί τοϋ 
βάρους της άποδείξεως, σελ. 56 ι. Ά λλ’ εύλόγως άντετάχθη, δτι ή έπι- 
τυχία τοΰ νομοθετικού τούτου σκοποΰ υποθέτει παρά τοΐς διαδίκοις ακρι
βή σ\>νείδησιν τών ουσιωδών' διά τήν διάγνωσιν τής διαφοράς στοι- 
χείων. έτι δέ τήν ικανότητα δπως ύποβάλωσι ταΰτα είς τόν δικαστήν. 
( )περ δέν συμβαίνει πάντοτε. Υπό τό καλούμενον σύστημα τής συζη

τήσεως οί «πόροι διάδνκοι, οί άνευ δικηγόρου» παριστάμενοι, μειονεκτοΰ- 
σι. σοβαρώς τών δυνατών άντιδίκων. Έκτος τούτου τήν σήμερον, δτε 
διά τής τεραστίας άναπτύξεως τών συταλλαγών αί άστικαί έ'ννομοι σχέ
σεις κατέστησαν τόσον πολύπλοκοι, ή ακριβής συλλογή τοϋ πραγματι
κού ύλικοϋ ύπερβαίνει πολλάκις και τών δικηγόρων καί τών διαδίκων 
τάς δυνάμεις και άπαιτεΐ καί τοΰ δικαστηρίου τήν σύμπραξιν.

Άλλά καί ώς απόρροια τής άρχής τοΰ άπαλλοτριωτοϋ τών ιδιωτικών 
δικαίων άν θεωρηθή ή άρχή τής συζητήσεως, (τοιαύτη είνε λ.χ. η άντίλη- 
ψις τοΰ R e in h o ld  έν τή πραγματεία αυτού D ie L eh re  von  deni Klag- 
grunde, d er E inreden  und d er B ew eislast § 6 ), ό περιορισμός 
τοϋ δικαστοϋ εϊς μόνους τούς ύπό τ ώ ν  διαδίκων προταθέντας ισχυρι
σμούς και εις μόνας τάς ύπό τών διαδίκων προταθείσας άποδείξεις στη
ρίζεται ώς έπί τό πλεΐστον έπί βάσεως ψυχολογικώς εσφαλμένης. Στη
ρίζεται έπί τής προϋποθέσεως, δτι οσάκις ό διάδικος δέν προτείνει ωφέ
λιμόν τι είς εαυτόν γεγονός, ή δέν προτείνει χρήσιμόν τινα άπόδειξιν, 
πράττει τοΰτο. διότι θέλει δπως ό δικαστής μή λάβη ύπ’ οψει τό γεγο
νός, διότι θέλει δπως ό δικαστής μή χρησιμοποίηση τήν άπόδειξιν.

Άλλά τοΰτο άρά γε δεικνύει ή καθ’ ημέραν πείρα ; Λέν δεικνύει του
ναντίον. δτι αί τοιαύται παραλείψεις τών διαδίκων αφορμήν εχουσι σ υ- 
ν ή θ ω  ς ούχί τό οτι ό διάδικος ήθέ’λησεν δπως μή ληφθώσιν ύπ' δψει 
οί παραλειφθέντες ισχυρισμοί κ,αί αί παραλειφθεΐσαι αποδείξεις, άλλά 
τό δτι ό διάδικος είτε έξ αβλεψίας δέν υπέβαλε τούτους, είτε διότι έσφαλ- 
μέηος ύπέλαβεν, δτι δέν εχουσιν αξίαν τινά διά τήν δίκην.

Ό  K lein  ( P ro  fu tu ro  σελ. 13) έξήτασε τό πράγμα καί άπό άλλης 
πλευράς, άναπτύξας άκριβέστερον θεο>ρίαν, έκφρασθεΐσαν ήδη πρό αύ
τοΰ ύπό τοΰ K oh ler CDer P rocess  als R echtsverhaeltn iss σε?. 17 
■κέξ).

Ύ πό τό σύστημα, δτι ό δικαστής οφείλει νά δικάζη secu n du m  alle-



gata partaium,—παρετήρησεν,— οί διάδικοι δύνανται κατ’ αρέσκειαν 
να εξαιρώσιν έκ τοΰ ύπό τήν κρίσιν τοΰ δικαστοΰ ύποβλητέου υλικόν δσα 
άν θέλωσι πραγματικά γεγονότα καί νά άπαιτώσι παρά τοΰ δικαστοΰ 
οπως εκδωση τήν απόφασιν αύτοΰ έρειδόμενος επί τών λοιπών. Ή  δι
καστική άπόφασις. ή έρειδομενη έπί τοΰ ουτω «ηλλεγέντο; υλικοί?, δέν 
δυναται, φυσικώ τώ λόγω. νά αντίστοιχη πρός τήν αληθή από νομικής 
άπόψεως κατάστασιν τών πραγμάτων. Ουτω δέ ή δεσποτεία τών διαδί- 
κων έπί τοΰ περιεχομένου τής δίκης αναλύεται κατ’ ακρίβειαν είς τό 
δικαίωμα αυτών τοΰ νά αγωσι τόν δικαστήν εις τήν εκδοσιν πεπλανηιιέ>- 
νης ή ανακριβούς άποφάσεως.

Άλλά τό δικαίωμα τοΰτο τών διαδίκων τοΰ νά ρνθμίζωσιν αϊτοί τόν 
βαθμόν τής όρθότητος τής δικαστικής άποφάσεως ούδαμώς ταυτίζεται 
πρός τό δικαίωμα τοΰ διαθέτειν τά αστικά αντών δικαώματα, οΐδέ δ»- 
ναται τό δικαίωμα τοΰ έπηρεάζειν τόν δικαστήν κατά τόν ανωτέρω τρό
πον έ ν τ  ή ε ν α σ κ ή σ ε ι  τ ή ς  δ ι κ α σ τ  ι κ ή ς α ύ τ ο ϋ λ ε ι- 
τ ο  υ ρ γ ί α ς νά έξαρτηθή άπό τοΰ δικαιώματος τών διαδίκων τοΰ δια- 
πλαττειν κατ αρέσκειαν τάς άστικάς αυτών έννόμους σχέσεις.

Η  δεσποτεία τών διαδίκοχν έπί τής όρθότητος τής άποψάσεως. έξα- 
κολουθεΐ ό K lein, δύναται νά δικαιολογηθή, κατ’ ακρίβειαν, μόνον έάν' 
δεχθώμεν τήν δίκην καί ώς μέσον, δΓ οΰ οί διάδικοι διαπλάττουσι τάς 
άστικάς αυτών έννόμους σχέσεις.' Ά λλ’ είνε ιϊρά γε ούτος τών πολι
τικών δικαστηρίων ό σκοπός ; Είνε δρά γε τά πολιτικά δικαστήρια καθι- 
δρυμένα, δπως οί ίδιώται χρησιμοποιώσιν αυτά πρός παραγωγήν, Γιπό- 
σβεσιν καί τροποποίησιν δικαιωμάτων ;

13. Έ τ ι  όλιγώτερον ή δεσποτεία τών διαδίκων έπί τής πορείας τή: 
διαδικασίας δύναται νά θεωρηθή ώς άναγκαΐον έπακολούθημα τοΰ δι
καιώματος. δπερ εχουσιν οί διάδικοι δπως διαθέσωσι τό άντικείμενον 
τής δίκης.

Ό  δικαστής δέν δύναται νά έπεμβή είς τάς Ιδιωτικάς διαφοράς άνευ 
προσφυγής είς αυτόν τινός τών διαφερομένων. Τοΰτο δντως έπιβάλλει 
ό χαρακτήρ τής ιδιωτικής διαφοράς. Ά  λ λ", ά χ θ  ε ί σ η ς τ ή ς 
ύ π ο θ έ σ ε ω ς  ε ί ς  τ ό  δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο  λ', ούδαμώς επεται έκ 
τής ίδιότητος τοΰ αντικειμένου τής δίκης, δτι ό δικαστής δέν πρέπει νά 
εχη τήν έξουσίαν δπως αυτός διευθύνη τήν δίκην καί δπως αυτός άγά
γη ταύτην είς πέρας. Τουναντίον ύπεστηρίχθη, δτι τό γενικώτεριχν συμ
φέρον τής κοινωνίας, δπως ταχέως λύωνται αί διαφοραί. ένδεικνΰει καί 
ένταΰθα τήν άπό τών διαδίκων εις τόν δικαστήν μετάθεσιν τής τοιαύτης 
«τυπικής» διευθύνσεως τής διαδικασίας.

Καί ένταΰθα τό ζήτημα, αν ή τυπική διεύθυνσις τής διαδικασίας πρέ- 
πη νά δοθή είς τόν δικαστήν ή είς τούς διαδίκους, χαρακτηρίζεται ώς

ζήτημα σκοπιμότητας. « Ό  νομοθέτης πρός λύσιν τοΰ ζητήματος δέσν 
» νά ύπολογίζη έκάστοτε, τίνος ή πρωτοβουλία έν τοϊς καθέκαστον στα- 
ϊδίοις τής δίκης έγγυαται κατα τας ανθρωπίνους προβλέψεις τήν μετά μεί- 
Χ ζ°νο? άπλότηΤος, ταχύτητος καί ασφαλείας μετάβασιν είς τήν αμέσως 
» έπομένην διαδικαστικήν πράξιν» (R . Schmidt). Άλλά κατά τάς 
σκέψεις ταύτας εύλόγως παρετηρήθη, δτι τά ούσιωδώς διάφορα ελατή
ρια, τά κινοΰντα τούς μετέχοντας τής πολιτικής δίκης, ένδεικνύουσι καί 
ένταΰθα τόν δικαστήν ώς προκριτέον διότι ό μέν δικαστής θά εχη πάν
τοτε τό υ π η ρ ε σ ι α κ ό ν  κ α θ ή κ ο ν  τής ταχείας διεξαγωγής τής 
δίκης, οί δέ διάδικοι δέν εχουσι πάντοτε ρ*μ φ ό τ ε ρ ο ι τ ό σ υ μ φ έ 
ρ ο ν  τής έπισπεύσεως αυτής : «Καί άν ετι ό ετερος τών διαδίκωι-, κατά 
» κανόνα ό ένάγων, εχη συμφέρον δπο>ς τύχη ταχέως τής δικαστικής 
» προστασίας, δπως άρα περατωθη ταχέως ή δίκη. ό άντίδικος αύτοΰ, 
» κατά κανόνα ό εναγόμενος, εχει τό αντίθετον συμφέρον ζητεί διά τοΰτο 
» να  άναβάλη, οσον το δυνατόν, τίιν εκδοσιν τής άποφάσεως καί σχε- 
» δον πάντοτε θα ευρισκη μεσα και μεθόδους, δπως παραλύση τήν ένέρ- 
» γειαν τοΰ άντιδικου αΐτοΰ, οσάκις σδτος είνε ό κινών τήν διαδικασίαν. 
» Αλλά τό τοιοΰτον αποκλείεται, οσάκις ή διεύθυνσις τής διαδικασίας 
»  ευρισκεται αποκλειστικώς είς τάς χεΐρας τοϋ δικαστοΰ» (N eu k am p ).

Λέν χρήίει είδικωτέρας τινός άναπτύξεως τό δτι καί οί περιορισμοί 
τοΰ δικαστοΰ εν τή εκτιμήσει τών αποδείξεων καί έν τή περιστολή τής 
στρεψοδικίας δέν επιβάλλονται άναγκαίως ύπό τής φύσεο>ς τών είς τά 
πολιτικά δικαστήρια φερομένων ιδιωτικών διαφορών.

IV

14. Υπεδείχθη ήδη, δτι 6 χαρακτήρ τής πολιτικής δίκης δέν κωλύει 
τήν κατά τό αυστριακόν καί τό ουγγρικόν πρότυπον έπέκτασιν τής εξου
σίας τοϋ δικαστοΰ. Υπαρχουσι μάλιστα σπουδαία επιχειρήματα συνηγο- 
ροΰντα ύ π έ ρ τής έπεκτάσεως ταύτης. Άλλά τό ζήτημα πρέπει νά έξε- 
τασθή καί άπό άλλης άπάψεως.

Είνε άρά γε π ο λ ι τ ι κ ώ ς  σκόπιμος ή τοιαύτη επέκτασις τής δικαστη
ριακής εξουσίας ;Συμφέρει άπό κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ς άπόψεως τό νά καταστή ό 
πολιτικός δικαστής συνυντεύθυνος μετά τών διαδίκων διά τήν συλλογήν 
τοΰ πραγματικού ύλικοΰ ; Συμφέρει άπό κοινωνικής άπόψεως τό να δο- 

τόσον μεγάλη ελευθερία είς τόν δικαστήν περί τήν διεύθυνσιν τής 
διαδικασίας, περί τήν λήψιν καί τήν εκτιμησιν τών άποδείξεων ;

Κατά τής έπεκτάσεως τής έξουσίας τοΰ δικαστοΰ προετάθησαν σπου
δαίοι αντιρρήσεις. ’Αξιοσημείωτοι δέ διά τήν γλαφυρότητα, μεθ’ ής



δβετυπώθησαν. άλλα καί διά τήν βαθύτητα τών νοημάτων, είνε ιδία 
«ί  παρατηρήσεις τοϋ Ριχάρδου S ch m idt (ι)

kv πρώτοις παρετηρήθη, δτι ή τοιαύτη έπέκτασις άντίκειται πρός 
ττ(ν θεμελιώδη ιδέαν. ήτις έπρυτάνευσεν έν τή ανατάξει τοϋ συγχρόνου 
Κράτους, πρός τήν ιδέαν δηλονότι τής π ο λ ι τ ι κ ή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α  ς.

Ό  πολίτης,παρετήρησεν ό Ριχάρδος S chm idt,πρέπει νά εχη έ λ ε υ θ έ- 
ρ α ν  τινά θέσιν έναντι τής πολιτικής δικαιοσύνης^ ώς τοιαύτην τινά 
θέσιν πρέπει νά εχη και έναντι απάντων τών κλάδων τής λειτουργίας 
τοϋ Κράτους· πρέπει νά εχη ανεξαρτησίαν άπό τών κυμαινόμενων προ
σωπικών γνωμών καί συμπαθειών τής Άρχής. 05 πολΐται δέον άφ ’ 
έτέρου νά άπολαύωσιν ίσότητος ενώπιον τής δικαιοσύνης.

Τοϋτο δέ δύναται νά έπιτενχθη μόνον, εάν οί δικαζόμενοι είνε είς 
θέσιν νά προϋπολογίζωσιν ώς έγγιστα τό αποτέλεσμα τής δίκης.

Άλλά τό τοιοϋτον ούδαμώς δύναται νά συμβή. οσάκις ή δύναμις έκά- 
στου μέσου έπιθέσεως ή άμύνης καί έκάστου μέσου άποδείξεως, οσάκις 
c τόπος, ό χρόνος καί ό τύπος τής διαδικασίας έξαρτώνται έκ τής εύχε- 
ρώς μεταβαλλομένης κρίσεως τοϋ δικαστοϋ. Μόνον' ή ϋπαρξις «ορισμέ
νων κανόνων, δεσμευόντων τόν δικαστήν, επιτρέπει εις τόν διάδικον νά 
ύπολογίση έν έκάστω σταδίω τής δίκης έκ τών προτέρων τήν τύχην αύ
τής κατά προσέγγισιν καί νά εχη ουτω έλευ^θέρας τάς κινήσεις καί τάς 
αποφάσεις.

15. Έ/.τός τούτου, τό ιδανικόν τής κοινωνικής καταστάσεως, δπερ 
ονομάζομεν συνήθως ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  καί ί σ ό τ  η τ α τών πολιτών έν 
τώ Κράτει, δέν έξαρτάται μόνον έξ ώρισμένης τίνος διαγωγής τών με- 
τεχόνταιν τοϋ δημοσίου βίου. Στηρίζεται προσέτι, αν ούχί κατά πρώτον 
λόγον, έπί ώρισμένης τινός προαιρέσεως, έπί ώρισμένης ψυχικής κατα
στάσεως;. έπί ψυχικής τίνος γαλήνης τών πολιτών. Άλλ' ή τοιαύτη ·ψυχι- 
κή κατάστασις ήθελεν ούσιωδώς έκτεθή είς κίνδυνον, εάν ώς πρός τήν 
απονομήν τής δικαιοσύνης ήθελεν άφεθή μεγάλη τις έλευ>θερία εις τόν 
δικαστήν.

Διαδικασία, μή δεσμεύουσα τόν δικαστήν, έπαυξάνει την δΰναμιν αύ- 
τοϋ πρό τών ιδίων όμμάτων έπί τοσοϋτον, ώστε υπάρχει κίνδυνος έξασθε- 
νήσειος τοϋ αισθήματος τής ευθύνης και τοϋ καθήκοντος παρά τώ  δλφ 
δικαστικώ Σώματι. Άντιστοίχως δέ ή κοινωνία, εάν οί δικασταί πάντα 
τά ουσιώδη σημεία τής δίκης ρυθμίζωσι κατά τήν κρίσιν αυτών, προσ
βλέπει, προϊόντος τοϋ χρόνου, μετά δυσπιστίας καί δυσμενείας πρός το- 
σούτω προνομιοϋχσν τάξιν. Οί διάδικοι καί όί άλλοι πολΐται έρεθίζον-

( ι ) .  R. Schmidt Lehrbuch des deutschcn Zivilprozessrechts ( 1910 ) 
Jij 5, 18. 19 καί Nachtrag σελ. 12  κτξ.

ται. πρός έπίκρισιν. Ααμβάνοικν δέ άφορμάς δυσπιστίας καί δυσαρέ
σκειας πρός τήν δικαιοσύ’νην.

Κανόνες άρα δεσμεύοντες τόν δικαστήν είνε αναγκαίοι., δπως διατη- 
QΦ*ΐί μεταξύ τοϋ δικαστικού σώματος, άφ ’ ένός. καί τής δικαζόμενης 
κοινωνίας, άφ έτέρου, ή ευκταία αρμονία. Ή  ύποχρέωσις πρός υποτα
γήν ΰπό τάς διατάξεις τοϋ νόμου διατηρεί, παρά τώ δικαστή ζωηρόν 
τό αίσθημα τής δημοσίας αύτοϋ ευθύνης. Ά φ ’ έτέρου, ή Ιδέα τών πο
λιτών, δτι οί υπάλληλοι δικασταί ένεργοϋσι κατά παγίους κανόνας, έπιρ- 
ρωννυει τήν πρός τά δικαστήρια εμπιστοσύνην, τήν πεποίθησιν έπί τήν 
άμεροληψιαν αυτών, έπί τήν άκριβολογίαν καί τήν εύσυνειδησίαν. Δια
δικαστικόν δίκαιον δεσμεϋον τόν δικαστήν διατηρεί πάντοτε, ύπεράνω 
τών μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών, τήν σημασίαν αύτοϋ διά 
τίμ' προαίρεσιν τον τε άπονεμόντων τήν δικαιοσύνην καί τών πρός οΓ>ς 
αντη άπονέμεται.

16. Και έφ δσον μέν ή δικαιοσύνη άπονέμεται ΰπό λ α ϊ κ ώ  ν δικαστών, 
έπαγεται ο Ριχάρδος S chm idt, έφ δσον ό άπλοϋς πολίτης δικάζει τόν 
συμπολίτην, ό τρόπος τής συγκροτήσεως τοϋ δικαστηρίου παρέχει έχέγ- 
γυον οπωσδήποτε περι τής ευκταίας α ρ μ ο ν ί α ς  μεταξΰ δικαστοϋ καί δι
καζόμενων. Διότι άφ ενος μεν ο δικάζων συμπεριλαμβάνει μεθ’ έαυτοϋ 
είς τήν δικαστικήν έδραν τήν μετριοφροσύνην, τό ϊδιάζον διαφέρον διό 
τήν δικάζομενην ύπόθεσιν καί τό αίσθημα τής ευθύνης· άφ ’ έτερον δέ 
καί ό λαός κατανοεί πληρέστερον τοΰς έκ τών κόλπω\’ αύτοϋ λαμβανομέ- 
νους δικαστάς καί εχει μείζονα πρός αυτούς έμπιστοσύνην.

Δέν εχει οΰτω τό πράγμα ώς πρός τά έκ δ η μ ο σ ί ω  ν ύ π α λ λ ή λ ω  ν 
συγκροτούμενα πολιτικά δικαστήρια. Ταϋτα, έν άντιθέσει πρός τά λαϊκά, 
χρήζουσιν αντιστοίχου έπιρρώσεως τών τυπικών έγγυήσεων τής άπονο- 
μής τής δικαιοσύνης. "Οπου τοιαΰτα δικαστήρια λειτουργοϋσιν, ό κίν
δυνος καταχρήσεως τής εξουσίας αύτών. πρό παντός δέ ό κίνδυνος τή; 
διανοίξεως χάσματος μεταξύ δικαστών καί δικαζόμενων, ό κίνδυνος τοϋ 
μίσους τών δικαζόμενων είνε άσυγκρίτως υπέρτερος καί διό τούτο ό νο- 
μοθέτης. έφ’ δσον συγκροτεί τά πολιτικά δικαστήρια έκ δημοσίων υπαλ
λήλων, οφείλει τοσούτω έντονιοτέραν νά στρέψη τήν προσοχήν αύτοϋ 
πρός διαμόρφωσιν διαδικασίας νομίμως έρρυθμισμένης.

Από τών ιδεών τούτων όρμωμενος δ Schm idt, δέν επικροτεί τήν έν 
τή Αυστριακή πολιτική δικονομία νποτυπουμένην ένεργόν έπέμβασιν τοϋ 
δικαστοϋ δσον αφορά είς τήν ουσιαστικήν καί τυπικήν διεύθυνσιν τής 
διαδικασίας, ουί>έ τήν παρεχομένην αύτώ έξουσίαν περί τε τήν λή\(ην 
καί την έκτίμησιν τών αποδείξεων.



V

17· Αι παρατηρήσεις του S chm idt είνε άληθώς σπουδαίοι καί πολ- 
λας παρεχουσι πρός σκέψιν άφορμάς. Άλλά δέν δύνανται, νομίζι», νά 
πεισωσι τον νποβάλλοντα αύτάς εις άκριβολόγον ερευνάν καί βάσανά.

Εν πρώτοις, καί έν περιπτώσει ετι δεσμεύσεως τοϋ δικαστοΰ, δύσκο- 
Λον είνε οί δικαζόμενοι νά προϋπολογίσωσι τής δίκης τό έξαγόμενον. 
Πάντοτε -θα καταλείπηται κατ' ανάγκην πεδίον τι αρκούντως ευρύ είς 
τοΰ δικαστοΰ τήν εκτιμησιν, δπερ θά καθιστά προβληματικήν τήν τοιαύ-" 
την πρόβλεψιν. Ή  πείρα έκ τής ίσχυούσης δικονομίας, ήτις όμολογου- 
μενως δεσμεύει λίαν τόν πολιτικόν δικαστήν, άποδεικνύει τήν αλήθειαν 
τών λεγομένων. Ά φ ’ ετέρου, αληθώς, ώς καί ό M ontesquieu  είχε παρα
τηρήσει, τό ιδανικόν τής κοινωνικής καταστάσεως, δπερ όνομάζομεν συ
νήθως ελευθερίαν τών πολιτών, στηρίζεται έπί ψυχικής τίνος γαλήνης, 
προερχόμενης έκ τής πεποιθήσεως, ήν εχει έκαστος πολίτης περί τής 
εαυτού ασφαλείας. Έρωτάται δμως, αν τήν τοιαύτην γαλήνην παρα- 
σκευάξη μόνη ή διά τοΰ νόμου δέσμευσις τών υπαλλήλων δικαστών, ής 
υπεραμύνεται ό Ριχάρδος Schm idt.

Δέν πρέπει ίσως νά διαλάθη ημάς Ιδία τους νομικούς, ημάς ίδίςί τούς 
χειριζομένους τούς δικονομικούς τύπους, δτι διά τόν ιδιώτην ό μηχανι
σμός τής πολιτικής διαδικασίας είνε πάντοτε πράγμα τι σκοτεινόν καί 
άλλότριον καί δτι ή κοινή γνώμη κρίνει καί εκτιμά τόν τρόπον τής απο
νομής τής πολιτικής δικαιοσύνης ούχί κατά τό μέτρον τής ορθής εφαρ
μογής τών δ ι κ ο ν ο μ ι κ ώ  ν διατάξεων καί τύπων, άλλά κατά τήν 
ο υ σ ί α  σ τ  ι κ η ν ορθοτητα τών δικαστικών αποφάσεων.

Εάν αί αποφάσεις τών δικαστηρίων έκ τώ συνόλφ αυτών μή ίκανο 
πουώσι τό περί δικαίου συναίσθημα τής κοινωνίας, ερεθισμός τις νά 
κίνησις τής κοινής γνώμης είνε αναπόφευκτος. Δέν εχει δέ σπουδαίαν 
σημασίαν τό άν τό δικαστήριον συγκροτήται έκ λαϊκών ή έξ ΰπαλλήλων 
δικαστών. Πρό τινων έτών έν Γαλλία παρετηρήθη ζωηρά κίνησις παρά 
τή κοινή γνώμη έναντίον τών ορκωτών δικαστηρίων έν ταίς ποινικαΐς 
δίκαις, διότι αι αποφάσεις αντών έκρίθησαν ώς μή ά ντ αποκ ρ ι.ν ό με ναι 
προς το περι δίκαιου συναίσθημα τής κοινωνίας. Καί παρ’ ήμϊν δέ ή 
κατάργησις τών εμποροδικειων τοιαύτην τινά εχει τήν αφορμήν.

Ως επίσης δεν εχε·. σπουδαίαν σημασίαν το άν ή έν τή δίκη ένέργειβ 
τοΰ δικαστοΰ δεσμευηται υπο δικονομικών κανόνων ή μή.

Εαν αι άποφασεις τών δικαστηρίων, έν τώ συνόλω αύτών λαμβανά- 
μεναι. εινε ουσιαστικώς ορθαί, διατηρείται, καί αυξάνει μάλιστα, ή 
προς τα όργανα τοΰ Κράτους τα απονεμοντα τήν δικαιοσύνην εμπιστο
σύνη τής κοινωνίας. Εαν τονναννισν αί αποφάσεις τών δικαστήριο#*
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δεν φαίνωνται ούσιαστικώς όρθαί, τά δργανα τοΰ Κράτους δέν άποφεύ- 
γουσι τήν έπικρισιν τών πολιτών καί άν ετι έτηρήθησαν κατά γοάμμα 
τής δικονομίας αί διατυπώσεις.

Ή  κοινή γνώμη κρίνει πάντοτε εχουσα ύπ’ δψει τήν εκβασιν τής δί
κης, ούδαμώς δέ διαφέρεται περί τών μέσων, άτινα ήγαγον είς τήν 
τοιαύτην ή τοιαύτην εκβασιν αυτής. Καί άν ετι ή ευθύνη διά τήν εκβασιν 
τής δίκης ήθελε, δυνάμει τοΰ μηχανισμού τής διαδικασίας, έπιρριφθί 
■̂ ατα πρώτον λόγον έπί τών ώμων τοϋ διαδίκου, ή κοινωνία τόν δ ι κ α 
σ τ ή ν  πάντοτε θεωρεί αποκλειστικώς υπεύθυνον διά τήν ουσιαστικήν 
ορθότητα τής δικαστικής άποφάσεως.

1 8 . Εκτός τούτου, δέσμευσις τοΰ δικαστοΰ τοιαύτη, οΐα ή ύπέα ής 
αμύνεται ό S chm idt, ήκιστα συντελεί είς τήν έπίσπευσιν καί τήν τα- 
χεΐαν περατοίσιν τών δικών. Άλλ έν τή συγχρόνω έποχή τής άναπτυχθεί- 
σης παραγωγής, τής ταχείας ανταλλαγής τών οικονομικών αγαθών, τοΰ 
άκρως διακλαδωθεντος καταμερισμού τής εργασίας, τής μεγάλης έπεκτά
σεως τής πίστεως, μακρά τών δικών διάρκεια αποτελεί μίαν τών κυρίων 
αφορμών τής κοινωνικής δυσφορίας κατά τοΰ τρόπου, καθ’ δν άπονε- 
μεται ή πολιτική δικαιοσύνη, ίσως δέ τήν κυριωτάτην (1 ). Ό ρθώ ς δέ 
έτονισθη, δτι διαδικασία, έν ή ή οριστική άπόφασις έκδίδεται λίαν 
βραδέως, διαδικασία άνευ Ισχυράς προστασίας κατά τής στρεψοδικίας. 
Γίνε σχεδόν κοινωνικώς άχρηστος. Ά λλ ’ ή κατά τής στρεψοδικίας προ- 
στασία^ μονόν διά τής διακριτικής εξουσίας τοΰ δικαστοΰ δύναται νά 
Ιπιτευχθή μετ’ αποτελέσματος.

Την αλήθειαν ταύτην κατενόησαν οί συντάκται άπασών τών νειοτέοων 
δικονομιών.

Α ληθώς τήν τάσιν πρός παρέλκυσιν τής δίκης δέν δύναται νά πο- 
λεμήση άποτελεσματικώς ό νόμος δΓ ανατρεπτικών προθεσμιών καί άλ 
λων τοιούτων μέσων μηχανικώς ένεργούντων. ’Ό χι μόνον ένδέχεται έν 
τή συγκεκριμένη περιπτώσει ή τοιαύτη νομοθετική μέθοδος νά άγάγη 
πολλάκις είς αρνησιν άληθοΰς δικαιοσύνης, άλλά καί, ασχέτως πρός 
τούτο, ό στρεψσδικος διάδικος ευχερώς ευρίσκει μορφάς παρελκύσεως 

τής δίκης, μή καταλαμβανομένας ύπο τής τυπικής διατάξε<ος τοϋ νόμοι'.

( 1 ). Δέν βά έλεγεν αλήθειαν ό άρνοΰμενος τήν καί παρ’ ήμϊν ίίπαρξιν δυσφο
ρίας τινός τής κοινωνίας διά τήν ειρημένην αιτίαν. Τεκμήριον δέ τής τοιαΰτης 
δυσφορίας είνε, .ίλήν άλλων, καί ό νόμος περί συστάσεως εμπορικών καί βιομη
χανικών έπιμελητηρίοη· (Νόμ. 184 τής 2β Μαρτίου 1914), δστις ήθέλησε διά 
τών περί διαιτησίας διατάξεων αύτοΰ (άρθρ. 4 0 -5 3 ) νά πληρώση οπωσδήποτε 
την ιδιαζόντως έπείγουσαν έπί τών εμπορικών ύπεθεσειον κοινωνικήν ανάγκην 
τής ταχείας διαλνσεως τών διαφορών.



Δια τούτο, κατ’ ακρίβειαν, ό νομοθέτης, δπως πολεμήσ») ά π ο τ ε λ ε - 
σ μ αχ ικ  ω  ς την τάσιν πρός παρέλκυσιν τών δικών, εχει νά έκλέξτ) μετα- 
Γ  Τωνέξΐ>ς Uh> ^ ό δ ω ν .  "Η  έμπιστεΰει τήν ταχείαν καί άπρόσκοπ'τον διε
ξαγωγήν τής δίκης είς τήν επαγγελματικήν ευσυνειδησίαν τών δικηγόρων

εισαγων^ συγχρόνως τήν υποχρεωτικήν διά δικηγόρου ύπεράσπισ.ν) ή 
οπλιςει τον δικαστήν διά τής καταλλήλου έξουσίας, δπως οίκτος παραλή, 
εκαστοτε πάσαν ύφ ’ οίανδήποτε μορφήν εμφανιζόμενη* τάσιν Λρός 
παρέλκυσιν τής δίκης.

Πρέπει νά παρατηρητή, δτι ύπάρχουσιν υποθέσεις, έφ ’ ών, διά τήν 
ευτέλειαν, δέν επιτρέπεται είς τόν νομοθετην δπως άξκόση παρά τοϋ 
διαδίκου την πρόσληψή δικηγόρου. Άλλά καί άσχέτο>ς πρός τήν παρα- 
τήρησιν ταύτην, μεταξύ τών μνημονευθεισών δύο μεθόδων, υποτιθεμένου, 
οτι ό νομοθέτης εχει ενώπιον αϊτού δικαστάς καί δικηγόρους ί σ η ς  ή θ J 
Η η ,ς ά ξ ί α ς, ένδεικνύεται άδιστάκτως τής δ ε υ τ έ ρ α ς ή ποοτίμησις. 
Λιοτι ο μεν δικαστής θάΊχΐ1 ύπ’δψει τό γενικώτερον συμφέρον τής ταχείας 
περατωσεως τών δικών, ό δέ δικηγόρος ΰφίσιαται πάντως τού στρεψσ- 
δοκοϋντος πελάτου τήν πίεσιν. Τό νά άπαιτήστ) δέ ό νόμος παρά τών 
δικηγόρων, οπως οΰτοι ένεργήσωσι, παρά τό συμφέρον καί τάς "υποδεί
ξεις τοΰ επιθυμούντο ς νά παρελκύσΐ] τήν δίκην πελάτου, ούδέν αλλο ση
μαίνει ή τό νά απαίτηση παρά τούτων τι τό άνθρωπίνως δυσκατόρθωτον.

Η προτίμησις τής π ρ ώ τ η ς  μεθόδου υποθέτει, κοινωνίαν είς ακρον 
προηγμένην καί ηθικόν επίπεδον υι|η)λόν, ου μόνον παρά τή δικηγορική 
τάξει, ά λ λ ά  κ α ί  π α ρ ά  τ ο I ς δ  ι κ α ζ ο μ έ ν ο ι ς. ’Εφ' δσον 
ο νομοθέτης δέν είνε βέβαιός περί τής συρροής ά μ φ ο τ έ ρ ω ν  ιών 
προϋποθέσεων τούτων, ή μόνη οδός πρός λύσιν τοί' νομοθετικού προβλή
ματος είνε ή ένίσχυσις τής εξουσίας τοΰ δικαστοϋ.

19. Ούχί λοιπόν έν τή άκρα δεσμεύσει τοΰ δικαστοϋ, άλλ’ έν άλλαι; 
έγγυήσεσι πρέπε^ νά ζητηθή ή μέθοδος πρός διατήρησιν τής ύπό τοΰ 
Ριχάρδου S chm idt τοσσύτφ γλαφυρώς περιγραφείσης κοινωνικής γα
λήνης.

Εάν άσκήται δ προσήκων έλεγχος περί τήν έκλογήν τών bvxnumjTr- 
έαν λαμβάνηται. πρόνοια διά τήν προσήκουσαν προπαιδείαν, ούχί μόνον 
τήν επιστημονικήν,άλλά καί τήν κ ο ι ν ώ ν  ικ ή ν τών μελλόντων νά άσκή- 
οοχη τοΰ δικαστοϋ τά ϋψηλά καθήκοντα- έάν άσφαλίζηται. ή ύλική αύτ»ν 
Ανεξαρτησία διά μεγάλων ώς οΐόν τε μισθών έάν κατοχυοωθώσιν ούτοι 
κατά παντός έπηρεασμοϋ παρ' ετέρων οργάνων τής πολιτείας- έάν καί 
μετά τόν διορισμόν αυτών ώς δικαστών λαμβάνηται πρόνοια περί περαι
τέρω μορφώσεο>ς, δπως ούτοι είνε είς θέσιν νά παρακολουθώσι καί. τή: 
επιστημης τάς προόδους καί τών κοινωνικών ιδεών τήν έξέλιξιν· έάν 
όργανωθή προσηκόντως ή επί τώ»· δικαστικών προσώπο>ν έποπτεία καί ή

πειθαρχία, θά ήδύνατό τις θαρρούντως νά είπη, δτι ή ύπό τής Αυ
στριακής δικονομίας παρεχόμενη έξουσία είς τόν δικαστήν, συνδυαζο- 
μένη, έννοεΐται, μετά τής προφορικότητος τής διαδικασίας, μετά τής 
άμεσου πρός τούς δικαζσμένους επικοινωνίας τής δικαστικής Ά ρχής 
καί μετά τής απ’ ευθείας παρά τοϋ δικάζοντος δικαστηρίου λήψεως τών 
αποδείξεων, παρέχει μείζονα τά έχέγγυα, δχι μόνον διά τήν ταχυτέραν 
τών δικών διεξαγωγήν, άλλά καί διά τήν ουσιαστικήν ορθότητα τών 
δικαστικών αποφάσεων. Διότι διά τού συστήματος τούτου εξευρίσκεται 
άκριβέστερον ή κατ’ ουσίαν αλήθεια- διότι διά τοϋ συστήματος τούτου 
υπηρετείται έντονώτερον τού δικαίου ί] απονομή.

ΕΙπον : έάν λαμβάνηται πρόνοια διά τήν προσήκουσαν προπαιδείαν, 
δχι μόνον τήν επιστημονικήν, άλλά καί τήν κοινωνικήν τών μελλόντων 
δικαστών. Τό ζήτημα τοϋτο τής κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  
τ ώ ν  δ ι κ α σ τ ώ ν  καί, γενικώτερον. τών νομικών, είνε σπουδαιότατον. 
Ζωηρώς δέ απασχολεί τήν σήμερον τόν νομικόν κόσμον, έν Γερμανίά 
ιδία καί έν Αυστρία. Έγένετο άντικείμενον συζητήσεων έν κοινοβουλί- 
Οις, έν νομικοϊς σωματείοις καί έν συνεδρίοις νομικών, άπησχόλησε δ’ 
ωσαύτως καί απασχολεί διαπρεπείς έπιστήμονας (I I .

20. Έν τώ άστικώ δικαίω, εν τε τή έπιστήμη καί έν τή νομοθεσία, 
παρατηρεϊται ί] τάσις τοΰ νά έπεκταθώσι τά δρια τής εξουσίας τοϋ δικα- 
στοϋ. Έ ν ταΐς νεωτάταις νομοθεσίαις παρατηροΰνται συνητ^έστερον αί 
λεγόμεναι έ λ α σ τ ι κ α ί διατάξεις, αί καταλείπουσαι είς τοϋ δικαστοϋ τήν 
έκτίμησιν τόν καθορισμόν, είτε τών έν συγκεκριμένη τινί περιπτώσει 
νομικών έπακολουθημάτο:>ν, είτε τών ειδικών προϋποθέσεων' τής έπελεύ- 
σεως νομικοϋ τίνος άποτελέσματος.

Είνε γνωστόν λ. χ., δτι πολλάκις, καί δή καί έπί διατάξεων κεφαλαιώ
δους σημασίας, ό Γερμανικός άστικός κώδιξ ποιείται χρήσιν έλαστικών 
εννοιών, οΤαι αί «καλή πίστις» (T reu  und G la u b en ), «τά είθισμένα έν 
ταΐς συ<ναλλαγαΐς» (V erk eh rss itte ), «χρηστά ήθη» (gu te  S ittcn ), 
«σπουδαίοι λόγοι» (w ich tig e  G ru n d e ), κ.λ.π., καί τοϋτο δπως πλάση 
νομικάς διατάξεις, δυ>ναμένας νά προσαρμόζωνται έκάστοτε πρός τά

(1) ’Αξιοσημείωτοι είνε αί είς τό έν Βιέννη συνελΦόν κατά τό έτος 1913 
τριακοστόν πρώτον Συνέδριον τών Γερμανών· Νομικών ΰποβληΟΈΪοαι έπί τον 
δέματος τούτου γνωμοδοτήσεως τοϋ G  e r Ί a n d καί τοΰ Ε  h r 1 i c h καί αί συ
ζητήσεις τοϋ είρημένου Συνεδρίου, ίδια δέ ή άγόρευσις καί αί προτάσεις τοϋ
Η  a n a u s e k.

Ό  G  e r I a ii d έν τη γνωμοδοτήσει αί’τοϋ κρίν*ι άναγκαίαν ίδίςι :
« ' )  τήν ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν  καί ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ν δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ ι ν 
τών νομικών διά τής έν τώ Πανεπτστημίφ παρακολουθήσεο>ς ψυχολογικών καί 
οικονομικών μαδημάτων (θεωρητικής ι(·υχολογίας, κοινωνικής οικονομικής



πράγματα, «ώσπερ και τή ; Λεσβίας οικοδομής ό μολύβδινος κανών», ό 
πρός τό σχήμα τοΰ λίθου μετακινούμενος, κατά τόν άρχαϊον φιλόσοφον.

Οντως εργαζόμενος ό νομοθέτης;, άρκεϊται εις ημιτελή εργασίαν.
επιρρίπτει δέ μέρος τής έργασίας αύτοΰ εις τόν δικαστήν, όφείλοντα
εκάστοτε νά πληροί τόν, επίτηδες άφεθέντα κενόν, τύπον τον νόμου δΓ
ουσία.. ηντλημενης αμέσως έκ τοον άενάων κοουνών τής κοινωνική- 
ζωής.

Δέν αμφιβάλλω, δτι τοιαύτη τις τάσις θά επικράτηση καί έν τή συν- 
τάξει τοϋ νέου ημών αστικού κωδικός. Είνε ή σύμφωνος' πρός τό πνεύμα 
τη* εποχής- Και η κίνησις δε έν τή επιστήμη υπέρ τής λεγομένης έ λ ε υ -

[VoikswirtschaftsJehre]^ ιδιωτικής οικονομικής [ Privatwirtscha^ftslehrej 
κλπ.), ετι δε, μετα τήν εκ τοΰ Πανεπιστημίου άποφοίτησιν, τήν συμπλήρωσιν 
της μορφωσεως διά σειράς παραδόσεων (Fortbildungskurse) έπί θεμάτων της 
δικαστηριακής ιδία ψυχολογίας (farensische Psychologie) καί έπί ειδικών οι
κονομικών ζητημάτων έν συνδυασμό, ποός έπισκέψεις έργοστασίων κλπ.

β ) την υπό τών νομικών δοκίμων (Referendare) δι’ ειδικής διδασκαλίας 
εκμαθησιν τού τρόπου, καθ’ ον τηρούνται τά εμπορικά βιβλία καί σιτντάσσοντα·. 
°ι, εμπορικοί ισολογισμοί, ώ ; καί τήν έκμάθησιν τής κατσνοήσεως σχεδιογραφη- 
μ άτω ν

γ) τήν έν τ*ι> Πανεπιστήμιο» διδασκαλίαν τοΰ δικαίου ούτως, ώστε, πρός τή 
έξευρέσει τοϋ καθαρώς νομικού περιεχομένου τών διατάξεων, νά μή παραλεί- 
πηται ή κοινωνική καί ή οικονομική άποψι;.

δ ) τήν προ τής άναληψεω; τών δικαστικών καθηκόντων π ρ α κ τ ι κ ή ν 
ϊ ς ά σ κ η σ ι ν τών μελλόντων δικαστών, οΰχί μόνον παρά τοϊς διάφοροι; Δι- 
καστηρίοις καί ταίς Είσαγγελίαις έκ περιτροπής, μ ά λ ι σ τ α  δέ  π α ρ ά  τ ώ 
κ α τ ω τ ά τ φ μ ο ν ο π ρ ο σ ώ π ω Δ ι κ α σ η ρ ί ω, παρ’ ώ κυρίως xaor 
χεται ή αφορμή τής άμεσου καί συνηθεστάτης επαφής πρό; τάς λαϊκά; τάξεις, 
άλλά καί π α ρ α δ ι κ η γ ό ρ ω, κατά τό δυνατόν δέ, έν νομική καθαρώ: 
ένασχολήσει, παρά τοϊς εμπορικοί;, γεωργικοΐς, χειροτεχνικοϊς καί εργατικοί; 
ε τι ιμρ λη τ Ί] ςι ι ο t ς, ετι 6ε και .ταοα τινι Sioisciyri-xfj

Διά τής τοαύτη; άσκήσεως ό μέλλων δικαστής λαμβάνει αφορμήν νά παρα
τηρήσω, τήν εφαρμογήν τοΰ δικαίου, άφ’ ένό; μέν άπό τής άπόψεως τοΰ δρών- 
τος έν τή απονομή τή ; δικαιοσύνη; ο ρ γ ά ν ο υ  τ’οΰ Κ ρ ά τ ο υ ς ,  άφ’ 
έτερον δέ άπό τής άπόψεως τοϋ δικαζομένου Ιδιώτου καί τοϋ α ί χ α ν ν τ φ ς  
τ ή ν  δ ι κ α σ τ ι κ ή ν  π ρ ο σ τ α σ ί α ν ·  λαμβάνει πρός τοΰτοις αφορμήν νά 
ψηλάφηση τα συμφέροντα τα τε α τ ο μ ι κ ά ,  τών ίδιοϊτών καί τά κ ο ι ν ά  
τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων καί έπαγγελματικών ομάδων, ετι δέ νά έφαρ- 
μοση το δίκαιον, ούχι μόνον προς επανόρθωσιν προσβολής αύτοΰ, άλλά πολλάκι; 
καί ανευ τοιαυτης, απλώς πρός σύμφιονον τώ δικαίω ρύθμισιν τών βιωτικών 
σχέσεων.

Εινε ευνόητον, όποσον η υπό την πολλαπλήν τούτην γοινίαν θεωρία τής έφαο- 
μαγης τοϋ δικαίου είνε γόνιμος είς πρακτικά διδάγματα διά τόν μέλλοντα 
δικαστήν.

Παρά τώ δικηγοριο ουτος ευρίσκει την αριστην αφορμήν δπω; καταμαθη τονς

it ε ρ α ς  ε ρ μ η ν ε ί α ς  ( 1 ) , ασχέτως πρός τήν ορθότητα, ή ον αντής, 
οπί/τελεϊ άναμφισβητήτως έκδήλωσιν τής τοιαύτης τάσεως.

HSvi περιττόν νά αναπτύξω, όπόσον ή έν τώ δικονομικώ πεδία» έπέκτα- 
σις της δικαστηριακής εξουσίας εμφανίζεται ωχρά καί έστερημένη 
σποΐνΝαιότητος, έναντι τής τοιαύτης έν τώ ουσιαστικό) δικαίω οίονεί νομο
πλαστικής λειτουργίας τοϋ δικαστοΰ. Άλλά, τούτου ούτως εχοντος, όρ- 
'^ώς παρετηρήθη. δτι θά περιεΐχεν άντίφασιν πρός έαυτήν ή έννομος 
τάξις, ή ενρύνσυσα μέν έν τώ ούσιαστικώ δικαίω τήν έξουσίαν τοϋ δι- 
καστοΰ, ή διατηρούσα δέ τούτον καθηλωμένον έν τώ μέσω τών δικονομι- 
κών τύζΗ»ν (K le in ).

21. Ό  Ριχάρδος S ch m idt υπολαμβάνει, δτι διαδικαστικόν δίκαιον, 
δεσμεύον τόν δικαστήν, οξύνει παρά τούτω τό α ίσ θ η μ α  τοϋ καθήκοντος 
-καί της ευθύνης.

Καί έπί τού ζητήματος τούτου πολλούς θά ήδύνατό τις νά εχη δισταγ
μούς .

Θά ηδύνατό τις μάλλον νά υποστήριξή, δτι διαδικαστικόν δίκαιον, 
ύπερβάϊνον τό απολύτως άναγκαΐον μέτρον τής δεσμεύσεως τού δικαστοΰ, 
mrm  ϊνί ι είς χαλάρωσιν μάλλον τοϋ παρά τώ δικαστή αισθήματος τής

ανθρώπους έν τοϊς μυχιοατάτοις αυτών. «Διότι ό δικηγόρος είνε άντιπρόσωπος 
συμφερόντων πρό τών όμμάτων δέ αύτοΰ εμφανίζονται γυμνά τά συμφέροντα 
τών Ανθρώπων». ’Εκτός τούτου, «ό δικαστής μόνον έάν ύπήρξεν αυτός διάδικος,
> ή αντιπρόσωπος, ή παραστάτης διαδίκου, δύναται νά αναμέτρηση ακριβώς τά
> έπί τούς διαδίκους άποτελέσματα τών έαυτοΰ πράξεων· καί μόνον έάν α ύ τ  ό ς 
* παρετήρησεν, όπόσον εύκόλως παράγονται α'ι πολιτικοί διαφοραί καί αί συγ- 
»  κρούσεις περί τά έιυ,όν καί τό σόν, δύναται νά έκτιμήση αύτάς κατ’ άξίαν καί 
»  μόνον ό έλθών εις άμεσον πρός τούς δικαζομένους έπαφήν δύναται νά ρυθμίστι 
» προσήκοντα)ς τήν πρός τούτους σχέσιν εαυτού ώς δικαστοΰ.» Τέλος ό νομικός, 
ασχολούμενος περί τό δίκαιον, ούχί μόνον έν παθολογική καταστάσει, ώς έμφα- 
νίζεται τοϋτο έν τή δίκη, άλλά καί έν ύγιεζ, κατανοεί πληρέστερον αύτό, σχη
ματίζει δέ όξυτέραν τήν άντίληψιν, δτι πολλάκις είνε προκριτέα ή διά συμβιβα
σμού λύσις τής διαφορά; μάλλον, ή ή διά τή ; ρομφαία; τ ή ; άποφάσεοις.

ΓΙαρ ήμϊν τό ζήτημα τής κοινωνικής μορφώσεως τών δικαστών άνεκινήθη, 
καθ’ δσον γινώσκω, ύπό τοΰ Λ . Μ υ λ ω ν ά  (έν τή «Νέςι Ήμέρςι» τής 3 καί 4 
Αύγουστου 1912) καί, μεθ’ ύπερβάλλοιντό; πως χρωματισμού, ύπό τοΰ Λ . Ν  ά - 
κ ο υ έν τή ύπό τούτου, ω ; προέδρου τής έπί τής Δικαιοσύνης ’Επιτροπείας τή ; 
Βουλής, συνταχθείση κατά τό ετος 1914 έκθέσει. ’Αξιοσημείωτος δέ, διά τήν 
οξύτητα έν πολλοί; τής παρατηρήσεαι;, είνε σειρά άρθρων, δημοσιευθέντων όπο 
« Δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ »  διό τής « ’Ακροπόλεως» κατά Φεβρουάριον τοΰ έτους 1915.

( I )  Πρβλ. Ιδίςι E h r l i c h  Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissen- 
schaft (1903), G. F l a v i u s  (K a n to ro w icz) D er Kam pf urn die Rechts- 
wisseaschaft (1906). Ίσχυράν κίνησιν προύκάλεσαν ίδιοι αί «ύπό ζωηρού αίοθή 
» μαπος διά τό δίκαιον καί τήν δικαιοσύνην έλαυνόμεναι, άλλ’ αδίκως κρίνουσαι 
■> τό αληθές ρωμαϊκόν δίκαιον καί έν τή πολεμική ύπερβαίνουσαι το ττροσήκαν



122 j  ____.__     ΛΙοοάν, Κ . Σημαντήρα

ευθύνης. Οί δεσμεύοντες τόν δικαστήν Οικονομικοί κανόνες χρησιμεύου- 
*ιν. ονχι σπανίως, διά τον άδιάφορον καί αμελή δικαστήν, ώς πρόφασή, 
οπως οΰτος καλύψη τήν ευθύνην αυτόν όπισθεν τής διατάξεως τοΰ νό 
μου. Τουναντίον, είνε ψυχολογικόν φαινόμενον καθολικώς ίσχΰον. δτι. 
οσω ευρύτερα χαράσσονται τά δρια τής κ α τ ά  κ α θ ή κ ο ν  ε υ σ υ 
ν ε ί δ η τ ο υ  κ α ί  ά π ά σ α ς  τ ά ς  ε ϊ δ ι κ ά ς  π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς  
σ τ α θ μ ω μ έ  ν η ς έκτιμήσεως τοΰ καλοΰ δικαστοϋ, τοσούτω ζωήρότε- 
ρον καθίσταται παρ' αύτώ τό αίσθημα τής ευθύνης, τοσούτφ δέ ά ξν - 
τερσν κεντρίζεται ούτος πρός την έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος.

Όντως, ή ελεύθερα έκτίμησις τοΰ δικαστοϋ δέν εχει. κατά τόν νόμον, 
τήν έννοιαν τή; αυθαιρεσίας· εχει την έννοιαν τής ύπ η ρ ε σ ι. α κ ή ς 
ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ς  πρός εκδοσιν άποφάσεως, προσαρμοζομένης πρός 
τάς είδικάς περιστάσεις τοΰ ύπό κρίσιν θέματος^ ώς ειστόχοίς παοεΐή- 
ρησε νομοδιδάσκαλος διαπρεπής, ού τόν πρόωρον θάνατον έθοήνησεν ή 
Επιστήμη, ό K on rad  H elhvig.

Τής ύποχρεώσεως ταύτης τήν ενσυνείδητον έκπλήρωσιν ασφαλίζει ή 
μετά τής π ρ ο φ ο ρ ικ ό τη τ ο ς■τής α λ η θ ο ύ ς  προφορικότητος. ούχί απλώς 
τής έπί τοΰ χάρτου,— συνδυαζομένη δημοσιότης τών συζητήσεων ή έτέρα 
ύποχρέωσις τού δικαστού πρός ειδικήν καί ά ν α λ ν τ ικ ή ν αιτιολογίαν 
τών αποφάσεων ό ελεγχος τών συνδικαζόντων έπί τών πολυμελών δικα
στηρίων· καί αί λοιπαί ανωτέρω σκιαγραφηθεΐσαι πολιτειακαί εγγυήσεις 
διά τήν ποιότητα τών άπονεμόντοιν τήν δικαιοσύνην οργάνων τοϋ Κ ρ ά 
τους. Τέλος τού είρημένου καθήκοντος τήν ενσυνείδητον έκτέλεσιν ασφα
λίζει τοΰ δικηγορικού Σώματος ό ελεγχος, τό σπουδαιότατον τοϋτο άνπ- 
ςυγιον κατα τής ενδεχόμενης δικαστικής αΐθαιρεσίας.

22 . Βεβαίως, πρός ορθήν διαχείρισιν τής πολιτικής δικαιοσύνης, 
δέν πρέπει ό νόμος νά καταλείπη τά πάντα εις τήν έκτίμησιν τοΰ δικα- 
στοΰ. Βεβαίως πρέπει 6 δικονομικός νόμος νά διαγράψη μ έθ οδέ  τινα, 
ής δυνάμει νά προσδοκάται ικανοποιητική ή εκβασις τής δίκης καί έπί 
δ ΐ 5 « χ σ τ ώ ν  μή πεπροικισμένων δι' εκτάκτου τίνος δεξιότητας καί διαιτητι
κής δυνάμεως, καί έπί δικών δυσχερών καί πολύπλοκων ής δυνάμει νά

»μέτρον».(Ήε11«·ίίϊ) πραγματεϊαι τοΰ Ε. F u c  Ιι s Recht und W ah rheit ί.1906.)
*αί Gefahreu der konstruktiven Jurisprudenz (1909). "Ορα ωσαύτως S a 
l e  i! 1 e s Introduction a l ’etude du C ode Civil Aileinand, G e n y  M ethod e 
d interpretation et sources en droit prive p ositif (1899) και m  : Science 
et Technique en droit prive p ositif I (1914), fvfta καί ή νεότερα Η λ ιο 
γραφία (ίδί* έν σελ. 31— 40). Τάς Ιδέας ταύτας κατέστησε γνωρίμου; καί παρ’ 
ήμίν ό Η. Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η ς  (Συγκριτικοί Μελέται καί Φιλοσοφία τοΓ. Δι
καίου: Δ. ή δετική έρμηνε α, σελ. 191 κεξ.). Είκόνα τής έπί τοΰ ζητήματος 
συγχρόνου κινήσεως παοέσχε τελευταίον καί ό Κ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ό π ο ι ^

προσδοκάται ικανοποιητική ή έκπλήρωσις τοϋ σκοποϋ τής πολιτικής δι
καιοσύνης διά τήν μεγάλην μάζαν τών δικών.

Αλλά, πέρα τούτου, τοΰ απολύτως αναγκαίου μέτρου, οί δεσμεύοντες 
τόν δικαστήν δικονομικοί κανόνες ταράττουσι μάλλον τόν ευσυνείδητο* 
λειτουργόν τής δικαιοσύνης. Ούχί σπανίως περιάγουσιν αυτόν είς τήν 
άνάγκην τοΰ νά διαρρήξη τόν κλοιόν τών τύπων, νά παραβή άρα διά 
πλαγίων μέσων τόν κείμενον νόμον, οπως αποφυγή οΰσιαστικώς άδικον 
άπόφασιν. ’Αλλ’ είνε εύνόητον, όπόσον τό τοιοΰτον δύναται νά έπηρεάστι 
όλεθρίο>; τήν διαπαιδαγώγησιν τών πολιτών έν τώ σεβασμώ πρός τούς 
νόμους.

VI
;23. Είνε αξιον σημειώσεως, δτι πολλαχοΰ τοΰ πεπολιτισμίνου *όσμο« 

παρατηρείται κινησις νομοθετική τε καί επιστημονική πρός έπέκτασιν τών 
όρίων τής δικαστικής ένεργείας κατά τό αυστριακόν πρότυπον.

Έμνημόνευσα ήδη τήν κατά τό ετος 1911 έκδοθείσαν νέαν Ουγγρι
κήν πολιτικήν δικονομίαν, ήτις έρείδεται έπί τών άρχών τής Αυστριακής.

Παραπλήσιοι ίδέαι έπεκράτησαν έν τή διατυπώσει τοΰ νεωτάτο.· 
Νορβηγικού νομοσχεδίου, τοϋ εσχάτως ύποβληθέντος ύπό την ψήφοι 
τής Νορβηγικής Βουλής.

Καί έν Γερμανία δέ, παρά τάς αντιρρήσεις τοϋ Ριχάρδου Schm idt 
καί εί τίνος άλλου, ζωηρά έκδηλοΰται κινησις πρός μεταρρύθμισιν τής 
πολιτικής- δικονομίας κατά τήν έν Αυστρία χαραχθεϊσαν διεύθυνσιν, 
έγένοντο δέ πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην καί μεταβολαί τινες τής ενώπιον 
τών μονοπροσώπων δικαστηρίων < A m tsgerich te) διαδικασίας δια τού 
νόμου τής 1  'Ιουνίου 1909.

24. Άλλά καί έν Γαλλία καί έν ’Ιταλία μεγάλαι αύθεντίαι συνηγό
ρησαν υπέρ τής κατά τοιαύτην διεύθυνσιν μεταρρυθμίσεο>ς τών δικό νο
μικών νόμων.

Ό  ’Ιωσήφ G h ioven da , καθηγητής τής πολιτικής δικονομίας έν 
τώ Πανεπιστήμιο) τής Ρώμης, έν διαλέξει «ύτο-ϋ. γενομένη κατά f  
ετος 1909 έπ’ ευκαιρία τής εις τήν 'Ιταλικήν Βουλήν υποβολής ΰπό τού 
Υπουργού O rla n do  νομοσχεδίου είσάγοντος μεταρρυθμίσεις είς τήν 
"Ιταλικήν πολιτικήν δικονομίαν, έπικρίνων τό νομοσχέδιον τοΰτο, συντ- 
γόρησεν υπέρ τής κατά τό αυστριακόν πρότυπον ριζικής μεταρρυθικ- 
σεως ( II .

λ α ς έν διαλέξει αύτοϋ περί τής έλευθέρας ερμηνείας τοΰ δικαίου, γενομένη έν 
τγι αιθούση τοΰ Δικηγορικοΰ Σΐ’λλόγου ’ Αθηνών καί δημοσιευθεισιι διά τής «Πο
λιτικής ’ Επιθεωρήσειος» τόμ. Α ' 11918) σελ. 235 κέξ., 280 κεξ., 310., κέξ.., 
386 κέξ.

(1) G. Chiovenda L o  stato attuale del processo civile in Italia e i1 pro-
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Χ α^α'«ηριστικαΐ Ιδία είνε αί σκέψεις, ας εξέχουν αντιπρόσωπος της 
Γαλλικής επιστήμης, ό ’Αλβέρτος T issier, διετύπωσεν επί τη ευκαιρία 
τής έκατονταετηρίδος τοΰ Γαλλικού C ode de  p ro ce d u re  ( i ) .

Άναγνωρίζων τό άπηρχαιωμενον τοϋ κωδικός τούτου καί εύρίσκων 
ανεπαρκείς τάς διά τοϋ νομοσχεδίου τοΰ έτους 1894 προταθείσας εν 
Γάλλοι μεταβολάς, συνηγορεί καί οΰτος ύπέρ τής έπεκτάσεως των δικαι
ωμάτων τοϋ δικαστοΰ καί δσον άφορα εις την συλλογήν τοϋ πραγμα
τικοί ύλικοϋ καί δσον άφορα εις την τυπικήν δΐΐύθυνσιν τής διαδικα
σίας. «Παρατηρεϊται, £γραψεν ό T issier, σοβαρά νομοθετική κίνησις 
» [έκτος τής Γαλλίας], προς έπέκτασιν τής πρωτοβουλίας τοΰ πολιτικού 
»δικαστοϋ. Ή  κίνησις αϋτη στηρίζεται ?πί Ιδέας υγιούς, ής την όρθό- 
»τητ« ίσως υπέρ τό δέον παρείδομεν ημείς οί έν Γαλλία. Ή  δίκη'δεν
>εΙνε καθολοκληρίαν ιδιωτική ύπόθεσις  Θεωροΰμεν συνήθως την
»δίκην ώς αγώνα μεταξύ των δ.αδίκων, έν ώ  έκάτερ’ος τών άγωνιζομέ- 
»νων εχει εξουσίαν νά όρίση αυτός την στιγμήν τής πάλης καί έν ώ  έκά- 
»τερος τών αγωνισμένων εχει τό δικαίωμα νά ώφελήται έκ τών σφαλ- 
»μάτων  ̂ τού αντίπαλοι·. Ή  θεωρία αυτη τής δίκης δεν μοί φαίνεται 
»ορθή. Γό Κράτος εχει την αποστολήν δπως άσφαλίση την απονομήν 
»τής δικαιοσύνης. Τό Κράτος οφείλει νά παρέχη την δικαιοσύνην ώς 
»οϊον τε ταχέως καί τελείως. Διά τούτο δε δικαιούται νά έπεμβαίνη εις 
»τήν ανακρισιν τών ύποθεσεων καί εις την διεύθυνσή τών διαδικασιών. 
» Η  αποκλειστική διεύθυνσις τών δικών ύπό τών διαδίκων είνε λείψανον 
^κοινωνικής καταστάσεως παρφχημένης. Δεν συμβιβάζεται προς την 
^σημερινήν άντίληψιν περί τής λειτουργίας τοϋ Κράτους».

25. Η θεωρία τής δίκης ή ύπό τού T issier ύποτυπουμένη. είνε ή 
την σήμερον τείνουσα νά έπικρατηση *ν τή δικονομική επιστήμη. Παρα- 
τηρεϊται καί ενταύθα φαινόμενόν τι, έν τη καθόλου εξελίξει τής νομικής 
επιστήμης παρατηρούμενον αί έκάστοτε έν τή κοινωνία ίδέαι καί αντι
λήψεις.· ευρίσκουσι την απηχησιν αχατών καί κατοπτρίζονται έν τή επι
στημονική θεωρία.

Η  παλαια άντίληψις, η εκτεινουσα τά διαδικαστικά δικαιώματα τών 
διάδικων έπι περιορισμώ τών δικαιωμάτων τού δικαστοΰ. ήτο Ρκφανσίί 
γενικωτέρας τινός αντιληψεο^ς περί τής σχέσεως τοϋ άτό(ΐσι* πρός τό 
Κ ρ ό τ ο ς. αντιληψεως παρεχούσης την υπεροχήν εις τό ατομον. Ά λλ ’ ή 
άντίληψις αυτη μετεβλήθη προϊόντος τού χρόνου.

Την ιδέαν ταύτην δεν δύναμαι νά αναπτύξω τελειότερον ή έπαναλαμ-

getto Orlando di riforme processuali, έν Nuovi saggi di diritto proces- 
siiale civile ( 1912)  σελ. m  χεξ.

( j) A. Tissier Le centenaire du co<le de procedure et les projets de

βάνων τόν βαθύν χαρακτηρισμόν. δν εδωκεν ό δαιμόνιος συντάκτης τής 
Αυστριακής πολιτικής δικονομίας ( 1 ).

« ’Επί πολΰν χρόνον έγοήτευσεν ήμάς, — παρετήρησεν ό Φραγκίσκος 
» K lein ,—  ή πνευματώδης άντίληψις τής δίκης ώς περί τό δίκαιον αγώ: 
»νος τών μερών, ή άντίληψις ή δεχόμενη την δίκην ώς ιδιωτικήν ύπό- 
»θεσιν, ώς μέσον ηθικής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ ατόμου, ή έξαρτώσα 
»τήν δύναμιν τοϋ δικαίου έκ τοΰ χαρακτήρος καί τής δυνάμεο>ς τής 
» προσωπικότητος τού δικαιούχου, έκ τών σχέσεων αυτού καί τών μέ- 
» σων, ή περιορίζουσα την ενέργειαν τοΰ δικαστοΰ εις καθήκοντα απλού 
» διαιτητού τών διαμαχομένων. ’Αλλά, κατά πάντα τά φαινόμενα, παρήλ- 
» θεν ήδη τοΰ α τ ο μ ι σ μ ο ύ  ή ακμή. τοΰ ατομισμού ώς πολιτικής καί 
s- κοινωνικής θεωρίας, άφ ' ής άπέρρευσε καί ή έν λόγω άντίληψις. 
» Κατενοήθη, δτι, ώς ή έν τφ πολιτισμώ άνάπτυξις ύπερβή ώρισμένον τι 
» μέτρον κατά βάθος καί πλάτος, ή οδηγός καί διακοσμούσα ενέργεια, ή 
» διά τάλληλέγγυα ατομικά συμφέροντα, (ώ ς ονομάζει αυτά ό Jellin ek ), 
» καί διά την ευημερίαν τοΰ δλοτι αναγκαία, δεν επιτυγχάνεται πλέον 
» διά τής άθροίσεως τών ατομικών προσπαθειών. ’Επί τή τοιαύτη άντι- 
»λήψει πολλά μετεβλήθησαν ήδη εν τε τή βιοτεχνική καί τή εμπορική 
» πολιτική καί έν τοΐς πλείστοις τών λοιπών κλάδων τής οικονομικής πο- 
» λιτικής- ή ελευθερία τοϋ συμβάλλεσθαι καί τό δικαίωμα τής ίδιο- 
» κτησίας ύπέστησαν περιορισμούς, παρήχθη δέ ολόκληρος νέα κατη- 
» γορία άναμίξεως τοϋ Κράτους είς τόν οικονομικόν βίον, ί| καλουμένη 
> κ ο ι ν ω  ν ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή.Αί αύταί τάσεις έμφαίνονται καί έν τώ κύ- 
» κλω τοΰ αστικού δικαίου, ήκιστα δέ πάντων έχει αιτίαν τινά ή πολιτική

δικαιοσύνη, δπως άποκλεισθή άπό νεωτερισμών, καθιστώντων αυτήν 
» ευπροσιτωτέραν εις τούς πολίτας. . . .

» Ή  δίκη δύναται νά προσαρμοσθή πρός την σύγχρονον περί τού 
» Κράτους άντίληψιν μόνον, έάν ή δικαστιίκή προστασία έμφανισθή
* πράγματι ώς παροχή βοήθειας τοΰ Κράτους, ούχί διά μόνης τής δι- 
» καστικής άποφάσεως, άλλ’ ήδη άπ’ αυτών τών πρώτων βημάτων τής 
» διαδικασίας. Τούτο δεν είνε ουτοπία- άρκεϊ νά έλευθερώσωμεν την
* δεσμώτώα δύναμιν τοϋ δικαστοΰ καί νά θέσωμεν καί ταύτην, ώς τήν

reforme. Extrait de la Revue trimestrielle de droit civil, 1906 N o 3, ίδίψ 
σελ. 36 κες.

( i )  Fr. Klein Zeit —  und Geistesstromungen im Prozesse, σελ. 39- 
Περί τής σημασία; τής Αύστριακής δικονομίας άπό κοινωνικής πολιτικής άπό- 

ψεα>ς kq6X. 16iql S k e d l  Die soziale Bedeutung der neuen Zivilprozes- 
sgesetzen, G r i i n b e r g  Der sozialpolitische Gehalt der oesterreichischee 
ZiTilprozessgesetzgebung.



» των λοιπών οργάνων τοΰ Κράτους, είς τήν υπηρεσίαν τον δικαίου, 
» τον αγαθόν κα'ι της κοινωνικής ειρήνης» ( 1 )

26. Λύσωμεν τά δεσμά τον δικαστοΰ, είπεν ό Klein. Ναί, λύσωμεν 
τά δεσμά τοΰ δικαστοΰ. άλλ5 εν τω π  ρ ο σή  κ ο ν τ ι  μέτρα). Τοΰτο είνε τό 
μέγα νομοθετικόν πρόβλημα, δπερ ανακύπτει ενώπιον ημών. Je le dis, 
— εγραφεν ό M ontesquieu  εν τη είσαγοϊγή τον ΚΘ ' βιβλίου τοΰ 
«Πνεύματος τών Νόμων»,—  et il m e sem ble que je  n ’ ai fa it cet 
ou vrage  que p o u r  le p ro u v e r  : I ’ esprit de m od era tion  doit 
etre cetu i du  Ieg islateur ; le b ien  p o litiqu e , con iin e  le bien 
m oral, se trouve tou jou rs  entre d eu x  lim ites. To μέτρον, την 
μεσότητα ύπελάμβανεν ό>ς την κυρίαν τοΰ νόμου αρετήν ό βαθύνους 
φιλόσοφος. Πρός εύρεσιν τοΰ μέτρου τούτου, προς λύσιν τοΰ προβλή
ματος τούτου τοΰ σπουδαιοτάτον, καλούνται έπ’ άγαθω τής νομοθετι
κής μεταρρνθμίσεως και οι δικηγόροι και οί επιστήμονες ex p ro fesso  
χαί οί. δικασταΐ εις εμβριθή συνεργασίαν.

(1) Κατά τά ; νεωτέρας ταΰχας απαιτήσεις τής κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι- 
κ ή ς  έξεδόθη καί παρ' ήμΐν έν ετει 1911 ό Νόμος ,Γ ^ Ο Λ ' «περί έκδικάοεως 
ιών μεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφορών περί πληρωμής μισθόν καί ήμε- 
ρομισίΚων». Έ ν Κρήτΐ) δέ, ήδη <<πο τοΰ ετοι>ς 1900, ισχύει ό επί τών αύτών 
αρχών έρειδόμενος Νόμος «περί έκδικάσεως τών μικροδιαφορώλ’ κτλ.» ’ Ενταύθα 
κτως δύναται νά καταταχΟΐι νπό τινα εποψιν ό Νόμος ,ΓΨ ^Ζ ' (ετ. 1911) 
«περί προσωρινών μέτρων έν ταϊς περί διακατοχής διαφοραϊς», αν καί ό κύριος 

αύτοΰ σκοπός ΰ.τήρξεν ή τάχιστη προσωρινή ρύθμισις τής αμφισβητούμενη; 
νομής. Τών νόμων τούτων είσηγηταί υπήρξαν τού μεν περί έκδικάσεως μικρο- 
διαφορών κτλ. ό Ε. Β ε ν ι ζ έ λ ο ς ,  τών δύο δέ ετέρων ό Ν. Δ η μ η τ ρ α κ ό - 
π ο ν λ ο ς.

Η ΘΕΤΙΚ1ΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τ Η Σ  ΓΝ ΩΣΕΏ Σ 

ΚΑΤΑ ERNST MACH

ΥΠ Ο

Ν Ι Κ Ο Υ  Δ.  Κ Ι Τ Σ Ι Κ Η

1, Φιλοσοφία καί επιστήμη.—II. ΙΙοϊος ήχο ο Ernst M ach.·— III. Η κα- 
ιΊαρά εμπειρία. Τί διδάσκει ή απροκάλυπτος έπισκόπησις τοΰ κόσμου. — 
IV . Κατάλυσις τού φραγμού μεταξύ ψυχικού καί φυσικού κόσμου, τών εννοιών 
έ γ ό» καί ό ν. Έ νω σις αύτών εις ε ν α κόσμον αισθημάτων.— V. Ή  Καντι
ανή κριτική τού καθαρού λόγου.— V I. K ant καί M a ch .—V II . ’Αντί αίτιότης 
λέγ>· συνάρτησις.— V III . Ούχί άπριορισμός. αλλά βιολογική προσαρμογή τών 
σκέψεων εις τα γεγονότα.— IX . Ή  οικονομία τής σκέψεως. Ή  άξια τών φυ
σικών νόμων.— X . Οί όμόφρονες φυσικοί καί κοινωνικοί φιλόσοφοι.— XI. Αί 
αντιρρήσεις τών Νεοκαντιανών.— X II. Συμπέρασμα. Ό  πραγματισμός.

I

Χαρακτηριστικόν τής συγχρόνου φιλοσοφίας είνε, δτι επηρεάζεται 
περισσότερον παρά εις οίανδήποτε άλλην εποχήν από τάς θετικάς έπι- 
στήμας. Σήμερον ή φιλοσοφική σκέψις. απορρέει, δχι τόσον από ειδι
κούς φιλοσόφους τοΰ κλασικόν τύποι’. όσον από τούς θετικούς επιστήμο
νας. ( 1 ) χημικούς, φυσιολόγους,κοινωνιολόγους και ιδιαίτατα τούς ασχολού
μενους εις την ακριβεστέραν και θετικωτεραν όλο>ν τών επιστημών, την 
φυσικήν, οΐτινες κατ’ εξοχήν καταλήγουν εις τήν σύλληψιν καί άνάπττ 
ξιν φιλοσοφικών Ιδεών. (2|.

Ό  λόγο: τον φαινομένου έγκειται εις τήν τάσιν τής ανθρώπινης νοή- 
σεως πρός γενικοποίησιν καί ενότητα. Ο επιστήμων δεν Ικανοποιείται 
έκ της γνώσεως μόνον ώρισμενων φβινομένων και έκ τής εξετασεως 
της σχέσεως αύτών πρός αλληλα και πρός έτερα συναφή φαινόμενα· 
αλλ’ επιζητεί νά καταλήξη εις κοσμοθεωρίαν, εν ή τα χωριστά η ατελώς 
συνδεόμενα μέρη τής γενικής γνώσεώς του νά συγχωνεύονται εις κατι 
ένιαΐον. Αύτό είνε εσωτερική ανθρώπινη ανάγκη, ή όποια επηρεάζεται 
μέν από τόν έκάστοτε βαθμόν τον πολιτισμού και τήν πνευματικήν ζω 
ήν, άλλα δεν θά έκλειψη ποτέ. όπως και ή θρησκεντική και ή ήθνκή 
άνάγχη. Ή  φιλοσοφία άφ ’ έτεροί1 δεν δύναται ν’ άποτελέση σύστημα



128 Ν ίκου ά. Κ ιτα ίχη

αμετάβλητον ή κατά τήν αυτήν κατεύθυνσιν πάντοτε έξελισσόμρνον, καθ’ 
όσον μετέχει τής τύχης τής καθ’ δλου επιστημονικής σκέψεως, κατοπτρί- 
ζουσα Ικάστοτε τάς διαφόρους κατευθύνσεις αυτής καί επηρεαζόμενη άπο 
τάς σημαντικωτέρας έπιστημονικάς κατακτήσεις, τάς προκαλοΰσας τό γε- 
νικώτερον ένδιαφέρον. Δι’ αύτό ακριβώς ή φιλοσοφία τών τελευταίων 
χρόναη' φέρει τήν σφραγίδα τών μαθηματικών '''-α'1 φυσικών επιστημών, 
α! όποϊαι έπετέλεσαν, κατά τον 19ον α’ιώνα τάς μεγαλυτέρας προόδους.

Ιδιαιτέρως αΐ πρόοδοι αΰται έδημιούργησαν ζητήματα, αναγόμενα 
είς τήν θεωρίαν τής γνώσεως. (3 ) Έρευνώνται αί πηγαί. ή αρχή πό
σης γνώσεως, εξετάζεται ή πραγματικστης, ή Ισχύς τής γνώσεως 
έν σχέσει πρός τά δντα. καθορίζονται τά δρια αυτής καί τίθεται 
τό ερώτημα, εάν οπωσδήποτε είνε δυνατή θεωρητική γνώσις έκεΐΟεν τής 
εμπειρίας καί τής θετικής επιστήμης. ’Εκτός τών ειδικών φιλοσόφων, 
φυσιοδϊφαι καί μαθηματικοί λαμβάνουν μέρος εις τήν κίνησιν αντήν. 
Διά τούς τελευταίους άντικείμενον τών τοιούτων ερευνών αποτελούν αί 
θεμελιώδεις άρχαί τής γεωμετρίας καί ή έν αυτή σχέσις μεταξύ παρα- 
στάσεοις καί νσήσεως. Θέτουν τά ερωτήματα : Πόθεν πηγάζουν τά πρώ
τα αξιώματα τής γεωμετρίας ; (4 ) ’Επιβάλλονται υπό τής λογικής ώς 
αναγκαιότητες τής σκέψεως (κατά τον Kant ώς άναλυτικαί προτιΰίεις) ; 
Ό  L obatsch ew sky άποδεικνύει τό αντίθετον, δημιουργών μή εν- 
κλε ίδιον γεωμετρίαν. Ό  χώρος αποκαλύπτεται υπό τών αίσθήσεονν ;(5 ) 
Άλλ’ ό χώρος, ώς τον δίδουν αί αισθήσεις, είνε εντελώς διάφορος τού 
γεωμετρικοί χώρου. Ή  γεωμετρία εχει τήν αρχήν αυτής είς την έμ- 
πειρίαν ; ’Ανάλογα ζητήματα γεννώνται είς τήν μηχανικήν ( 6 >· αν καί 
αί άρχαί αυτής βασίζονται επί τοΰ πειράματος.

Ά φ ’ ετέρου οί. φυσικοί καταλήγουν είς συμπεράσματα, άτινα, λόγφ 
τής εξαιρετικής των σπουδαιότητος καί γενικότητος, έχουν φιλοσοφικήν 
σημασίαν. Ό ρθαί παραστάσεις περί τής αιτιόλογικής έξαρτήσεως τών 
συμβαινόντων είς τήν φύσιν, οδηγούν περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος 
αίώνος είς τήν ψυσικοεπιστημονικήν καί συγχρόνως φιλοσοφικήν άνα- 
κάλυψιν της άρχής τής διατηρήσεως τής ένεργείας, (7 ) αποτελούσαν 
τό αντίστοιχον τής αρχής τής αφθαρσίας τής ϋλης. Είς αύτάς προστί
θεται τρίτη αρχή ή νόμος ή τής αύξήσεως τής ένδοτροπείας (E n trop ie  i 
ή τής έξισώσεως τών ενεργειών, ή όποια άναφέρεται επίσης είς τό 
σύνολον τοΰ είς ημάς προσιτοί· κόσμου, τοΰ κατ’ αΐσθησιν κόσμου, καί 
κανονίζει τήν γενικήν κατεύθυνσιν τών φυσικών φαινομένων. Ή  εντε
λώς εξαιρετική σημασία της σννετέλεσε νά άποτολμηθή ή εφαρμογή 
της καί έκεΐθεν τών πεπερασμένων όρίων τοΰ προσιτού κόσμου καί νά 
διατυπωθή ό δογματισμός περί τής άρχής καί τέλους τοΰ κόσμοι 
(O stw ald .)

Είς τήν φιλοσοφικήν έπίδοσιν τών φυσικών συνέβαλε καί τό γεγονός, 
οτι έκ τών νεωτέρων παρατηρήσεων προέκυψεν άβεβαιότης περί τής 
άςίας τών φυσικών νομών καί θεωριών ( 8 ), ήτις έπέβαλεν είς τούς 
φυσικουι, εξετασιν τών βάσεων τής γνώσεως αϊτών, τον εκ νέου έλεγ
χον εμπειρίας και θεωρίας, ήτοι τών θεμελίων τοΰ επιστημονικού των 
οικοδομήματος. Ούτω φιλοσοφία καί επιστήμη προσήγγισαν άλλήλας επί 
τοΰ εδάφους τής θεωρίας τής γνώσεως πρός διαμόρφωσιν επί νέων βά
σεων τής επιστημονικής σκέψεοίς καί γενικόν! μετασχηματισμόν τών· 
κοσμι κών άντ ιλή ψεω ν.

II

Κιίς τών κυριωτέρων συντελεστών τής ευεργετικής αΰτής προσεγγίσεως 
φιλοσοφίας καί επιστήμης, ό E rnst M ach ( 9 ) απέθανε περί τά τέλη 
Φεβρουάριου έ. ε. παρά τό Μόναχον είς ηλικίαν 78 ετών. Μέγας φυσι
κό, και μέγιστος φιλοσοφος, διηνυσε τΐ|ν μακράν του ζωήν παρατηοών, 
πειραματιζόμενος, σκεπτόμενος. ακολουθών τά μεγάλα προβλήματα, 
λησμονών εαυτόν έν τή επιστημονική έκστάσει τοΰ έρευνητοΰ, 
λατρεύων καί άναζητών μετά πάθους τήν αλήθειαν από επιστήμης είς 
επιστήμην, από τής μηχανικής καί φυσικής είς τήν φυσιολογίαν τών 
αισθήσεων καί τήν ψυχολογίαν, από τής ψυχολογίας είς τήν φιλοσοφίαν 
καί κυριώτοαα είς τήν θεωρίαν τής γνώσεως.

’Εν τούτοις ό E rnst M ach ήρνεΐτο πάντοτε μετ’ επιμονής τον τίτλον 
τοΰ φιλοσόφου ( 1 0 ) . Έφαντάζετο τήν φιλοσοφίαν ώς τυχοδιωκτικήν 

.απόπειραν κατασκευής εικονος τοΰ κόσμου έκ τοΰ βάθους τής άνθρωπί- 
νης -ψυχής. Τό ϊσχυρώς άνεπτυγμένον εις αυτόν αίσθημα τής εμπειρίας 
άντέδρα εναντίον τοιούτων συστημάτων εννοιών, ξένων πρός τά πράγ
ματα. Κατά τάς κριτικοϊστορικάς του έρεύνας περί τών πρώτων εννοιών 
τής φυσικής είχε τήν ευκαιρίαν νά τονίση τήν αναστολήν, ήν έπέφερον 
είς τήν προοδευτικήν έξέλιξιν τών φυσικών επιστημών τοιαΰτα φιλοσο
φικά συστήματα, τό σκότος καί τάς αντιφάσεις, πού έδημιούργησεν είς 
αύτάς ή μεταφυσική καί οι δονκιχωτισμοί της μέ φανταστικά προβλήμα
τα. ( 1 1 )· ’Εθεώρει επικίνδυνον καί άκαρπον τήν συνθετικήν φιλοσο
φίαν, άπέρριπτε τήν μεταφυσικήν ανάγκην καί ώς φυσιοδίφης άντέδρα- 
σε πάντοτε είς τήν μεταφοράν τοιούτων ιδεών είς τάς φυσικάς έπιστή- 
μας. Ούτως έ πόλε μη σε μετά ιδιαιτέρας σφοδρότητος τον μεταφυσικόν 
υλισμόν τών μέσο)ν χρόνων τού παρελθόντος αίώνος, τον καλλιεργη- 
θέντα καί άναπτυχθέντα εντός τών φυσικών επιστημών υπό τών 
Carl V ogt, J. M oleschott, B u ech n er, Strauss καί H aeckel ( 1 2 ). 
Ουδέποτε έσκέφθη νά καταρτίση φιλοσοφικόν σύστημα ή νά δώση ώρι- 
σμένην κοσμοθεωρίαν,ώς πολλάκις διετυπώθη(13),άδιαφόρως αν έκ τών 
υστερίαν αί μελέται του έγιναν αφορμή καί άπετέλεσαν τήν βάσιν τής



σημερινής φιλοσοφικής κινήσεω;. Τουναντίον έπιστήμων τοΰ έργαστη- 
ρίου, εχθρός τοΰ προώρου σχηματισμού και της συστηματικοποιήσεως, 
ησθάνετο την ύπερτέραν ανάγκην νά γνωρίση τάς μεθόδους· δι’ ών 
προσκτώνται καί αναπτύσσονται αί άνθρώπινοι γνώσεις, νά άναζητήση 
τά ιδιαίτερα έλατήρια, άπό τά όποια παρακινείται ό ερευνητής. Τοιου
τοτρόπως άγεται εις τό γενικόν πρόβλημα περί της πηγής καί τοΰ εί
δους πάσης άνθρωπίνης γνώσεως. Τοιαύτα ζητήματα τόν άπασχολοΰν 
άπό ενωρίς. Ύπό τήν επήρειαν τοΰ Kaut αποκτά την πεποίθησιν, δτι 
ή ύφ' ημών σχηματιζομένη είκών τοΰ κόσμου είνε έ ν τ ε λ ώ ς  ώ  ρ ι - 
σ μ έ ν η υπό τής φύσε<ος τών αισθητηρίων οργάνων καί τής ιδιοσυγ
κρασίας τοΰ νσΰ. Παν δ.τι βλέπομ ε ν, άκοΰομεν, έγγάζομεν, παν δ,τι εκ 
τοΰ υλικού τών αισθημάτων νοητικώς διαπλάσσομεν, εϊνε τό μόνον εφι
κτόν εις τήν άνθρωπίνην γνώσιν τών δντων. Ό  Kant έφαντάζετο όπι
σθεν τοΰ μόνου είς ημάς προοιτοΰ κόσμου τών φαινομένων τό άνεξάρτη- 
τον καί απρόσιτον «όντως όν» (D in g  an s ich ). Ό  M acli απορρίπτει, 
τήν έννοιαν αυτήν ώς έντελώς περιττήν καί άρκεϊται ώς επιστήμων είς 
τήν έξερεΰνησιν τοΰ κόσμου τών φαινομένων.

Μεγίστην έπίδρασιν ήσκησεν έπί τοΰ M ach ή έμφάνισις έν ετει 1859 
τοΰ γνωστού έργου τοΰ D arw in  «II Ιερί τής καταγωγής τών ειδών». 
Ή  νέα άντίληψις τής ζωικής λειτουργίας διδάσκει είς αύτόν, δτι τά 
ψυχικά φαινόμενα ούδέν άλλο είνε ή διαρκώς τελειοποιούμενα μέσα πρός 
διατήρησιν καί πλουτισμόν τής ζωής τοΰ άτόμου καί τοΰ κοινωνικοΰ ορ 
γανισμού. Πάσα επιστημονική ερευνά εμφανίζεται πλέον είς αυτόν ώς 
προσαρμογή τής σκέψεως είς τά γεγονότα, προκαλουμένη ύπό τοΰ 
ενστίκτου τής ζωής.

Βραδΰτερον έγνώρισεν ό M ach. ώς ό ίδιος άναφέρει. (14) την τότε 
κυριαρχούσαν ψυχολογίαν τοΰ H erbart (1 5 ), δστις έπεζήτησε μαθη
ματικήν διατύπωσιν τών νόμων τής αλληλοδιαδοχής τών παραστάσεων. 
Ό  H erbart άντελαμβάνετο τάς παραστάσεις ώς δυναμικάς έκδήλώ- 
σεις μιας ενιαίας αύθυπάρκτου ψυχής, παρέβαλε τήν τάξιν τοΰ ψυχι
κού κόσμου πρός την τών ουρανίων φαινφένων καί έπεζήτησε νά 
προσέγγιση τήν ψυχολογικήν είς τήν φυσικήν έρευναν διά τής εισαγωγής 
μεγεθών καί μετρήσεων. Ό  M ach άρνεΐται τήν μεταφυσικήν έννοιαν 
τής ψυχής, καθώς προηγουμένως είχε διαγράψει τό «όντως δν» τού Kant 
καί δημιουργεί, έκ τής μηχανικής τών παραστάσεων τοΰ H erbart ψυ
χολογίαν χωρίς ψυχήν.

Οντως ύπό τήν έπήρειαν τοΰ Kant, τοΰ H erbart καί τοΰ D arw in , 
προσοικειούμενος πάντοτε μόνον τό προσαρμοζόμενον είς τήν ιδιαιτέραν 
ίου σκέψιν καί καταλύων παν μεταφυσικόν κατασκεύασμα, ό μαθηματι
κός φυσιοδίφης, ό κατ’ εξοχήν εμπειρικός, επεξεργάζεται εντελώς πρω

τότυπον επιστημονικήν μεθοδολογίαν καί εφαρμόζει αυτήν είς διαφό
ρους κλάδους της επιστήμης.

Ο M ach, κατά τήν δράσ&'ν του ώς καθηγητής τής φυσικής είς τό 
Πανεπιστήμιον τής Πράγας (1867— 1895) καί κατόπιν τής Βιέννης 
μέχρι τοΰ 1901, οπότε παρητήθη, δι’ ειδικών ερευνών καί κατασκευής 
εύφυεστάτων συσκευών, συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν προαγωγήν τής 
επιστήμης του. Ά λλ ’ είς τήν παρούσαν μελέτην θά έξετάσωμεν μόνον 
τήν πολύ σημαντικωτέραν έργασίαν του, τήν φιλοσοφικήν, ή όποια έπέ- 
δρασε ριζοσπαστικώς είς τάς σκέψεις φυσικών καί φιλοσόφων καί τής 
όποιας την σφραγίδα άνευρίσκομεν σήμερον είς διαφόρους έπιστημονι- 
κούς κλάδους, λ. χ., εκτός τών φυσικών επιστημών, είς τάς κοινωνικός 
καί πολιτικάς έπιστήμας.

Τάς φιλοσοφικός του σκέψεις, ό M ach, δέν συνεκέντρωσεν είς πλή
ρες σύστημα, αλλά τάς .διετύπωσεν ύπό μορφήν ά π ό ψ ε ω ν  ι aper- 
co s l  τών προβλημάτων πού τόν απησχόλησαν. Ό  κριτικός τοΰ έργου 
του συναντά μεγάλας δυσχερείας είς τήν περισυλλογήν τών γενικών 
γραμμών τών σκέψεών του έκ τών μαθηματικών, φυσικών, βιολογικών 
συγγραμμάτων του καί αποκρυστάλλωσή αϊτών είς σύστημα θεωρίας 
τής γνώσεως (1 6 ). Είς τά κυριώτερα εργα του (17) : «Περί διατηρή- 
σεως τής ένεργείας», «Άνάλυσις τών αισθημάτων», «Λαϊκά επιστημο
νικά μαθήματα», «Άρχαί τής θερμοδυναμικής» καί τέλος είς τά δύο 
του μεγάλα εργα «Ή  Μηχανική έν τή εξελίξει της» και «Γ«ώσις καί 
Πλάνη»· συναντώμεν πλήθος ετερογενών κατευθύνσεων τής σκέψεως. 
Έν τοΐς έπομένοις θέλομεν επιχειρήσει νά άποδώσωμεν συνθετικώς έκ 
συναγωγής τό ιδεολογικόν εργον του. έξετάζοντες είς γενικάς γραμμάς 
έκάστην τών κατευθύνσεων αύτοϋ- καί τάς όποιας ήμποροΰμεν νά ύπαγά- 
γωμεν είς τάς εξής γενικωτέρας κατηγορίας : τήν βιογενετικήν άνάλυσιν 
τής άνθρωπίνης γνώσεως,τήν Ιστορικοψυχολογικήν ερευνάν τής δημιουρ
γίας καί τής μορφώσεως τών επιστημονικών εννοιών, τήν έπιστημονικήν 
μεθοδολογίαν ή επιστημολογίαν καί τήν κριτικήν έξέτασιν τής γνώσεως, 
τούτέστι τάς άντίιμεταφυσικάς παρατηρήσεις.

III

Είς τήν θεωρίαν τής γνώσεως τού M ach τόν σπουδαιότερον ρόλον 
παίζει τό πρόβλημα τής θ ε τ ι κ ή ς ή κ α θ α ρ ά  ς έ μ π ε ι  ρ ι α ς, τού- 
τέστι σκέψεως, κατοπτριζούσης τήν πραγματικήν κατάστασιν τών δν
των· ανευ υποκειμενικής θολώσεως ccov γεγονότων, ελευθερας προσθη
κών .αϊτινες δέν ύπάρχουν εις τά πράγματα, άλλ’ είνε ή άταβιστικώς κλη- 
ρονομηθείσαι παραστάσεις τής φιλοσοφίας που σκοτίζουν απ αιωνων τον 
νούν καί προκαλοΰν φαινομενικά προβλήματα ή συνήθεις έξεις τής σκε-



ψεως έκ τών κοινών αντιλήψεων τής καθημερινής ζωής ( 1 8 ). Ή  σκέψις 
είνε, κατά τον M ach. λειτουργία προσαρμογής, εντελώς ανάλογος πρός 
την οργανικήν λειτουργίαν τής προσαρμογής, συναποφέρουσα επίσης 
λείψανα παλαιών φάσεων έξελίξεως προσαρμοζομένων εις τό σχετικόν 
διανοητικόν περιβάλλον, ατινα αμως έν τώ μεταξύ όχι μόνον έχασαν 
την σημασίαν των, άλλα τουναντίον κατέστησαν έπιβλαβή. Ή  ανεπάρκεια 
τής λαϊκής σκέψεο>ς έπέφερε σύγχυσιν μεταξύ παρατηρήσεων, γενομε- 
νων υπό τάς πλέον διαφορετικός συνθήκας και παρατηρήσεων υπό συν
θήκας έ ν τ ε λ ώ ς  ώ ρ ι σ μ έ ν α ς  καί έγέννησε τον ανταγωνισμόν με
ταξύ παραστάσεως καί πραγματικότητος, φαινομένου κα'ι οντος. μετα- 
φερθέντα κατά τούς πρώτους χρόνους τής διανοητικής έξελίξεως είς τήν 
φιλοσοφίαν. χα>ρίς αΰτη ακόμη νά δυνηθή ν’ απαλλαγή αντοΰ ( 1 9 ). Τό 
ανθύπαρκτον, μυστηριώδες, απρόσιτον «όντως δν» (D in g  an s ich ), 
to κρυπτόμενον όπισθεν τών φαινομιένων, εινε τό αντίστοιχον τοΰ λαϊκού 
δντος. Άλλα κατά τί δύναται νά μάς ένδιαφέρη τό άγνωστον <χ£τό, τό 
κείμεν'ον εκτός τών ορίων τοΰ εγώ, άτινα άδυνατοΰμεν έντελώς νά ύπερ- 
πηδήσωιιεν ;

Οΰτως ό M ach προβαίνει, είς κριτικήν άναθεώρησιν τών συνήθων 
ημών παραστάσεο>ν, άφίνοη' εις αΰτάς τά στοιχεία έκεϊνα μόνον, δσα 
αποτελούν άπλουστάτην άναπαραγωγήν ε’ις σκέψεις τών κτηθεισών πα
ρατηρήσεων, προσαρμόζων τήν άντίληψιν αϊτού πρός τά πράγματα τοΰ 
κόσμου τούτου, τοΰ διαρκώς μετασχηματιζομένου. Μία νέα είκων τον 
κόσμου εξελίσσεται ενώπιον ημών έντελώς άλλοία τής παρουσιαζομένης 
υπό τής δογματικής φιλοσοφίας, πνευματιστικής ή υλιστικής, άλλ’ έπί- 
σης διάφορος τής διδομένης υπό τοΰ καλούμενου υγιούς ορθολογισμού. 
Ο απλοϊκός ρεαλισμός τού κοινού ανθρώπου, ή άποψις τού κόσμου, τήν 

οποί/αν ευρίσκει έν έαυτώ με τήν πλήρη άφύπνισιν τής συνειδήσεώς 
του, ώς δώρον τής φύσεως καί τοΰ πολιτισμού, χρησιμεύει εις τόν M ach 
μετά τήν άπελευθέρωσίν του από περιττάς μεταφυσικάς αντιλήψεις, ώς 
αφετηρία τής φιλοσοφικής του άπόψεως.

Ποια είνε ή άποψις αυτή τοΰ κόσμου ; (20) Ευρίσκω έμ  α υ τ ό ν  
εντός τού χώρου, έν τώ μέσω σωμάτων κινούμενων αψύχων, ή φυτών, 
ζώων? άνθρώπων. Τό σ ώ μ ά  μ ο υ , επίσης κινητόν, είνε δι’ έμε άντι- 
κείίμενον ορατόν, απτόν, αισθητόν, καταλαμβάνον μέρος τού χώρου καί 
ευρισκόμενον μετά τών λοιπών σωμάτων π α ρ’ α υ τ ά  καί έ κ τ ο ς  α ν - 
τ ώ  ν. ’Έχει ’ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καί διαφέρει από τά τών λοιπών 
ανθρώπων, ή έπαφη του μετ’ άλλου άντικειμιένου γεννά είδικάς εντυ
πώσεις μή παραγομένας κατά τήν επαφήν ξένων σωμάτων μεταξύ των. 
Έ χ ω  αναμνήσεις, ελπίδας, φόβους, ένστικτα, επιθυμίας, θελήσεις κ.λ.π., 
τάς ευρίσκω έν έμοί, δεν τάς δημιουργώ, ώς επίσης δεν δημιουργώ τήν

ύπαοίμν τών δντων πού μέ περιβάλλουν. ’Αλλά μιέ τάς θελήσεις μου 
συνδυάζονται κινήσεις κ ά π ο ι ο υ  σώματος, δπερ, λόγω τού γεγονότος 
αύτοϋ καί τών άνωτέρω, χαρακτηρίζω ώ  ς I δ ικ  ό ν μ ο υ .

Κ α τ α ν α λ ο γ ί α ν  άναπόφευκτον συνάγω, δτι είς τά σώματα 
τών λοιπών ανθρώπων καί ζώων αντιστοιχούν αναμνήσεις, έλπίδες, φό
βοι, θελήσεις, ένστικτα καί έπιθυμίαι ανάλογοι τών άντιστοιχουσών είς 
τό ίδικόν μου. Κρίνον έκ τοΰ τρόπου των, είμαι υποχρεωμένος νά δεχθώ 
δτι δ ν α υ τ ο ύ ς  τ ό ο ώ μ ά  μ ο υ  καί τά λοιπά σώματα είνε έπίσης 
αμέσως δεδομένα ώς δ ι’ έ μ έ τό ί δ ι κ ό ν τ ω  ν καί τά τών λοιπών αν
θρώπων. Τουναντίον αί αναμνήσεις μι ου , αί έπιθυμί<αι μι ο υ κλπ., είνε 
δι’ αϊτούς ιιόνον συμιπέρασμια συλλογισμιοΰ κατ’ αναλογίαν, ώς είνε δ ι ’ 
ε μ έ αί αναμνήσεις τ ω ν .  αί έπιθυμίαι τ ω ν  κ.τ.λ.

Λυνάμεθα νά καλέσωμιεν φ υ σ  ι κ ό ν  κόσμον (D as P h y sisch e ) , τό 
έν τώ χωρω σύνολον, τό άμιέσως διδόμιενον είς π ά ν τ α ς. Ά φ ’ ετέρου 
άποκαλοΰμεν προσωρινώς ψ υ χ ι κ ό ν  κόσμον (D as  P sych isch e) τό 
είς ε ν α μι ο ν ο ν άμιέσως άποκαλυπτόμενον, τό είς άλλους γινόμιενον 
γνωστόν  κατ' άναλογίαν.

Πέριξ έιιού, έν τώ χώρφ τά δντα έ ξ α ρ τ ώ ν τ α ι ά π ’ ά λ λ ή λ ω ν .  
Ή  μιαγνητική βελόνη μετατοπίζεται, είς τήν προσέγγισιν ετέρου μα
γνήτου. Έ ν  σώμα θερμαίνεται πλησίον τοΰ πυρός, άποψη>χεται κατά τήν 
επαφήν του μέ τεμιάχιον πάγου. Έχομιεν μιέγιστον ενδιαφέρον νά γνω- 
ρίσωμεν πώς τά φαινόμενα έξαρτώνται άπ’ άλλήλων, τόσον άπό άπό- 
ψ’εως πρακτικής διά τήν ίκανοποίησιν τών αναγκών μας, δσον καί άπό 
θεωρητικής διά νά συνεχίσωμεν νοητικώς μίαν παρατήρησιν άτελή.

Σημειώ· δτι τό ι δ ι κ ό ν μ ο υ  σώμια έξασκεΐ πάντοτε ουσιώδη επιρ
ροήν είς τάς παρατηρήσεις μιου. Ήιιικλείων τούς οφθαλμούς- δύναμιαι 
νά ΐδω εν σώιια ώς διπλοΰν, είς τήν θέσιν τών δύο σωμάτων έντελώς 
όμοΐ<ον νά ΐδω τρία. Στρέφω ταχέως περί εμέ. καί σώματα έν κινήσει 
μοϋ παρουσιάζονται ώς ακίνητα καί άντιστρόφως. Κλείουν έντελώς τούς 
οφθαλμούς δεν βλέπω τίποτε. Άνάλογον επιρροήν εχει τό σώμιά μιου έπί 
τών εντυπώσεων άφής καί θερμότητας. Τουναντίον, εάν άλλος τις κάμιη 
έφ’ εαυτού τοιούτους πειραματισιιοΰς. ονδειιία μεταβολή επέρχεται είς 
τάς ίδικάς μου έντυπώσεις. ;

Άποδίδοντες εις τήν σχέσιν αυτήν άπασών τών παρατηρήσεων μας 
πρός το οώμιά μας άξιίαν έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  ν. παραμελούντες πάσας τάς 
λοιπάς σχέσεις, καταλήγομεν εύκόλως είς τήν άντίληψιν, δτι άπασαι αί 
παρατηρήσεις μιας είνε καθαρόν προϊόν τού σώμιατός μιας, δτι τά πάντα 
είνε υποκειμενικά. Αλλ εχομιεν πρό οφθαλμών τό δριον τοΰ σώματος 
μα; έν τώ χώρφ καί βλέπομιεν, δτι τά δντα, τά έκτος τοΰ ορίου τούτου. U 
4U ingrenzung) συνδέονται μεταξύ των, ένώ έξαρτώνται έπίσης έκ



τοϋ εσωτερικού τοΰ ορίου τούτου.Ή σπουδή τών εξωτερικών σχέσεων είνε 
όπλο υστέρα και πολύ πλέον προχωρημένη από τάς ευρισκόμενος Ι π π α 
στ ί .  Δυνάμεθα δμως νά ύποθέσωμεν, δτι και αί τελευταία ι αύταί σχέ
σεις είνε τοΰ αυτού βαθμού, τοΰ αύτοΰ είδους, δπως αί πρώται. Ένι- 
σχυομεθα δέ εις τήν άντίληψιν αυτήν έκ τών προόδων τής φυσιολογίας, 
και έκ τής σπονδής τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου καί τών ζώων, ήτις στη
ρίζεται έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν φυσικήν καί εξηγεί τάς ύποκει- 
μενικας συνθήκας τών παρατηρήσεων.

Έκ τών άνωτέρω αρχίζει νά διαφαίνεται αρκετά καθαρά ή θεμελιώ
δης σκέψις τοΰ M ach. Παρατηρεί καί εξετάζει τό έ γ ώ  καί τάς σχέσεις 
αύτοΰ πρός τά λοιπά δντα, ώς αντικείμενο»', μέ σημεϊον όράσεως έ κ τ ο ς  
αύτοΰ. ταύτίζοΛ- έπί τή βάσει ά ν α  λ ο γ ϊΐ α  ς τό ίδιον καί τό ξένον 
ε γ ώ .  Μεταβάλλεται είς ψυχρόν άνατόμον τοΰ ίδιου του σώματος. Ά ο -  
νεΐται τόν απλοϊκόν υ π ο κ ε ι μ ε ν ι σ μ ό ν  ( 2 1 1 . δστις κατά διαστολήν 
πρός σταθεράν αντικειμενικήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α  θεωρεί τάς δια- 
φορους παρατηρήσεις ενός προσώπου ύπό διαφόρους συνθήκας,ι ώς 
καθαράς π α ρ α σ τ α σ ε ι ς .  Περιορίζεται είς τήν π λ ή ρ η γνώσιν 
τών συνθηκών μιας παρατηρησεως. Τα λοιπά δέν τόν ενδιαφέρουν ουτε 
πρακτικώς ουτε θεωρητικώς.

Εκ τώΛ’ επομένων ή σκέψις αυτη σαφηνίζεται περισσότερον.

IV

Ό  M ach  άνάγει. τό σύνολον τών φυσικών μας παρατηρήσεων είς 
σ τ ο ι χ ε ί ο  μή έπί πλέον αναλυόμενα, ήτοι χρώματα, ήχους, πιέσεις, 
όσμάς, χώρους, χρόνους κ.τ.λ. Τά στοιχεία ταΰτα έξαρτώνται έκ συν
θηκών έξωτερικών καί έσωτερικών. ’Αποτελούν τά α ι σ θ ή μ α τ α  
(E m p fin d u n g en ) καί είνε σιιγχρόνως στοιχεία τοΰ ψυχικού κόσμου. 
Φ υ σ ι κ ό ς  καί ψ υ χ ι κ ό ς  κόσμος άπστελοΰνται έκ κ ο ι ν ώ  ν .στοι
χείων. δέν εύρίσκονται είς άντίθεσιν απόλυτον μεταξύ των, ώς είνε γε
νικώς δεκτόν. Ό  κόσμος δέν ύφίσταται διττώς. άφ ’ ενός έκτος ημών 
καί άφ ’ έτέρου κατά σκέψιν καί κατ’ αίσθησιν ( 2 2 ), (23 ).

Είς την ψυχοφυσιολογικήν μελέτην τοΰ M ach «Γνώσις καί Πλάνη» 
δεικνύεται τούτο έναργέστερον· Διά λεπτομερούς άναλύσεως καταλήγει 
είς τό συμπέρασμα, δτι άναμνήσεις. αναπαραστάσεις, συναισθήματα, θε
λήσεις, εννοιαι σχηματίζονται άπό ίχνη καταλειπόμενα ύπό αισθημάτων 
καί δτι δύνανται επομενως νά παραβληθούν πρός τά τελευταία.

Ούτως ό κοσμος τών δντων γίνεται κόσμος αισθημάτων ή στοιχείων, 
άτινα είνε αμέσως δ ε δ ο μ ε ν α— πραγματικότης αναμφισβήτητος και 
μονη αληθιος άποδεικνυομενη. Τα στοιχεία : ερυθρόν, πράσινον, θεριιόν.

ψυχρόν κ.τ.λ.. αν καί έξαρτώνται έξ ετέρων στοιχείων, κειμένων έκτός
τοΰ L I στοιχεία φυσικά ι καί έντός αΰτοΰ ( στοιχεία ψυχικά I, ε ΐ ν s
π ά ν τ ο τ ε  τ ά  α ύ τ ά .  Όμιλούμεν περί φ υ σ ι κ ό  ΰ κόσμου, όπόταν
έξεταζομεν τήν έξάρτησιν τών στοιχείων μεταξύ των· μή λαμβάνοντες 
υπ οψιν τήν σχέσιν αυτών πρός τό σώμα μας, είς τό Οποίον δίδονται ώς 
αισθήματα. Ομιλούμεν περί ψ υ χ ι κ ο ύ  κόφουί, όπόταν τουναντίον 
έξαίρομεν τήν τελευταίαν σχέσιν. Έ ν  στοι.χείον. καθώς ή θερμότης 
ενος σώματος Α- δέν έξαρτάται μόνον έξ άλλων στοιχεΰον χαρακτηρι
ζόμενων ύφ' ημών διά τής έννοιας λ. χ. ή φλόξ Β, αλλά καί έκ τοΰ 
συνόλου τών στοιχείων τοΰ σώματός μας λ.χ. έκ τοΰ νεύρου Ν. Τό Ν ώς 
στοιχεΐον καί άντικείμενον δέν διαφέρει σύσιωδώς ή μόνον κατά σύμ- 
βασιν τών Α και Β (24 ) Η έξάρτησις τών Α καί Β ανήκει είς τήν φ υ - 
σ ι κ ή ν, τουναντίον τών Α καί Ν είς τήλ' φ υ σ ι ο λ ο γ ί α ν  ή ψ υ 
χ ο λ ο γ ί α ν .  Αμφότεραι αί έξαρτήσεις συνυπάρχουν, Μόνον προσω- 
ρινώς δυνάμεθα νά παραμελήσωμεν τήν μίμν ή τήν άλλην.

Εχομεν σΐ'γχρόνως ενώπιον ημών τά στοιχεία τοΰ πραγματικού κό
σμου και τα στοιχεία τού εγω και μάς ένδιαφέρει νά γνωρίσωμεν τήν 
μεταξύ αύτών σ υ ν ά ρ τ η σ ι ν  (ύπό μαθηματικήν έννοιαν) (25 ). Ή  
συνάρτησις αυτη δύναται ν' άποτελέση τήν έννοιαν δ ν, αλλά τό δν 
χάνει πλέον τήν σταθερότητά του, λ.χ. τό τραπέζι μου δύναται νά είνε 
άνοικτοτέρου ή σκοτεινότερου χρώματος, θερμότερον ή ψυχρότερον. νά 
εχη κηλΐδας μελάνης ή νά είνε προσφάτως στιλβωμένον κ.τ.λ., δέν παύει 
νά φαίνεται ώς τό αύτό τραπέζι, είς δ καθημερινώς έργάζομαι. Ή  
μεγαλυτέρα εξις τοΰ σχετικώς σταθερού άπό τήν τοΰ μεταβλητού μέ
ρους είς εν συγκρότημα στοιχείων, προκαλεϊ τόν ο ί  κ ο ν ο μ ι  κ ό ν τοό- 
πον τής χρησιμοποιήσεως τοΰ αυτού ονόματος διά πράγματα διαφορε
τικά. Βέβαιον είνε, ότι εχομεν διαρκή μεταβολήν τοΰ συνδυασμού τών 
στοιχείων καί δτι τό σχετικώς σταθερώτερον είς τά πράγματα τοΰ κό
σμου τούτοι’ είνε τό όνομά των.

Θεωρούντες επίσης άνευ προκαταλήψεως τό έ γ ώ ύπό στενοοτέραν έν
νοιαν, άνακαλύπτομεν αύτό ως συνάρτησιν στοιχείων, μεταβαλλομένην 
σύν τή μεταβολή τών ανεξαρτήτων μεταβλητών. Ή  συνείδησις τοΰ 
έ γ ώ άναλύεται είς άριθμόν αισθημάτων, παραστάσεων, σκέψεων, συναι
σθημάτων, βουλήσεων, άτινα συνδυάζονται πότε κατά τόν ένα καί πότε 
κατά τόν άλλον τρόπον. Μετά τήν άφαίρεσιν αυτών, ούδέν παραμένει 
δπερ νά δύναται. νά άποκληθή έ γ ώ. καθώς καί μετά τήν άφαίρεσιν τών 
ιδιοτήτων τών δντων οΰδέν τό υποΐολ’ νά χαρακτηρίζω τό δ ν τ  ο) ς δ ν. Τό 
εγώ ώς πυρήν τής συνειδήσεως, ώς φορεύς τών ιδιοτήτων αυτού είνε 
επίσης πλάνη, καθώς ό ουσιαστικός πυρήν τών δντων ώς υποτιθέμενος 
φορεύς τών ιδιοτήτων αύτών.



Αντιτίθεται εις τήν άντίληψιν τοΰ εγώ. ώς σνναρτήσεως διαρκώς 
μεταβαλλόμενης, ή συνείδησις περί τής ταυτότητάς μας έν τη διαδρομή 
τοΰ χρόνου. Αλλά τό αίσθημα τής ταύτότητος βασίζεται εις τήν μή 
έφ άπαξ ολοκληρωτικήν μεταβολήν τοΰ συγκροτήματος τοΰ εσωτερικού 
κόσμου. Η  σχετική σταθερότης τοΰ σώματός μας, ολόκληρον τό ποσόν 
τών άναμνησεων, αί έξεις που άπεκτήσαμεν. τά σχέδια τής προηγουμέ- 
νης ημέρας, άποτελοΰν σημαντικόν ποσόν σχετικώς σταθερών στοιχείων- 
έπίσης μεταβαλλόμενων, αλλα κατά απαρατήρητους διαβαθμίσεις, ούτως 
ωστε κατά βάθος τό ένιαΐον εγώ σημαίνει σ υ ν ε χ ή μ ε τ α 6 ο λ ή ν 
τοΰ περιεχομένου τον.

Ο M ach. εις τό εργον τον «Γνώσις καί Πλάνη», άσχόλεΐται με τήν 
μελέτην τών συναρτήσεων τών στοιχείων τοΰ έσωτερικοΰ κόσμον καί 
υπό τήν προφανή επήρειαν τής άρχής τής έξελίξεως καί τών προόδων 
τών βιολογικών επιστημών, αντιμετωπίζει τήν ψυχικήν ζωήν -'αί ιδίως 
την επιστημονικήν εργασίαν, ώς άλλην μορφήν τής οργανικής ζωής. 
αναζητών την καταγωγήν αυτών είς βιολογικάς άνάγκας. Κατ’ αυτόν- 
αί πρώται ψυχικαι λειτουργιαι· πηγάζουν έκ τής οικονομίας τοΰ οργα
νισμού, όπως αι κινήσεις, η πέψις κ.τ.λ. Μέ συνέπειαν καταπλήσσουσαν 
εφαρμόζει την επιστημονικήν του μεθοδολογ'ίαν, περί ής θέλομεν δια- 
λάβει κατωτέρω — τής προσαρμογής τών σκέψεων είς τά γεγονότα καί 
τών σκεψεων μεταξύ των,—  είς τήν έξήγησιν τής δημιουργίας τών 
αναπαραστάσεων έκ τών αισθημάτων, εις τήν αναγωγήν τών θελημα
τικών πράξεων τοΰ ανθρώπου εις αυτοματικής. εις τήν βιολογικήν δια- 
τύπωσιν μνήμης, αναπαραγωγής έντυπώσεων· συνδυασμόν αναπαραστά
σεων, ενστίκτου, θελήσεως, εις τον σχηματισμόν τών έννοιών. είς τήν 
ψυχολογίαν τής επαγωγής καί συναγωγής κ.τ.λ.

Ά λλ ’ ένταΰθα δεν πρόκειται περί λεπτομερούς αναλνσεως τών φυσι
κών και ι|ιυχολογικών ερευνών- αΐτινες δεν είνε ή εφαρμογή τής θεω
ρίας της γνώσεως τον M ach. Λι ήμας τό σπουδαΐον είνε ή γνώμη 
του. ότι. δεν εχομεν ανάγκην νά φανταζώμεθα όπισθεν τοΰ ζωϊκοΰ μη
χανισμού τί τό άγνωστον καί απρόσιτον, δπερ ουδόλως μάς βοηθεϊ 
δπως τόν κατανοήσωμεν καλύτερον. ’Όπισθεν τοΰ εγώ υπάρχει πάντοτε 
τι τό άνεξερεύνητον σχεδόν ακόμη : είνε τό σώμά μας. Πάσα νέα 
παρατήρησις, ψυχολογική ή φυσιολογική, μάς προσεγγίζει περισσότερον 
είς τήν γνώσιν τοΰ εγώ. Όφείλομεν ήδη σημαντικάς πληροφορίας είς 
τήν πειραματικήν ψυχολογίαν, τήν ανατομίαν τοΰ εγκεφάλου, είς τήν 
ψυχοπαθολογίαν, αΐτινες κατευθύνονται είς συνάντησιν τής φυσικής 
(υπό ενρυτέραν έννοιαν) δπως άποτελέσουν μετ’ αυτής πληρεστέραν 
καί βαθυτέραν γνώσιν τοΰ σύμπαντος. χ

Έπεκτείνομεν τήν άνάλυσιν παντός προσπίπτοντος είς τήν παρατή-

οησίν μας μέχρι τών σ τ ο ι χ ε ί ω ν  καί οΰτως έχομε ν κυρίως τό 
πλεονέκτημα, δτι θέτομεν υπό τήν άπλουστέραν καί διαφανεστέραν μορ
φήν τά δύο προβλήματα, τοΰ άπροσπελάστου δντος καί τοΰ ανεξιχνίαστου 
εγώ. Άποδεικνύομεν αυτά ώς ψευδοπροβλήματα καί συνάγοντες, δτι ή 
διερεύνησις αντών δεν εχει καμμίαν αξίαν, έξαίρομεν έμφανέστατι/ 
έκεινο, τό όποιον πράγματι δυνάμεθα νά προσμένωμεν έκ τών ειδικών 
επιστήμων, δηλ. ά π ά σ α ς  τ ά ς  σ χ έ σ ε ι ς  κ α ί  τ ό  ε ί δ ο ς  
τ ώ ν  σ χ έ σ ε ω ν  τ ώ ν  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν .

'Ομάδες τοιούτων στοιχείων δύνανται πάντοτε ν’ άποκληθοΰν οντα 
(σώματα). Άλλά βλέπομεν καλώς, δτι κυρίως είπεΐν δεν υπάρχουν δντα 
μ ε μ ο ν ω  μ έ ν α .  Μόνον θεωροΰντες τάς ίσχυροτέρας καί έμφανεστέ- 
ρας σχέσεις καί παραμελοΰντες τάς λοιπός, δεχόμεθα άρχικώς διά 
προσωρινήν σπουδήν, τήν διατΰπωσιν περί μεμονωμένων δντιον. Έπί
σης είς διαφοράν βαθμοΰ έξαρτήσεως οφείλεται ή διαστολή μετάξι' 
κόσμου καί εγώ. Δέν υπάρχει οΰτε μεμονωμένον έγά>. Αί έννοιαι δν καί 
εγώ είνε εμπειρικά!, προσωρινοί διατυπώσεις τοΰ αυτού είδους. Άλλ 
οίπω κατελνθησαν τά εν (26.) ν έπτά (27) αΙνίγματα τον συμ

βάντος.

V

Προτού προχωρήσωμεν είς τήν κριτικήν άνάλυσιν τής θετικιστικής 
θεωρίας τής γνώσεως τοΰ Ernst M ach, δπως καταστή δυνατή ή έξαρσις 
τών χαρακτηριστικών αυτής σημείων, είνε άπαραίιτητον νά τονισθή ή 
άντίθεσις αυτής πρός την κριτικήν θεωρίαν τής γνώσεως τοΰ Im 
m a n u el Kant. Άλλά πρός τοΰτο μύχ σύντομος άνασκόπησις τής τε
λευταίας δέν είνε ίσως περιττή.

Κατά την «Κριτικήν τοΰ καθαρόν λόγου», δύο είνε οί κύριοι παρά
γοντες πάσης γνώσεως : Αΐσθησις καί Νόησις. Γεννώνται τά ερωτή
ματα : πρώτον : ποία εινε- a p rio r i, ή κτησις τής ανθρώπινης αίσθή- 
σεως ή ό βαθμός τοΰ έποπτικοΰ δυνητικού ( A n sch a u u n g sv e rm o g e n ); 
δεύτερον : ΓΙοία ή a p r io r i κτήσις τής ανθρώπινης νοήσεως ; Είς τό 
πρώτον έρώτημα άπαντα ή ύπερβατή αισθητική (υπό ενρυτέραν έν
νοιαν). Εις τό δεύΐερσν ή ύπερβατή λογική. Αΐσθησις καί νόησις είνε, 
κατά τήν εκφρασιν τοΰ Kant, οί δύ’ο κλάδοι τής γνώσεως, προερχόμε
νοι ΐσως έκ τής αυτής άλλ’ άγνωστου είς ημάς ρίζης. Διά τής πρώτης, 
καθίστανται τ’αντικείμενα δ ε δ ο μ έ ν α ,  διά τής δευτέρας καθίσταν
ται. τ«5τα ν ο η τ ά.

1 ) Ύ π ε ρ β α τ ή  Α ι σ θ η τ ι κ ή .  Η άπάντησις εις το πρώτον 
ερώτημα είνε : Αί άρχαί a p r io r i τής κατ’ αΐσθησιν γνώσεως, <η έπ  ο - 
π τ ι κ ο ι  τ ύ π ο ι  ( A n sch au u n gsform en ) τής αίσθήσεως είνε χώρος



και χρονος. Καί δή, χώρος εϊνε ό τύπο; αίσθήσεως τού Ιξω  κόσμου, 
δια του όποιου τά αντικείμενα δίδονται ώς υφιστάμενα εκτός ημών 
ε*τός άλλήλων καί πλησίον άλλήλων. Χρόνος είνε ό τύπος αίσθήσεως 
τοΰ έσω κόσμου· δβά τοΰ οποίου αί καταστάσεις τής Ιδίας ημών ψυχι
κής ζωής αποχωρίζονται άλλήλων καί προσλαμβάνουν οντότητα. Αφαι- 
ρουντες έκ πάσης παρατηρήσεώς μας τό υλικόν τών αισθημάτων,, 
ανευρίσκομεν ώς γενικόν τύπον τόν χώρον, είς &ν τ α κ τ ο π ο ι ε ί τ α ι  
άπαν τό υλικόν τής αίσθήσεως τοΰ έξω  κόσμου. Άφαιροΰντες εκ πάσης 
παρατηρήσεώς τό υλικόν τής αίσθήσεως τοΰ εσω κόσμου, άνευρίσ/.ομεν 
ως υπόλοιπον τόν χρόνον, είς δν έλαβον χώραν αί ψυχικαί διαθέσεις. Τό 
ότι οί τύποι οδτοι είνε a p riori, άποδεικνύει ό Kant πρώτον αμέσως, 
εκ τής ιδιαιτέρας φυσεως τών εννοιών αυτών καί ονομάζει τήν έξήγησιν 
αντην μ ε τ α φ υ σ ι κ ή  ν, έπειτα δε εμμέσως, δεικνύων, ότι άνευ αυ
τών καθίστανται αδύνατοι έπιστήμαί τινες άναμφισβητήτου γενικότητος, 
Λ. χ. ή καθαρά μαθηματική επιστήμη, ής άι προτάσεις είνε γ ε ν ι κ α 1 
καί α ν α γ κ α ί α  ι. Τούτο δμως θά ήτο αδύνατον, εάν αί προτάσει: 
προηρχοντο έκ τής εμπειρίας. Δέον νά έχουν βάσεις a p riori καί τοι- 
αΰται είνε χώρος καί χρόνος. Τήν έξήγησιν αυτήν ονομάζει ν  π ε ρ - 
β α τ ή  ν.

Πάσα παρατηρησις ή άμεσος γνώσις είνε δυνατή μόνον διά τής. 
αίσθήσεως, ής γενικοί τύποι είνε χώρος καί χρόνος, εχοντες χαρακτήρα 
υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό ν .  Αλλά τότε είς πάσαν άμεσον γνώσιν ενυπάρχει τι 
τό υποκειμενικόν. Δ έ ν  γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε  ν τ ά ό' ν τ α ώ ς ό ν τ ω ς  έ
χ ο υ ν .  α λ λ ά  μ ό ν ο ν  ώ  ς ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι  δ ι ά  τ ο ΰ  
υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ο ύ  μ έ σ ο υ  τ ο ΰ  χ ώ ρ ο υ  κ α ί  χ ο ό ν ο υ. 
Μόνον δι’ ημάς τά δντα εύρίσκονται έντός χώρου καί χρόνου, καί δή τά 
φαινόμενα τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου έντός χώρου καί χρόνου, τά φαινό
μενα τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου έντός χρόνου μόνον.

Ως προς το ο ν τ ω  ς δ ν, ένυπαρχον δπισθεν τών φαινομένων, ό Kant 
είς την πρώτην εκδοσιν τής «Κριτικής τοΰ καθαρού λόγου» κάμνει τήν 
ύπόθεσιν, δτι δέν είνε αδύνατον τό έ γ ώ  καί τ ό δ ν τ ω ς δ ν  ν’ αποτε
λούν μίαν καί τήν αυτήν ο υ σ ί α ν .  Ή  σκέψις αυτη είνε πηγή δλων τών 
περαιτερω έξελίξεων τής νεωτέρας φι/.οσοφίας (F ichte, S ch o p e n 
h au er) ( 2 8 ).

Τό ανθρώπινον πνεύμα δέν άρκεΐται είς τά απλά δεδομένα τής αίσθή- 
σεως. δεν αντιλαμβάνεται μονον αντικείμενα, άλλ’ επιζητεί νά μεταβάλι. 
τα δεδομενα αυτα εις σκεψεις διά τών έννοιών του, νά τά μόρφωση 
είς τους τύπους τής νοήσεως. Ή  ερευνά τών a p rior i εννοιών ή τών 
μορφών' τής σκέψεως, αϊτινες προϋπάρχουν έτοιμοι εις τήν διάνοιαν, 
όπως οί τύποι χώρος καί χρόνος είς τήν αίσθησιν, γίνεται άντικείμενον

τής ύπερβατής άνάλύσεως, ήτις αποτελεί τό πρώτον μέρος της υπερβα
τής λογικής.

2) Ύ π ε ρ β α τ  ή Ά  ν ά λ υ σ ι ς. ’Ή δη ό Αριστοτέλης έπεζήτησε 
νά καταρτίση πίνακα τών καθαρών έννοιών ή κατηγοριών, μέ την δια
φοράν, δτι έξήγαγεν αύτάς έμπειρικώς, αντί νά τάς παραγάγη έκ μιάς 
κοινής άρχής. Περιέπεσεν έπίσης είς τό σφάλμα νά συμπεριλάβη εις 
αύτάς χώρον καί χρόνον. Ό  K ant τουναντίον άνεζήτησε μίαν κοινήν 
αρχήν, άνεΰρεν ώς τοιαύτην τήν κ ρ ί σ ι ν (U rteili και δκ» διερευνη- 
σεως δλων τών ειδών τής κρίσεως συνήγαγε τάς βασικάς καθαρας έν
νοιας τής νοήσεως. Διακρίνει δώδεκα τοιαύτας κ α τ η γ ο ρ ί α ς ,  -ε
νότητα, ολότητα, πραγματικότητα, αιτιότητα- ούσιαστικότητα- αναγκαιό
τητα κτλ.— άντι στοιχούσας είς τά τέσσιχρα είδη κρίσεως, ποσού, ποιοΰ, 
άναφορας· τρόπου. Αί κατηγορίαι αύται είνε a p riori και έπομενως 
έχουν άναγκαίαν καί απόλυτον ίσχύν. Είνε τ ύ π ο ι  κ ε ν ο ι. οί όποιοι 
πρέπει νά πληρωθούν διά τών δεδομένων τών αισθήσεων ( A nschauu- 
ngen . i , δπως αποκτήσουν περιεχόμενον. Διά τής τοιαύτης έ φ α ρ μ ο- 
γ ή ς τών βασικών έννοιών τής νοήσεως έπί τών παραστάσεων τών αισθή
σεων, μορφοΰται ή κατ’ έξοχήν έ μ π ε ι ρ ί α.

Έ ξ  έκάστης τών δώδεκα κατηγοριών προκύπτουν νΰν θεμελιώδεις 
προτάσεις τής θεωρητικής γνώσεως, νόμοι a p riori, απόψεις, είς άς 
ΰπάγομεν τά φαινόμενα, δπως έπ’ αύτών έγείρωμεν τήν εμπειρικήν γνώ
σιν, γενικώταται συνθετικοί προτάσεις, ίσχύουσαι διά τόν κόσμον τών 
φαινομένων. Τοιαΰται είνε λ.χ. αί πηγάζουσαι έκ τών τριών κατηγοριών 
τής αναφοράς 1 ιούσιαστικότητος ή συνοχής, 2 Ιαίτιότητος ή έξαρτήσεως· 
3) κοινότητος. Πάσα έμπειρία είνε δυνατή μόνον ύπό τήν άποψιν τοΰ 
α ν α γ κ α ί ο υ  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ  τ ώ ν  π α ρ α τ η ρ ή σ ε oj ν. 
’Άνευ αναγκαίας τάξεως τών δντων καί συσχετίσεως αύτών μεταξύ των 
έν τώ χρόνιο δέν ύψίσταται γνώσις ενός ώρισμένου συγκροτήματος 
φαινομένων, αλλά μόνον τυχαΐαι μεμονωμένοι παρατηρήσεις.

Ή  πρώτη πρότασις άναφορας είνε η εξής. Κατά πάσαν μεταβολήν' 
τών φαινομένων ε μ μ έ ν ε ι  ή ο ύ σ ι α α μ ε τ ά β λ η τ ο ς .  Μή 
ύπαρχούσης έμμονης, δέν υπάρχει έπίσης ώρισμένη χρονική σχέσις- 
ουδεμία χρονική διάρκεια. "Οπως διακρίνω πρότερον ή ύστερον είς 
τάς καταστάσεις ενός δντος, δπως διαστείλω αύτάς χρονικώς, δέον να 
θέσω είς άντίθεσιν πρός τάς καταστάσεις, ας διέρχεται αύτό τούτο το 
δν, νά θεωρήσω αύτό έ μ μ έ ν ο ν κατά τήν μεταβολήν τών καταστά
σεων του, τοντέστιν ώς τήν αυτήν πάντοτε ο ύ σ ί α ν.

Ή  δευτέρα πρότασις λέγει : Πάσαι αι μεταβολαί λαμβάνουσιν χώραν 
κατά τόν νόμον τοΰ συνδυασμού α ι τ ί ο υ  καί α π ο τ ε λ έ σ μ α τ ο ς .  
Ή  διαδοχή διαφόρων καταστάσεων, έντός τού χρόνου, είνε τότε μόνον



εντελώς ωρισμενη, όπσταν ορίσω τήν μίαν ως α ί τ ι ο ν  τής άλλης, 
τοΐτέστιν ώς άναγκαίως (κανονικώς) προϋπάρχουσαν, την άλλην ώς 
α π ο τ έ λ ε σ μ α  τής πρώτης, τούτέστιν άναγκαίως έπακολουθονσαν. 
Μόνον διά τής σχέσεως αιτίου καί αιτιατοΰ είνε δυνατή ώρισμένη χρο
νική αλληλουχία. ’Αλλ’ άνευ τής τελευταίας δέν υπάρχει ε μ π ε ι ρ ί α .  
Σΐ'νεπώς ή σχέσις αιτίου καί αιτιατοΰ εινε βάσις πάσης εμπειρικής γνώ
σεως. Μόνον αίτιολογικός συνδι>ασμός τών οντων είνε δυνατός. Άλλ' 
«νευ τοιούτου, δέν θά εϊχομεν ή ύποκειμενικάς άσυνδέτους εντυπώσεις.

Ή  τρίτη πρότασις ορίζει, δτι πάσαι αί συγχρονίας ύπάρχουσαι ο υ σ ί 
α ι, εΰρίσκονται είς γ ε ν ι κ ή ν ά λ λ η λ ε π ί δ ρ α σ ι ν. ;

Αί τρεις αΰται θεμελιώδεις προτάσεις είνε αί ά ν α λ ο γ ί α ι τ ή ς  
ε μ π ε ι ρ ί α ς ,  οί κανόνες διά τήν γνώσιν τών σχέσεων τών οντων, 
ανευ τών οποίων δέν θά ύπήρχέ τι ένιαΐον, ούτε φύσις, ούτε φυσική 
επιστήμη, άλλά μόνον μεμονωμένα φαινόμενα. ;

V I

Εκ τών γενικωτάτων αύτών γραμμών τής κριτικής τοΰ Kant καθί- 
σταται κατάδηλος ή άντίθεσις τοΰ M ach καί έξαίρεται τό λάϊτμοτίβ τής 
θε.τικιστικής θεωρίας της γνώσεως. Ό  M ach  εινε ό άντίστροφος Kant. 
Κατά τον Kant, έπρόκειτο κυρίως νά έξευρεθοΰν οί είς τον άνθρώπινον 
λ ό γ ο ν a p r io r i υπάρχοντες γνωστικοί δροι, προέκυψαν δέ ώς τοιοΰτοι 
οι εποπτικοί τύποι, χώρος καί χρόνος, καί οί λογικοί τύποι, αί πρώται 
έννοιαι. τής νοήσείος. ένατης, ούσιαστικότης, αίτιότης κ.τ.λ. Είς τους 
a p r io r i κενούς τύπους δέον νυν νά είσέλθη υλικόν αισθημάτων καί λά- 
6η έκτυπο ν μορφήν, δπως καταστή δυνατή γνώσις περιοριζομένη πάν- 
τ<ος έντός τών ορίων τής εμπειρίας. Ό  Kant δέν άσχόλεΐται περισσότε
ρον μέ. τά αισθήματα. Τά θεωρεί δεδομένα. Άντιστρόφως ό M ach : ’Εκ
κινεί έπίσης έκ τής άρχής, δτι ούδεμία γνώσις είνε δυνατή έκεϊθεν τής 
εμπειρίας, άλλ’ ώς έσχατα τελευταία στοιχεία αυτής θεωρεί ακριβώς 
τό υπό τοΰ Kant παραμελούμενον υλικόν τών αισθημάτων. Οί εποπτικοί 
τύποι χώρος καί χρόνος άνήκουν, κατ’αύτόν^ έπίσης είς τό αίσθημα (2 9 ) , 
καθ’ δσον έκαστον αίσθημα όράσεως ή αφής καταλαμβάνει τόπον έν τώ 
χώρφ, εχει εκτασιν, χρονικήν διάρκειαν κ.τ.λ. Θεωρεί περιττάς τάς 
πρώτας έννοιας τής νοήσεως καί, ώς θέλομεν ΐδει βραδύτερον, τάς 
αντικαθιστά διά μιας γενικής ίδιότητος αυτής νά συνδυάζη κατά βού- 
λησιν τά δεδομένα αισθήματα. Δι’ αυτόν τό παν είνε καθαρά έμπειρία.

Ό  Kant, εχων συνείίδησιν τής έκ βάθρων ανασκευής που έπέφερεν 
είς τήν φιλοσοφίαν, συγκρίνει αυτήν ιιέ τήν είς τήν άστρονομίαν ριζο
σπαστικήν ανατροπήν τοΰ Κοπερνίκου, λέγων (30) «Μέχρι τοΰδε έδέ-

χοντο, δτι πάσα γνώσις δέον νά προσαρμόζεται είς τά άντικείμενα. 
Αλλ δλαι αί προσπάθειαι, δπως διατυπώσωμέν τι περί αύτών a p riori, 

δπως δι’ έννοιων ευρύνωμεν τάς γνώσεις μας, έματαιώθησαν. Ας δοκι- 
μασωμεν τωρα μήπως είνε προτιμότερον διά τήν λύσιν τών προβλημάτων 
της μεταφυσικής νά δεχθώμεν, δτι τά αντικείμενα δέον νά προσαρμο- 
σθοΰν εις τήν γνώσιν ημών. δπερ άλλως τε συμφωνεί μέ τον ισχυρισμόν 
δυνατής γνώσεως a p riori., καθ’ δσον καθορίζει τι περί τών αντικεί
μενων πριν ταΰτα δοθούν  » Τό αξίωμα τοΰ ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ο ΰ
ι δ ε α λ ι σ μ ο ύ  τονίζεται είς τάς λέξεις ταύτας καθαρώτατα, έν 
πλήρει συνειδήσει τής σημασίας του.

Λιά τόν M ach, τό έ γ ώ  είνε ομαδικόν συγκρότημα φαινομένων, ευρι
σκόμενον εν αλληλεγγύη πρός τό περιβάλλον καί υφιστάμενον συνεχείς 
μεταβολάς. Κάμνων έπίσης παρομοίωσιν, έπιτυχεστέραν δμως, πρός τήν 
άνακάλυψιν τού Κοπερνίκου, δτι ή γη είνε είς άστηρ μεταξύ τών αστέ
ρων καί ουχί τό κέντρον τοΰ κόσμου, δέον τέλος — λέγει ό M ach—  
(31) να εγκαταλειψωμεν την γεωκεντρικήν καί εγωκεντρικήν αποψιν, 
νά παύσωμεν νά θεωρώμεν τό εγώ. ώς σταθερόν κέντρον, περί τό όποιον 
στρέφεται ό κόσμος. Εινε δντοις μεγίστου βάθους ή σκέψις τού Mach, 
είς ήν καταλήγει διά φυσικοεπι στημόνι κή ς οδού, αξία τής διαισθήσεως 
φιλοσόφου ή ποιητοΰ, δτι τό συγκρότημα τοΰ σύμπαντος είνε έν καί τό αυ
τό μέ τό συγκρότημα τών αισθημάτων, εις τό όποιον εύρίσκομεν ημάς 
αυτούς στενώς πεπλεγμένους μέ τό σόμπαν, οΰτως ώστε τό έγώ πράγ
ματι ονδαμοΰ παύει νά ύπάρχη καί ό κόσμος ολόκληρος ανήκει είς ημάς. 
δπως ημείς εις αυτόν. Υπάρχει μεγίστη πειστική δύναμις εις τήν άντί
ληψιν αυτήν, εχουσα τήν άρχήν της είς τήν μεγάλην άλήθειαν τής κρι
τικής φιλοσοφίας, ήτις είνε έπίσης βάσις τού M ach, άλλά μόνον κατ’ 
άλλον τρόπον έκφραζομένη : δτι ό κόσμος ολόκληρος άφ ’ ενός καί τό 
έ γ ώ  άφ ’ ετέρου είνε έν καί τό αϊτό, καθ’ δσον, κατά μέν τόν M ach. 
τά αυτά στοιχεία μετά καί άνευ αισθημάτων συνθέτουν τά μυστηριώδη 
αυτά άμαλγάματα, κατά δέ τόν Kant, ό κόσμος έν γένει μόνον είς τό 
έ γ ώ  δύναται νά έμφανισθή καί έπομένοίς αυτό οΰδέν άλλο είνε. 
ή δ τ ρ ό π ο ς ,  καθ’ δν ό κόσμος ύφίσταται διά τους ανθρώπους.

Ό  M ach, ακολουθών τόν A ven ariu s, δέν δέχεται ώς άληθή τήν 
υπαρξιν ενός χωριστού έγώ, είς τό όποιον ενυπάρχει ό κόσμος. Μετ’ 
άπροκατάληπτον έπισκόπησιν εύρίσκομεν ένα εξωτερικόν κόσμον, είς ον 
ανήκει καί τό ίδιον σώμα έν ποικιλωτάτη σχέσει πρός αυτόν, έν σύνολον 
αισθημάτων, έξ ου μέρος μέν υπάρχει έντός τοΰ ίδιου σώματος, μέρος δέ 
έκτος αύτού. Τό έγώ είνε μία παράστασις έκ τών υστέρων μορφωθεΐσα, 
καί δη ώς εξής (πρβ. III .)  : Βλέπομεν δντα μέ όμοιας πρός τάς ήμετέ- 
ρας εκδηλώσεις τής ζωής καί έξηγοΰμεν τούτο, δεχόμενοι είς αυτά άνά-



λογα αισθήματα κ.τ.λ.. ατινα δμως άπό τής ίδικής μας άπόψεως παρου
σιάζονται ως τι απλώς νοητόν, ψυχικόν διά τόν πλησίον. ’Επανερχόμενοι 
νΰν πάλιν εις έαι·τούς— έπί τή βάσει, τής όμοιότητος αΰτής μεταξύ τοΰ 
ίδιον καί τον ξένου εγώ, ητις δμως έτείΐη ώς προϋπόθεσις—  δ ε χ ό μ ε 
ν α  κ α τ ’ α ν α λ ο γ ί α ν  τον ξένου έσαττερικού κόσμου εσωτερικόν 
κόσμον εις ήμας αυτούς» διαστελλόμενον ώς ψυχήν, ως εγώ, έν αναφορά 
πρός τόν εξωτερικόν κόσμον. Αυτη είνε ή περίφημος θεωρία τής εσωτε
ρικής π ρ ο β ο λ ή ς  ( In tro jek tion  · τοΰ A venarius, τήν οποίαν δέ
χεται καί ό M ach καί καθ’ ήν τό έ γ ώ  προβάλλεται εντός ημών. ώς 
προβάλλεται έντός τών ξένων σωμάτων, μεταξύ τών οποίων φανταζό- 
μεθα καί ημάς αυτούς, χωρίς νά δίδωσιν ουτοι προσοχήν είς τό γεγονός, 
δτι κατέχομεν έκάστοτε διάφορον θέσιν τών λοιπών άνθρώποη',δτι έ π ι ζ ώ  
μ ε ν  τάς ιδίας ημών παρατηρήσεις, ένώ φ α ν τ α ζ ό μ ε θ α  ,τάς ξέ- 
νας. Ό  A ven ariu s άποκαλεΐ τήν παραδοχήν αυτήν, δτι οί ξένοι άν
θρωποι είνε δντα ώς εγώ.—  εγώ επομένως καί αυτοί,— τήν έμπειριοκρι- 
τικήν βάσιν τής ανθρώπινης ίσότητος (32 ).

Κάτι άνάλογον πρός τήν σκέψιν αυτήν υπάρχει ήδη είς τόν S ch o 
penh au er πρός δν ό M ach καί είς ετερα σημεία ερχεται είς επαφήν. Ό  
S ch op en h au er όμιλεΐ διά τήν υποκειμενικότητα τών ανθρωπίνων γνω
μών, περί προσώπων και πραγμάτων, έπηρεαζομένων άπό αγάπην, μί
σος» ιδιοσυγκρασίαν, αλλά διαστέλλει τό εξαιρετικόν πνεύμα, τήν μεγαλο- 
φνΐαν, είς ήν ή πληθώρα τής γνώσεως αποχωρίζεται τής τυράννου βου- 
λήσεως, ό δοΰλος έλευθεροΰται τοΰ δεσπότου καί αυθύπαρκτος, ανεξάρ
τητος πλέον παρατηρεί τά δντα έντελώς άντικειμενικώς. Τό θεωρούν 
υποκείμενον είς τήν θέαν τοΰ κόσμον χάνει τήν αύτοσυνεί&ησίν του, γί
νεται καθαρόν ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τής γνώσεως μεταφερόμενον εις τήν 
μακαριότητα αισθητικής έκστάσεως. Ό  M ach καί ό A venarius, οί- 
τινες θέλουν νά λάβουν ώς άφετηρίαν τήν απλοϊκήν κοσμικήν εικόνα τοΰ 
κοινού ανθρώπου, ίπρβ. I I I ), πράγματι θεωρούν αυτόν ώς ό S ch op en 
hauer τήν στιγμήν, καθ’ ήν μεταβάλλεται είς μή ενδιαφερόμενον, ψυ
χ ρόν  παρατηρητήν τοΰ κόσμου, είς ερευνητήν, δστις λησμονεί Εαυτόν έν 
τή θέα τοΰ περιβάλλοντος. Ούτως δ M ach είς το τελευταίον κεφάλαιον 
τοΰ εργο\> του «Γνώσις καί Πλάνη» παραπέμπει είς τάς καταστάσεις ό- 
νειροπολήσεως- υπνωτισμού, έκστάσεως, βυθισμοΰ, εις τάς συνειδήσεις 
διαφόρου βαθμού τών ζώων, διά νά καταλήξη είς τήν άρνησιν ενός 
πλήρους άνθρωπίνου ε γ ώ , ευρισκομένου διαρκώς έν έγρηγόρσει (33 ).

Ενταύθα άποτολμώμεν νά παρατηρήσωμεν, δτι γίνεται σύγχυσις δυο 
εννοιών, έντελώς διαφορετικών. Ή  σ υ ν ε ί δ η σ ι ς τ ο ν  έ γ ώ, ητις 
δύναται νά έκλειψη καί πράγματι συχνότατα έξαφανίζεται κατά τήν 
άντικειιιενικήν παρατήρησιν τών δντων, δέν είνε ταυτόσημος μέ τό έ γ ώ

ώ ς σ υ ν ά ρ τ η σ ι ν μ ι ά ς σ υ ν ε ι 5 ή σ ε ω  ς καί δπερ μόνον έχει ση
μασίαν διά τήν θεωρίαν τής γνώσεως. Ό  M ach αναγνωρίζει, δτι ήιιπο- 
ρονμεν νά θεωρήσωμεν οίονδήποτε τμήμα τοΰ συγκροτήματος τών αισθη
μάτων. δπερ αποτελεί τόν έξωτερικόν κόσμον» ώς έ γ ώ, καί συνάγει, δτι 
τό εγώ δέν εχει ακριβώς κα·θωρισμέλ'α δρια, άλλ’ άναφέρεται είς μεΐζον 
ή έλασσον τμήμα τοΰ κόσμου. Πράγματι δμως έχει ψυχολογικήν σημα
σίαν ή παρατηρησις τής άσταθείας τού ατιτοσυνειδήτου εγώ (τής προ
σοχής) καί ουχί κριτικήν. Ή  κριτική θεωρία τής γνώσεως, κατά 
Kant, προκειμένου περί τοΰ εγώ, δέν εννοεί τό ψυχολογικόν τοιούτον. 
δπερ είνε μεταβλητόν περιεχόιιενον τής συνειδήσεως καί πολλώ μάλλον άπο 
τελεί ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τής έρεύνης της, αλλά τό μ ε τ α φ υ σ ι κ ό ν 
έγώ. δπερ είνε βάσις τής συνειδήσεως, πνευματική ουσία, δημιουργούσα 
τόν κόσμον ώς πραγματικότητα ή παράστασιν- καί δπερ αυτη καταλύει 
ώ ς πλάνην, ώς ουτοπίαν. ’Από τής έποχής τοΰ Kant· τό έγώ δέν σημαίνει 
ούσιαστικόν φορέα τής γνώσεως, αύθύπαρκτον ψυχήν, ώς θέατρον καί 
πηγήν τής πνευματικής ζωής, άλλα μόνον τ ύ π ο ν ,  μ ο ρ φ ή ν ,  ένιαϊον 
συγκρότημα τής έ μ π ε ι ρ ί α ς, δπερ δμως παραμένει αμετάβλητον 
καί άναφαίρετον.

V II
Έ ν τ ό ς  τού ανεξιχνίαστου έγώ δέν υπάρχει τίποτε, δ π ι σ θ  ε ν 

τοϋ άπροσπελάστου δντος δέν κρύπτεται τι, αλλά καί ουδέ μία μυ
στηριώδης ένέργεια μ ε τ α ξ ύ  τών δντων αποκαλύπτεται, Ή  
τρίτη μεταφυσική έννοια, ή σχέσις αίτΐίίου καί αίτιατού, κα- 
ταλύεται έπίσης ύπό τοΰ M ach (34 ). Ή  α ί τ ι ό  τ η ς  δέν είνε 
τι ένυπάρχον εις τά πράγματα καί προκαλοΰν αποτελέσματα. Τό αίτιατόν 
δεν είνε πλέον μυστικιστική συνέπεια έπερχομένη μέ φατιχλιστικήν ίσχύν 
Είνε μόνον μία τιμή τής συναρτήσεως, άντιστοιχοΰσα είς ώρισμένας 
τιμάς τών ανεξαρτήτων μεταβλητών, τών αισθημάτων. Αλλ' έφ' δσον διά
φορα στοιχεία συνδέονται διά μιας καί μόνης έξισώσεως, έ'καστον έξ 
αυτών είνε συνάρτησις τών λοιπών (2 5 ). Δέν υπάρχει αίτιον, δπερ 
προηγείται καί άποτέλεσμα, δπερ έπεται. Υπάρχει μόνον αμοιβαία έξάρ- 
τησις τών στοιχείων μεταξύ των. σκοπός δε τής επιστήμης είνε νά 
ύπαγάγη τάς έξαρτήσεις ταύτας εις κανόνας· νά προσδιορίση αιτας 
κατά τρόπον μ ο ν ό τ ι μ ο ν.

’Ακριβώς είπεΐν ί) έννοια τής αίτιότητος δέν καταλύεται ύπό τοΰ 
M ach. αλλά. θεωρούμενη ώς περιττή καί ανεπαρκής, μετασχηματίζεται 
?; μάλλον αντικαθίσταται διά τής έννοιας τής συναρτήσεως. Ο M ach 
παρατηρεί, δτι. δταν άμιλοΰμεν περί αιτίου καί αποτελέσματος, έξαίρομεν 

έτως τούς παράγοντας έκείνους. ών ή άπ' άλλήλων εξαρτησις 
εχει σημασίαν διά τήν άναπαραγωγήν ενός φαινομένου νατά μ ι α ν



κατευθυνσιν. ήτις πρός στιγμήν μάς ενδιαφέρει. "Εκαστον φυσικόν φαι- 
νόμενον λαμβάνει χώραν μόνον έφ' απαξ, «d ie  N atur ist n u r e im m a l 
da». Επανάληψις όμοιων περιπτώσεων, καθ’ ας τό Α  εύρίσκεται πάν
τοτε έν συνδυασμώ πρός τό Β· ή παραγωγή όμοιων αποτελεσμάτων υπό 
τας αύτάς συνθήκας, τούτέστι τό σπουδαιότερον τής σχέσεως αιτίου καί 
αιτιατοΰ, δέν υπάρχει έν τή πραγματικότητι, άλλά μόνον έν τή άφαιρέσει, 
είς ην σκοπίμως προβαίνομεν διά τήν άναπαραγωγήν τών φαινομένων. 
Αέν ύφίσταται χρονική αλληλουχία. ώς δέχεται ό Kant, άλλά τουναντίον 
σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς αιτίου και αποτελέσματος, οίττως ιοστε όταν άπο- 
κτήσωμεν τήν έξιν ενός φαινομένου, δέν έχομεν άνάγκην νά τονίσωμεν 
τους άλληλεξαρτωμένους χαρακτηριστικούς παράγοντας, δέν έκπλησσό- 
μεθα διά τι τό νέον και άπροσδόκητον, δέν όμιλοΰμεν περί αιτίου και απο
τελέσματος, άλλά τά φανταζόμεθα συνυπάρχοντα καί αντιστρεπτά.

Ο H um e εθεσε πρώτος το ερώτημα (35) : πώς δύναται νά ένεογή 
έν όν Α  επί ετέρου Β ; Δέν βλέπει έπίσης ιδιαίτερόν τινα εσωτερικόν 
δεσμόν μεταξύ αίτιου και αποτελέσματος, άλλ^ μόνον χρονικήν άλληλον- 
χιαν, ήτις μάς έγένετο σ υ ν ή θ η ς  έκ τής Ιπαναλήψεως. Ό  Kant, 
ώς εΐδομεν, αναγνωρίζει, ότι ή άπλή παρατήρησις δέν επιβάλλει τήν 
α ν α γ κ α ι ό τ η τ α  τοΰ συνδυασμοΰ τών Α  καί Β. άλλά δέχεται μίαν 
προϋπαρχουσαν έννοιαν τής νοήσεως, ένα 'λογικόν τύπον a priori, 
όστις προσδίδει τήν μορφήν αυτήν είς έκάστην περίπτωσιν τής εμπειρίας. 
Ό  S ch op en h au er (361 αντιπροσωπεύει σχεδόν τήν αντήν αποψιν, 
διαστέλλων τέσσαρας μορφάς τοΰ «νόμου τοΰ άποχρώντος λόγου» 
(Satz v o m  zu re ich en den  G ru n d e), μή διακρινομένας ή κατά τό 
υλικόν, είς ό έκάστοτε εφαρμόζονται καί όπερ ανήκει εις τόν εξωτερικόν 
ή τόν έσωτερικόν κόσμον.

Ό  M ach καί πάλιν υπό τήν προφανή επήρειαν τής άρχής τής έξελί
ξεως καί τών βιολογικών επιστημών, δέχεται ώς προϋπάρχουσαν έκά- 
στης νέας παρατηρήσεως τήν έννοιαν τής αιτιότητος ή μάλλον τής συναρ- 
τήσεως τών φαινομένων ο ύ χ ί  ομως a p rior i, άλλ’ ώς σχηματισθεΐσαν 
βαθμηδόν δια τής εμπειρίας. Ή  έντύπωσις περί τής ά ν' α γ κ α ι ό τ η- 
τ ο ς τοΰ συνδυασμοΰ μεταξύ αιτίου καί αποτελέσματος προκαλεΐται έπι τη 
θεα μιας αύτοβούλου κινήσεως τον σώματός μας καί τών μεταβολών, ας 
αυτη επιφέρει. Σημαντικόν είνε διά τήν ά ξ ία ν τών' έννοιών τοΰ αιτίου 
καί αποτελέσματος, ότι ό M ach δέχεται αύτάς ώς άκουσίως καί ένστιγ- 
ματικώς έξελιχθείσας. συναισθανόμενος, ότι ημείς προσωπικώς οΐδέν 
συνεισφέρομεν διά τόν σχηματισμόν αύτών. Πολλώ μάλλον τό αίσθημα 
τής αίτιότητος δέν προσκτάται υπό τοΰ άτόμσυ, αλλ’ εύρίσκεται ήδη έτοι
μον, μορφωθέν διά τής έξελίξεως τοΰ είδους. Εις τό «δ ι α τ ί» γεννώνται 
αί εννοιαι αύται, δέν δύναται φυσικά νά δώση ούδεμίαν άπ.άντησιν. Καθ’

Λσον ή έρώτησις « δ ι α τ ί »  γεννάται μόνον μ ε τ ά  τήν άφαίρεσιν τής 
ομοιομορφίας. Ή  τελευταία έννοια καί συνεπώς ή έννοια τής αίτιότητος, 
προϋπάρχει τοΰ διατί.

V III

Εξακολουθεί μεγεθυνόμενον τό χάσμα μεταξύ απριορισμού καί εμ
πειρισμού- ρασιοναλισμού καί θετικισμού, κριτικισμού και αγνωστικισμού. 
Kant καί Mach.

Κατά τόν πρώτον, δπως ή γνώσις τών οντων καταστή δυνατή, δέον 
ταΰΐα νά φορμαρισθοΰν. νά χυθοΰν έντός τών τύπων τής νοήσεως. Αί 
θεμελιώδεις άρχαί, καθώς ή σχέσις αιτίου καί αιτιατοΰ, δέν είνε ιδιό
τητες αύτών τών οντων, άλλ' άποδεικνύονται ώς ιδιότητες τής έμπειρίας 
τών οντων, καί είνε a p riori, τούτέστιν εκτός πάσης έμπειρίας, 
καθ' όσον ή εμπειρία έξαρτάται έξ αυτών. Αύται ορίζουν, εξηγούν τήν 
τάξιν τής φύσεως καί έν γένει τής έμπειρίας. Προσδιορίζουν τάς γενι- 
κάς σχέσεις τών αντικειμένων είς τόν χρόνον', ώ  ς τ ύ π ον  τών φαινομέ
νων. Ό  M ach τουναντίον φρονεί, ότι αί σκέψεις προσαρμόζονται άφ ’ 
ενός εις τά αντικείμενα, άφ ’ ετέρου μεταξύ των καί διαπλάσσονται βαθ
μηδόν ύπό τοΰ περιβάλλοντος, 'όπως έπαρκοΰν έκάστοτε εις βιολογικάς 
άνάγκ,ας ('37). Ό  άνθρωπος δύναται νά θεορηθή ώς σύστημα ώρισμέ- 
νον, ευρισκόμενον εις διαρκή σχέσιν πρός έτερα συστήματα, ών τό πολύ- 
πλοκον σύνολον σπάζεται άφ ’ ετέρου ώς έν μοναδικόν σύστημα, είς ό έδόθη 
τό όνομα τοΰ περιβάλλοντος. Ύπάρχειν, σημαίνει εύρίσκεσθαι έν ισορ
ροπία πρός τό περιβάλλον. Ή  διαρκής δράσις καί άντίδρασις, αί 
έναλλαγαί, αί λαμβάνουσαι χώραν μεταξύ τών δύο συστημάτων, ταράσ
σουν είς έκάστην στιγμήν τήν λίαν άσταθή ταύτην ισορροπίαν. "Απασαι 
αί λειτουργίαι τών οργανικών οντων έχουν ώς άποτέλεσμα τήν άποκα- 
τάστασιν νέας ισορροπίας μετά τάς διακυμάνσεις αύτάς. Ή  διανόησις 
καί ή έπιστήμη δέν είνε έν τή ζωή τοΰ άνθρώπου ή λειτουργίαι αϊτού 
τοΰ είδους, τείνουσαι διαρκώς εις άποκατάστασιν ισορροπίας πρός τό 
περιβάλλον, ήτις πρός διαστολήν άπό τάς άλλου είδους ισορροπίας λ. χ. 
μηχανικός, φυσικάς, χημικός, καλείται ώς έν τή βιολογία π ρ ο σ α ρ - 
μ ο γ ή, καθιστώσα τό δργανον καίτήν βιολογικήν λειτουργίαν — ένταΰθα 
τόν νοΰν καί τήν διανόησιν—  Ικανά διά τήν περαιτέρω ζωήν έντός δεδο- 
μένων συνθηκών. Ούτως ή νόησις είνε προϊόν έξελίξεως, όριζόμενον 
άφ ’ ενός ύπό τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ άνθρωπίνου είδους, άφ’ ετέρου 
ύπό τοΰ περιβάλλοντος. Είνε άποτέλεσμα τής προσαρμογής τοΰ όντος πρός 
τό περιβάλλον, προσαρμογής ήτις έγκαθιστά παραλληλίαν μεταξύ τών 
συνθηκών τής δράσεως καί τοΰ δρώντος υποκείμενου. Η  παραλληλία 
αυτη, άπαξ άποκατασταθείσα, ένισχύεται και τονονται διά τής άσκησε-
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ως> καθώς δλαι αι όργανικαι λειτουργίαι, και ούτως ό νους αποβαίνει 
προοδευτικόν ειδικόν δργανον προοδευτικής προσαρμογής τοϋ άνθρ<οϊ»ί- 
νου είδους, ακριβώς καθώς τό ζωϊκόν ένστικτον.

Διά τόν Kant, οί γνωστικοί δροι τής νοήσεως, ήτοι αύτή ανιη ή 
νόησις, προϋπάρχει πάσης εμπειρίας τών αντικειμένων. Διά τόν Mach. 
σχηματίζεται, βαθμηδόν διά τής εμπειρίας ή μάλλον νόησις και εμπειρία 
είνε εν καί τό αϊτό. Διά τόν Kant ή μαθηματική επιστήμη είνε έπίσης 
a priori, τούτέστιν ή νόησις τήν δημιουργεί μόνη μακράν πάσης παρα- 
τηρήσεως φυσικών φαινομένων και ανεξαρτήτως αύτών. Δι ο τά 
συμπεράσματα τής μαθηματικής επιστήμης έχουσι γενικήν, απόλυτον και 
άναγκαίαν ίσχύν. Διά τόν M ach τά μαθηματικά είνε λογική, αλλά και 
έμπειρική επιστήμη, προκύψασα έκ τών αναγκών τού πρακτικού βίου, 
άλλά συγχρόνως και συμπέρασμα παραλληλίας γενικής και απολύτου πρός 
τά δντα καί έν αναφορά προς τό ανθρώπινον είδος. Κατ’ αύτόν, τό 
γεγονός δτι διά τους μαθηματικούς (Lobatschewsky, Bolyai, Gauss, 
R iem cn n , P o in ca re ) νλίϊθεν τοΰ π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ  όρίζοντος ευρύ
νεται ό δυνητικός όρίζων, ούτως ώστε τινές δυνατότητες έ κ τ ώ ν ύ σ τ  έ- 
ρ ω  ν νά έφαρμόζωνται είς πραγματικάς σχέσεις, δέν συμβαίνει, διότι ή 
μαθηματική έπιστήμη είνε σύνθεσις a p riori, αλλά διότι τό σημεΐον 
αφετηρίας, έξ οδ συνάγουν τάς δυνατότητας αυτας, είνε τμήμα τής 
πραγματικότητος. Κατά τόν P oin care , λ. χ.. τουναντίον η μαθηματική 
δέν υπεβλήθη ύπό τής έμπειρίας, άλλ’ ε φ ε υ ρ ε θ η  επι τή ευκαιρία 
της έμπειρίας. Τά μαθηματικά, ώς έμορφώθησαν ολίγον κατ’ ολίγον ώς 
ί  ν ε τ ο ς καί σ ύ ν τ ο μ ο  ς διατύπωσις χάριν τών αναγκών μας δέν 
αποτελούν ή μέρος απειρίας δυνατών μαθηματικών, ή μάλλον ειδικήν 
περίπτωσιν μιάς πολύ γενικωτέρας μαθηματικής έπιστήμης, τής τών 
μαθηματικών τού X IX  αίώνος, οΐτινες έχουν την άντίληψιν, δτι τα μα
θηματικά, ώς έκ τής φύσεώς των, είνε εντελώς ανεξαρτητα τής εκ. τών 
υστέρων έφαρμογής των είς τήν εμπειρίαν καί συνεπώς ανεξάρτητα 
αίτής τής έμπειρίας. Είνε αυθαίρετος δημιουργία τού πνεύματος, ή πλέον 
ζωηρά έκδήλωσις τής γονιμότητάς του. Ό  P oin care , ούτω πλειοδοτών 
είς τήν θεωρίαν τοΰ K ant περί τών συνθετικών προτάσεων a p rior i, έπί 
τών οποίων βασίζονται τά Εύκλειδια >μαθηματικα μας, δεν θεωρεί αΐτα , 
ώς τά μόνα δυνατά καί αναγκαία αξιώματα τών γενικών μαθημα
τικών (38 ).

IX

Έ ν γένει δύο είνε τά χαρακτηριστικά ρεύματα τής φιλοσοφίας ώς 
θεωρίας τής γνώσεως έν τή συγχρόνφ εποχή. Τό εν ακολουθεί άνεπιγνώ 
στως τά ίχνη τοΰ H um e μέ κυριώτερον αντιπρόσωπον τόν E rnst M ach.

CH  &ετΐΜΐστιχή Φεωρια τ ή ς  γνώ σεω ς  1 4 7

Τό δεύτερον εξακολουθεί ένσυνειόήτως τήν οδόν, ήν έχάραξεν ό μέγας 
φιλόσοφος τού K oen igsberg  προ ενός καί πλέον αίώνος.

Ο νεώτερος θετικισμός, ή φιλοσοφία τής καθαράς έμπειρίας θεωρεί 
και διερευνά τό γενικόν πρόβλημα τής γνώσεως ώς πρόβλημα ε λ ά 
χ ι σ τ ο ι · .  έξετάζει τήν σκέψιν έπί τή βάσει τής αρχής τοΰ ελάχιστου 
ΐ,ργου (3 9 ). 'Ως τ ύ π ο ς  τής επιστημονικής σκέψεως λαμβάνεται αναλο
γία πρός εν αξίωμα τής μηχανικής. Ή  σκέψις είνε ε ρ γ ο ν, μέσον τοΰ 
όποιου αντιλαμβανόμεθα καί προσκτώμεθα τήν έμπειρίαν, ήν μάς προσφέ
ρει τό περιβάλλον. 'Ό πως τό ωφέλιμον έργον — ή άπόκτησις τής εμπει
ρίας—  είνε δσον τό δυνατόν μεγαλύτερον, δέον αί έξωτερικαι αναστά
σεις νά ελαττωθούν είς τό έλάχιστον- Ή  λειτουργία τής σκέψεως είνε 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  φύσεως, καί ή ίδιότης αυτή εμφανίζεται ώς β ι ο λ ο - 
γ ι κ ή  α ν ά γ κ η  τοΰ οργανισμού. Συνίσταται είς τήν περισυλλογήν 
μεγίστου περιεχομένου είς έμπειρίαν διά τής ελάχιστης καταναλώσεως 
•σκέψεως καί διά τής συντομωτάτης οδού.

Σκοπός πάσης έπκπήμης, λέγει ό M ach, είνε ν’ άντικασταστήση ή νά 
οίκονομήση παρατηρήσεις διά τής άναπαραστάσεως γεγονότιον είς σκέ
ψεις, αϊτινες αναπαραστάσεις είνε εύχρηστότεραι αύτών τών παρατηρή
σεων καί δύνανται ύπό πολλάς επόψεις νά τάς αντικαταστήσουν. Διά της 
έξάρσεως τού οικονομικού χαρακτήρος έξαφανίζεται πάς μυστικισμός έκ 
τής επιστήμης. Ή  μετάδοσις τής έπιστήμης διά τής έκπαιδεύσεως άπο- 
σκοπεϊ νά οίκονομήση ιδίας παρατηρήσεις τού ατόμου διά τής μετοχετεύ- 
σεο*ς τής έμπειρίίας άλλου ύποκειμένου.

’Αλλά κατά τόν ανασχηματισμόν γεγονόταχν εις σκέψεις, δέν άνασχη- 
ματίζομεν έ ν γ έ ν ε ι  ουδέποτε αυτά τά γεγονότα, αλλά μόνον τό 
μέρος αύτών, δπερ έχει δι’ ημάς σημασίαν. Άκολσυθούμεν ένα σκοπόν, 
δστις αναπτύσσεται αμέσως ή εμμέσως ύφ’ ενός πρακτικού συμφέρον
τος. Αί αναπαραστάσεις μας είνε πάντοτε αφαιρέσεις. Ούτως ή λέξις 
άντικεΐμενον, δν. είνε άφαίρεσις, σύμβολον ενός συγκροτήματος στοιχεί
ων, ούτινος παραβλέπομεν τάς μεταβολάς.

’Εάν έξετάσωμεν τήν έπκπήμην είς τάς λεπτομερείας της, έξαίρεται 
έντονώτερον δ οικονομικός χαρακτήρ αυτής. Ούτως αί καλούμενοι περι
γραφικοί έπιστήμαι Ικανοποιούνται πολλάκις μέ τήν άπόδοσιν ώρισμενων 
ειδικών γεγονότων. "Οπου είνε δυνατόν μόνον τονίζεται έ φ' α π α ξ  τό 
κοινόν περισσοτέρων γεγονότων. Τουναντίον αί πλέον προηγμέναι έπι- 
στήμαι επιτυγχάνουν εις μίαν καί μόνην διατύπωσιν τόν ανασχηματισμόν 
μεγάλου πλήθους γεγονότων καί μάλιστα όπόταν συμβαίνει — ως εις τήν 
μηχανικήν—  τά γεγονότα αυτά νά δύνανται ν’ αναλυθούν είς ολίγα μσνον 
στοιχεία, χώρους, χρόνους, μάζας. Ή  φυσική παρέχει κατ’ εξοχην παρα
δείγματα οικονομίας τής σκέψεως. Μέγιστον βοηθητικον τών επιστημών
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αϊτών είνε ολόκληρος ή προϋπάρχουσα ηδη μαθηματική οικονομία. Αύτά 
δέ τά μαθηματικά είνε οικονομία τής άριθμήσεως. Οί υπολογισμοί έχουν 
σκοπόν νά οικονομήσουν τήν άμεσον άρίθμησιν καί νά τήν αντικαταστή
σουν δι’ αποτελεσμάτων γνωστών ετέρων αριθμητικών πράξεων, αΐτινες 
ήδη έχουν συντελεστή. Εις τοιοΰτον βαθμόν έχει άναπτυχθή ή μαθημα
τική οικονομία, ώστε πολλάκις συμβαίνει εις τούς μαθηματικούς νά παρα
τηρούν μετά δυσφορίας, δτι ή σκέψις δέν προλαμβάνει νά παρακολουθή 
τό μολύβι επάνω εις τό χαρτί. Εννοείται, δτι μαθηματικά διδασκόμενα 
μόνον ούτως, άνευ τής αναγκαίας άσκήσεως τής σκέψεως, έχουν διά 
τήν μόρφωσιν τήν αντήν άξΙίαν. οϊαν ή καββω.ιστική καί ή μαγεία καί 
άναγκαστικώς φαίνονται ώς ούρανοπρόβλητα. προκαλούντα μυστικοπά- 
θειαν.

Έν γένει συμπεραίνει ό M ach, δτι κ α τ ’ ά ρ χ ή ν οίονδήποτε επι
στημονικόν άποτέλεσμα δύναται νά εύρεθή καί άνευ τής βοήθειας οίασδή- 
ποτε μεθόδου. Αλλά άξιον λόγου ποσόν γνώσεων δύναται νά έπιτευχθή 
μέ τήν βραχύτητα τής ανθρώπινης ζωής καί τά στενά δρια τής μνήμης 
μόνον διά τής μ ε γ ί σ τ η ς  οικονομίας τών σκέψεων. Αί σκέψεις εκείναl 
αί άναφερόμεναι είς τό μέγιστον ποσόν έμπειρίας καί αί τελειότερον άντι- 
καθιστώσαι αύτήν, εινε αί έπίστημονικώτεραι. Τοιαΰται εινε λ. χ., αί 
βασιζόμενοι επί τής άρχής τής σ υ ν ε χ ε ί α ς ,  καθ’ δσον μ ό ν ο ν  διά 
τής άρχής αυτής γίνεται δυνατή, ωφέλιμος καί οικονομική σ ύ λ λ η ψ ι ς 
τής έμπειρίας.

Ή  επιστήμη άφ ’ ενός παραμένει έντός τών ορίων τής έμπειρίας, άλλά 
καί πολλάκις προτρέχει αύτής, ά ν α μ έ ν ο υ σ α  έπιβεβαίωσιν ή διά- 
ψευσιν. ’Ε κ ε ί ,  δ π ο υ ο ΰ τ ε έ π ι β ε β α ί ω σ ι ς ,  ο ΰ τ ε  δ ι ά ψ ε υ -  
σ ι ς ε ί ν ε  δ υ ν α τ ή ,  ή έ π ι σ τ ή μ η δ έ ν  έ χ ε ι  θ  έ σ ι ν. 
Κινείται πάντοτε έντός τών ορίων τής α τ ε λ ο ύ ς  εμπειρίας, καί οί φυ
σικοί νόμοι εϊνε π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί ,  ούς θέτομεν έκ τών προτέρων, οδη
γούμενοι υπό τής εμπειρίας, εις τήν ύφ' ημών άναμονήν τών φαινομένων. 
“Αλλοι θετικισταί προτιμούν τόν δρον περιγραφή (40) τών φαινομένων 
(P earson , M ill, K ireh h off Ι πρός διαστολήν άπό τόν δρον προγραφή, 
δστις ενέχει τήν απόλυτον άναγκαιότητα τής παραγωγής τών φαινομέ
νων κατά τούς φυσικούς νόμους. Διά τόν M ach, εινε απλούς π ε ρ ι ο ρ ι 
σ μ ό ς  τών πιθανοτήτων, τών μελλόντων νά συμβοΰν (41 ). Μέ τήν 
άνάπτυξιν τής επιστήμης οί περιορισμοί οΰτοι, κατ’  άρχάς μόνον ποιοτι
κοί, κατόπιν ποσοτικοί, γίνονται έπί μάλλον καί μάλλον στενώτεροι καί 
πληρέστεροι καί ή προσέγγισίς των έξαρτάται μόνον έκ τής ακρίβειας, 
μεθ’ ής λαμβάνει χά>ραν ή μέτρησις καί ή παρατήρησις. Ή  προσέγγισίς 
τών φυσικών νόμων αυξάνει καί ο προοδευτικός περιορισμός τών πιθανο
τήτων άνταποκρίνεται εις καλυτέραν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ν  τών σκέψεων

είς τά γεγονότα. Φυσικά δέν εινε δυνατόν νά έπιτύχωμεν τελείαν προσαρ
μογήν εις πάντα τά διάφορα φαινόμενα, ατινα θά παραχθοΰν εις τό 
μέλλον καί άτινα δέν δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν. Διά νά έφαρμόσωμεν 
κατά τρόπον άπλούν δ σ ο ν  τ ό δ υ ν α τ ό ν  γ ε ν ι κ ώ  τ ε ρ ο ν τούς 
νομούς τής φύσεως εις τά συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα, δέον νά 
προστρέξωμεν είς τήν ά φ α ί ρ ε σ ι ν .  τήν ά π λ ο π ο ί η σ ι ν ,  τόν 
σ χ η μ α τ ι σ μ ό  ν. Ίδανικοποιοΰμεν τά γεγονότα, τά αποσυνθέταμεν 
είς όπλα στοιχεία, άτινα, ένούμενα υπό τής σκέψεως. μάς επιτρέπουν ν’ 
ανακατασκευάσουμε ν μέ αρκετήν προσέγγισιν τά δεδομένα γεγονότα.

Κατά τήν άντίληψιν τού M ach, οί νόμοι τής φύσεως είνε προϊόν ijru- 
χολογικης ή μάλλον βιολογικής άνάγκης, δπως χαράξωμεν όδόν έντός 
τής φύσεως καί μή παραμένωμεν ξένοι καί δυσφορούντες προ τών φαι
νομένων. Δι δ καί ή έξέλιξίς των συνοδεύει πάντοτε τήν ανάγκην αίτήν 
καί τόν βαθμόν τού πολιτισμού. ’Αλλά λόγω τής σχετικώς μεγάλης προό
δου τών φυσικών επιστημών, προσέδοσαν εις τούς φυσικούς νόμους καί 
είς τ ά μ έ σ α .  δι ών ούτοι. διατυπού·νται, τούτέστιν εις τάς έννοιας μάζα, 
δύναμις, άτομον κ.τ.λ. καί άτινα έ'χουν μόνον οικονομικήν σημασίαν, Ιδιαι
τέραν οντότητα έκτος τής σκέψεως. Πλεΐστοι φυσικοί επιστήμονες νομί
ζουν. δτι αί δυνάμεις καί αί μάζαι άποτελούν τό κατ’ έξοχήν άντικείμε- 
νον έρεύνης. Σχετικώς μέ τό γεγονός αΐ*τό λέγει ό M ach είς έν μέρος 
τής μηχανικής του (42 ) ;«Έ άν κανείς έλάμβανε γνώσιν τοΰ κόσμου μόνον 
εκ τού θεάτρου καί, ερχόμενος κατόπιν είς τά παρασκήνια, έβλεπε τάς 
μηχανικός εγκαταστάσεις, θά κατέληγεν ε’ις τό συμπέρασμα, δτι καί ό 
πραγματικός κόσμος έχει άνάγκην τοιούτων καί δτι ή μελέτη τών μηχα
νισμών θά μάς όδηγήση είς πλήρη κατανόησιν αυτού·». Ούτω δέν πρέπει 
νά φανταζώμεθα τά βοηθήματα τής σκέψεως, ατινα χρησιμοποιοΰμεν διά 
τήν άναπαράστασιν τοΰ κόσμου έπί τής σκηνής τής διανοίας, ώς θεμελιο> 
δεις βάσεις τοΰ πραγματικού κόσμου. Διά τόν λόγον αυτόν εκφράσεις ώς 
«έξήγησις» ή «έπιστήμη έξηγοΰσα» είνε άπορριπτέαι.

Αί επιστημονικοί άλήθειαι δέν είνε ίδιαίτεραι αποκαλύψεις, δέν άπο
τελούν μέρος τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου, άνεξάρτητον τού άνθρώπου, π ρ ο - 
ϋ π ά ρ χ ο υ σ α ι  ήδη τής άποκαλύψεως είς αύτόν, ώς κατά τους πλεί- 
■στους φιλοσόφους καί επιστήμονας. Ή  επιστημονική γνώσις δέν είνε 
έπίσης «ιωνία αλήθεια, άλλ' ύπόκειται είς διαρκείς μετασχηματισμούς, 
είς διαρκείς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ά ς  πρός νέας παρατηρήσεις. Ή  στερεά 
έννοια τής αλήθειας διαλύεται ύπό τοΰ M ach  είς τήν σ υ ν ε χ ή  λειτουρ
γίαν τής γνώσεως τοΰ αληθούς, ήτις δμως ουδέποτε θέλει συντελεσθή.

X

Ή  άρχή τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  τ ή ς  σ κ έ ψ ε ω ς ,  ή πλέον γόνι



μος και πλέον πρωτότυπος Ιδέα τοϋ M ach, διετυπώθη τό πρώτον κατά 
τό §τος 1872 έν πραγματεία του «Περί διατηρήσεως τής ένεργείας», 
βαθμηδόν δέ εγινε κοινή υποσυνείδητος κτήσις πλείστων ερευνητών, κα- 
τ έκτη σε ν έδαφος έπί μάλλον καί μάλλον, είς τρόπον ώστε παρουσιάζεται 
σήμερον ώς γενική καί αυτονόητος σκέψις αγνώστου πατρός (43 ι /Αναδρο 
μικώς ανευρίσκεται ύπό άλλην μορφήν είς τους παλαιοτέρους μεγάλους 
φυσικούς λ. χ. τόν K opern iku s καί Galilei, ών τό λαϊτμοτίβ τής ά- 
π λ ό τ η τ ο ς  καί ώ ρ α  ι ό τ η τ ο ς  τών διατυπώσεων τών φυσικών 
φαινομένων, χαρακτηρίζεται ού μόνον ώς αισθητικόν, αλλά καί ώς οικο
νομικόν. Έπίσης αί «ReguLae P h ilosop h a n d i» τοϋ Νευτωνος, δια- 
πνέονται ύπό οικονομικών απόψεων', άν καί τό οικονομικόν αξίωμα δέν 
τονίζεται ώς τοιοΰτον (44.)· Εκτός τών φυσικών επιστημόνων καί άλλο», 
λ. χ. ό A dam  Sm ith, προσεγγίζουν Wav τήν σκέψιν τής οικονομίας 
τών επιστημών (45 ).

Είς τούς τελευταίους χρόνους, ή άποψις αυτη ύπεστηρίχθη, μετά τόν 
M ach, δστις παραμένει πάντοτε ό κυριώτερος καί φανατικώτερος αντι
πρόσωπος αυτής, ύπό τοϋ K irch lio ff (40) έν τή «Μηχανική» του {18 74 ), 
καί ιδιαιτέρως ύπό τοϋ A ven ariu s (39) (1876). Ό  τελευταίος προσεγ
γίζει πολύ, ώς καί άλλαχοϋ έτονίσθη. τήν ιδεολογίαν τοΰ M ach. Τέλος, 
σημερινός φορεύς αύτής είνε κατ' εξοχήν ό φυσικοφιλόσοφος J. 
P etzo ld  (46 ).

’Αλλ’ ό θετικισμός τοϋ M ach ε-δρε φανατικούς θιασώτας, ον μόνον 
μεταξύ τών' φυσικών καί φυσικοφιλοσόφων. αλλά και μεταξύ έπιστημο- 
νων διαφορωτάπων επιστημονικών κλάδων, άφου έκ τών ύστερων δι’ 
άφαιρέσεως τοΰ φυσικοεπιστημονικοΰ περιεχομένου του παρουσιάσθη ώς 
σύστημα θεωρίας τής γνώσεως καί έπιστημονικής μεθοδολογίας μέ γενι- 
κωτάτην ίσχύν έπί τής έπιστήμης καθ’ ολου (4 7 ). Ούτως άπεκτησεν 
αρκετούς οπαδούς μεταξύ τών Μαρξιστών κοινωνιολόγων 14 8 ) , ο’ίτινες 
άναζητοΰντες θετικήν άντίλ.ηψιν τοΰ κοινωνικού κόσμου, έλευθεραν Ιδεολο
γικών καί μεταφυσικών εννοιών, αΐτινες άπεμάκρυνον τήν σκέψιν έκ τής 
πραγματικότητος, εύρον καταφυγιον είς τόν θετικισμόν τοϋ M ach.

Εις έκ τών φανατικωτέρων είνε ό F r ied rich  A d ler, δστις έπανειλημ- 
μενως έν τή N eue Zeit (48) έδειξε τάς συμπτώσεις αύτάς τ«ΐ>ν δύο 
αντιλήψεων'. Δέν πρέπει νά άπατα ή λέξις υλισμός τών M arx  καί E ngels, 
δστις ούδέν εχει κοινόν μέ τόν μεταφυσικόν -υλισμόν, δν τόσον σφοδρώς 
κατεπολέμησεν ό E rnst M ach. Ό  ύλισμός τών M arx. E ngels. 
F eu erba ch  δέν σημαΐίνει ή αίστηρώς έπιστημονικήν θετικήν άντίληψιν 
φΰσεως καί ιστορίας, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν φιλοσοφίαν τοΰ H egel, 
ητις άνήγαγε την πραγματικότητα είς διαλεκτικήν τής καθαρας σκέ- 
ψεα>; καί έμάρφωσεν ουτω τήν άντίθεσιν τής καθαρας έμπειρίας. Η κα
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τηγορηματική επιταγή τοΰ M ach  τής αύστηράς προσαρμογής τών σκέ- 
ψεων είς τά γυμνά γεγονότα, αναγνωρίζεται ώς άναγκαιότης ύπό τών 
M arx καί E ngels διά τήν άντίληψιν τών κοινωνικών φαινομένων.

Η συγγένεια ή μάλλον ή καί κατά τήν φρασεολογίαν σύμπτωσις τών δύο 
αντιλήψεων έξαίρεται, ακόμη περισσότερον έκ τοΰ τρόπου τής ύπό τοΰ 
M arx μελέτης «έκάστου σχηματισμού κατά τήν διάρκειαν τής κινήσεως», 
έκ τής ύπό τοΰ E n gels παρατηρήσεώς τών δντων κατά τήν κίνησίν των 
Γος μεταβλητών, ζωντανών καί ούχί ώς στερεών, νεκρών συστημάτων. 
Ο τελευταίος τονίίζει, ώς ό M ach, δτι τά φαινομενικώς άπολύτως στερεά 

όντα, καθώς τά νοητά όμοιώματά των, υποβάλλονται είς άδιαλείπτους 
συνεχείς μεταβολάς, δτι ό κόσμος είνε συγκρότημα ουχί ώρισμένων. έτοί- 
μων, στερεών, μεμονωμένων δντων, αλλά συγκρότημα φαινομένων. Αύτή 
η βασική άποψις τοΰ κόσμου καί τοΰ έ γ ώ  συμπεριλαμβανομένου έκ τών 
έξω καί ουχί έκ τών έσω, καθ’ ήν τά στοιχεία είνε τό πρότερον καί τό 
έ γ ώ  τό ύστερον, εύρίσκεται εις τήν θεμελιώδη πρότασιν τοΰ M arx, 
δτι ή σκέψις δέον νά κατανοηθή έκ τοΰ δντος καί ουχί άντιστρόφως. δτι 
ή ιδέα δέν είνε ή μετουσΰοσις, μετάφρασις τον δντος. λαμβάνονσα χώραν 
έν τή κεφαλή τοΰ ανθρώπου.

Καθώς ό M ach, ουτω καί οί M arx καί E ngels λαμβάνουσιν ώς αφε
τηρίαν κόσμον άνεξάρτητον τής συνειδήσεώς μας, πολλώ μάλλον αύτήν 
ώς μέρος τοΰ πρώτου· Έ ν γένει κατά τρόπον παράδοξον υπάρχουν πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τών δύο αυτών τόσον διαφορετικών προ
σωπικοτήτων. ευρισκομένων είς τόσον διαφόρους επιστημονικούς κό
σμους.

Ό  M ax A d ler  έξοώρει (48) δμως καί ένα άλλον παράδοξον πρόδρο
μον τοϋ M ach. τουλάχιστον είς τήν απόπειραν τής διαλύσεως τών συγ- 
κροτημάτοον έ γ ώ  καί δ ν, τόν κοινωνικόν καί ηθικόν μηδενιστήν 
’'fa x  S tirner, δστις έπίσης επιχειρεί νά θεμελιώση άντιμεταφυσικόν θε
τικισμόν τοϋ κοινωνικού δντος, ώς ό M ach τοΰ φυσικού δντος. Οί κοι νω
νικοί δεσμοί, οΐτινες εμφανίζονται τόσον στερεοί, καί έξ ών πηγάζουν αί 
ήθικαί έπιταγαί τοΰ καθήκοντος, τής αγάπης, τής δικαιοσύνης, τοΰ αν
θρωπισμού, αί εννοιαι τής οίκογενείας. τής φιλίας, τής πατρίδος, αί 
μορφαί τοΰ κράτους, τής τάξεως, τής κοινωνίας, δέν είνε παρά μεταφυ
σικοί διατυπώσεις εγωιστικών συμφερόντων. Ό  Stirner επιζητεί τήν 
διάλυσιν τής στερεότητος τών δεσμών αύτών είς τά πραγματικά των στοι
χεία, τούς έ γ ω  ϊ σ τ ά ς,δπως ό Μβοΐι.τήν διάλυσιν τής στερεότητος τών 
δντων είς α ι σ θ ή μ α τ α .  Άμφότεροι δέ καταλήγουν νά θεμελιώσουν 
«ihre S a ch ’ a u f N ichts». δπερ είνε πάντοτε τό μόνον αληθές σύμβο- 
λον του θετικισμού.

Ό  M ach, οστις κατά τρόπον θετικόν καί αρνητικόν διέπλασεν εις την



επιστημονικήν του μεθοδολογίαν την σκέψιν-—Ιδιαιτέρως πάντοτε τήν φυ- 
σι κοεπι στημο νική ν— τών τελευταίων χρόνων, παραμένει σχεδόν άγνωστος 
έν Ελλάδι.Λέγομεν σχεδόν,διότι μόνον εις μίαν μελέτην τοΰ κ. Α. Παπανα
στασίου (49) διακρίνομεν προσανατολισμόν πρός τήν ιδεολογίαν τοΰ 
M ach  — οικονομίαν τής σκέψεως, βιολογικήν προσαρμογήν, σχετικότητα 
των νόμων—ανευρίσκαμε ν άναλόγους απόψεις διαφορετικών προβλημά
των,κοινωνικών καί οικονομικών.Θεωροΰμεν όμως δυστύχημα ότι παρήμΐν 
αί φυσικαι έπιστήμαι,αςίδιαιτέρως αφόρα τό εργον τοϋΜίίοΙι.παραμένοΐ'ν 
προσηλωμένοι εις τάς παλαιός των πεποιθήσεις καί μεθόδους, μέ αξιώ 
ματα a p r io r i καί λογικά έτοιμα συγκροτήματα— ώς τό τής μηχανι
κής— εμφανιζόμενα ώς οΰρανοπρόβλητα.

XI

Παραλλήλους όμως πρός τήν έπικράτησιν, Ιδία είς τάς έπιστήμας τοΰ 
καθαρού έμπειρισμοΰ. τοΰ αγνωστικισμού ύπό τήν έννοιαν τής άρνή- 
σεως απολύτων αξιών, ή σύγχρονος φιλοσοφική κίνησις. χαρακτηρίζεται 
έπίσης διά τής απόπειρας άναστιίσεως τής κριτικής φιλοσοφίας τοΰΐναπί. 
ήτις άφοΰ παρηγκαχνίσθη κατά τό πρώτον τρίτον τοΰ 19ου αίώνος ύπό 
τής τυχοδιωκτικής μεταφυσικής, κατά τό δεύτερον τρίτον ύπό τοΰ υλι
στικού ρεύματος, αρχίζει πάλιν νά εύρίσκτ] πολυαρίθμους οπαδούς, τοΰ; 
νεοκαντιαναύς, οί οποίοι συγκαταλέγονται, όχι μόνον μεταξύ τών φιλο
σόφων μέ κυριφτατον ηγέτην τόν H erm ann  C oh en  (50 ), άλλά και 
μεταξύ τών ειδικών έπιστημόνων. Σκοπός τής κινήσεως αύτής είΛ-ε νά 
αρη τί|ν εισχωρήσασαν αμφιβολίαν είς τούς επιστημονικούς κύκλους περί 
τής αξίας καί πραγματικότητος τής έμπειρικής γνώσεα>ς, ήτις. κατ’ α ϊ
τούς, δέν δύναται ή νά έπιφέρτ) αναστολήν είς τήν επιστημονικήν πρόοδον, 
νά καταλήξη είς επικίνδυνον σκεπτικισμόν. ’Ό ντως, τό κυριώτατον μέ
σον, όπερ έχουν εις τήν διάθεσίν των αί φυσικαι επιστήμαι. ή έ π α γ ω  - 
γ ή, βασίζεται έπί τής π ί σ τ ε ω ς εις απόλυτόν τ ά ξ ι ν τοΰ σύμπαν
τος, τάξιν ύπάρχουσαν έκτος ημών καί ανεξαρτήτως ημών. 'Αλλά ή 
αρνησις τής αντικειμενικής αξίας τών φυσικών νόμων συνεπιφέρει α
βεβαιότητα περί τής δυνατής γνώσεως τής φύσεως, ήτις άβεβαιότης 
παύει νά ύφίσταται μόνον μέ τήν θεωριίαν του Kant. Κατ' αυτήν, τό 
σόμπαν τοΰ φυσιοδίφου είνε ό κόσμος τής εξωτερικής έμπειρίας, ούχΐ 
ύπό μεταφυσικήν έννοιαν κόσμος έκτος ημών. Ό  κόσμος ούτος διατελεΐ 
ύπό τάς συνθήκας, αΐτινες καθιστούν δυνατήν τήν εμπειρίαν έκ μέρους 
τοΰ υποκειμένου. Ή  ά ν α κ ά λ υ ψ ι ς τοΰ Kant έγκειται εις τό δτι 
αί σιτνθηκαι αύταί. οί γνωστικοί όροι τής φύσεως, είνε ταυτόσημοι μέ 
τούς ανώτατους νόμους τής φύσεως. ότι συνεπώς εινε αναγκαίοι διά τήν

φύσιν, ώς δντες αναγκαίοι διά τήν εμπειρίαν τής φύσεως. Η άπόδειξις 
αυτών δέν έγκειται ε’ις τό ότι ανευ αυτών δέν είνε δυναταί φυσικαι έπι- 
στήμαι. —  καθ' όσον τότε θά εΐχον τήν αξίαν αξιωμάτων τής γνώσε
ως - αλλά είς τό γεγονός, ότι άνευ αύτών δέν εινε δυνατή εμπειρία ύπό 
τήν έννοιαν τοΰ Kant.

Εννοείται, ότι κρινόμενος ό Ernst Mach ύπό τό πρίσμα τον καν
τιανισμού ίέν ικανοποιεί πλήρως. Άναφέρομεν τάς κυριωτέρας αντιρ
ρήσεις τών σπουδαιότερων φορέων τής καντιανής σκέψεως διά τήν 
καλυτέραν έξαρσιν τών αντιθέσεων τών δύο απόψεων.

Ό  A lois R ieh l(5 1  Ιδέν φρονεί, ότι ή οικονομία τής σκέψεως είνε χαρα
κτηριστικόν τής επιστημονικής έρεύνης, ή ό απώτερος σκοπός τοΰ έπι- 
στήμονος, βιολογική ανάγκη ή εσωτερικός νόμος τής φύσεως. Δέχεται αύ
τήν τό πολύ ώς βιολογικήν ύπόθεσιν, ήτις όμως έχει ανάγκην έρεύλης 
καί έξηγήσεως, καί δέν δύναται επομένως νά χρησιμεύση ώς βάσις τής 
λογικής καί τΰ : θεωρίας τής γνώσεως. «Εσωτερική ανάγκη τοΰ έρευνη- 
τοΰ». λέγει ό R ich i,«δέν εινε ή ανεσις ή ή οίν.ονοιιία τής έμπειρίας, άλλ’ 
ή κατανόησις τών γεγονότων, ή έπικράτησις τής σκέψεως υπέρ τήν ΰ- 
λην».«01 φυσικοί νόμοι δέν είνε μόνον άπλαΐ διατυπώσεις παρατηρήσειον, 
•ούδέ ή πραγματική των αξία καί ή αφορμή τής άνακαλύψεώς των οφεί
λεται εις τήν δευτερεύουσαν αυτήν ιδιότητα. Ουδέποτε τά γεγονότα είνε
ικανά ν’ αντικαταστήσουν νόμους  Η καθαρά εμπειρία, ή βάσις
τοΰ θετικισμού, είς ήν, κατ’ αυτόν, περιορίζεται ή γνώσις, είνε προϊόν 
άφαιρέσεως, είνε απόσπασμα μόνον εκ τής πραγματικής έμπειρίας.» 
Αρνεΐται τά αισθήματα ώς στοιχεία τοΰ αληθούς καί τά αντικείμενα ως 

σύμβολα μόνον τής σκέψεως δι' ομάδας αισθημάτων, έφευρεθέντα δι’ οι
κονομικούς λόγους καί επιλέγει : « Ή  σκέψις περί όντος διαφόρου τής 
παραστάσεώς του φαίνεται εις τόν θετικισμόν τ ε  ρ α τ ώ δ η ς  καί έν 
τούτο ι ς τό όν αύτό είνε μεθοδολογική έννοια, απαραίτητος και αναγκαία 
hi α χήν έξήγησιν τής κ ο ι ν ή ς έντυπώσεως εις πολλούς ή τής α ι τ η ς 
έντυπώσεως εις ένα μόνον, ήν προκαλεί έν καί τό αϊτό άντικείμενον. Η 

■ά ο α γ μ α τ ι κ ό τ η ς εξωτερικών οντων είνε γνωστικός όρος, δεν 
άποδεικνύεται ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς  διά τής εμπειρίας, αλλ ή εμ
πειρία καθίσταται δυνατή δΓ αυτής.»

Κατά τόν Jerusalem  (52 ι δέν είνε αληθές, ότι ή πρώτη παρατήρη- 
σις απλοϊκού ανθρώπου ευρίσκει ένα εξωτερικόν κόσμον καί έντός αυτού 
τό ίδιον σώμα. Προ πάσης εσωτερικής προβολής fIn tro jek tion ) έπι- 
ζώμεν τήν ιδίαν ημών ψυχικήν ζωήν. Ό  άνθρωπος δέν περιορίζεται 
μόνον εις τό νά παρατηρή καί νά γνωρίζη, άλλά πρό παντός θ  ε /. ε ι, 
γίνεται κέντρον ένεργείας. Εις τάς διαθέσεις του, τούς σκοπούς του,



τας αποφασεις του, τήν πείναν, δίψαν, αγάπην, αναγνωρίζει εαυτόν αιά- 
φορον άπό τόν περιβάλλοντα κόσμον

Ο M ax A d ler  (53) νομίζει, δτι αί εννοιαι έ γ ώ καί δ ν καί μετά την 
κριτικήν τοΰ M ach, παραμένουν έν δλη τή μεταφυσική των ονσιαστικό- 
τητι. καί δή ώς σημεία αφετηρίας πάσης άνθρα>πίνης πράξεως καί επο
μένως καί τ ή ς  έ π ι σ τ ή μ η ς. (Κατά τόν M ach, ή κατάλυσις τών 
εννοιών αϊτών εχει κυρίως σημασίαν διά μεθοδολογικούς επιστημονικούς 
σκοπούς). Ώ ς ό R iehl, υποστηρίζει, δτι ή καθαρά εμπειρία δέν είνε ή 
πραγματική καθημερινή απλή έμπειρία. άρνείται δέ τό δικαίωμα εις τήν 
επιστήμην νά παρουσιάζη τό αρχικόν περιεχόμενον αυτής τόσον διαφο
ρετικόν καί μέ άξίωσιν αντικειμενικής αξίας. Πρόβλημα τής θεωρίας 
τής γνώσεως είνε ή είκών τοΰ κόσμου, ή έκ τής πρακτικής ζωής παρα- 
γομένη. Σκοπός αΐτής είνε νά πληροφόρηση τί είνε τά δ ν τ α ,  έ γ ώ, 
σ ύ, δστις μοΰ όμιλεΐς. Π ώς συμβαίνει νά ύπάρχη έ ν τ ό ς ,  έ κ τ ό ς. 
χ ώ ρ ο ς ,  χ ρ ό ν ο ς  και άπειροι μεταβολαί αϊτών. Πώς ύφίσταται ή 
σκέψις περί τοΰ αναγκαίου συνδυασμού αιτίου καί αποτελέσματος ύπό 
νομούς κανονικούς. Ποΰ οφείλεται ή σύμπτωσις τής κρίσεως περί αϊτών- 
δλων αφ ενος εμοΰ, άφ ’ έτεροί' τών δμοίων πρός εμέ δντων.

'Ο  K ant εχαρακτηρισεν ώς σκάνδαλον τής φιλοσοφίας καί έν 
γένει τής άνθριοπίνης λογικής τό νά βασίζεται ή ύπαρξις τών 
οντων έπί μόνης τής π ί σ τ ε ω ς άνευ επαρκούς άποδείξεως. 
Κατά τόν M ax A dler, εις τόν νεώτερον φυσικοεπιστημονικόν θετικι
σμόν συμβαίνουν χειρότερα, καθ' δσον σίτος δέχεται κ α τ ’ α ν α λ ο 
γ ί α ν  τήν υπαρξιν τοΰ πλησίον. Χαρακτηρίζει τήν θεωρίαν τοΰ M ach 
ώς πνευματωδεστάτην καί προκλητικωτάτην δίποψιν (ap ercu  I φτ>σιόδί- 
φου, έλευθέραν προκαταλήψεων, άλλ’ δχι θεωρίαν τής γνώσεως. οίπτε 
μεταφυσικήν κοσμοθεωρίαν, ουδέ καν επιστημονικήν μέθοδον μέ γενικήν 
εφαρμογήν (λ. χ. ε’ις τάς κοινωνιολογικός έπιστήμας).

Ο W ilh elm  W u n d t (54 ι άποκαλεΐ τόν M ach κριτικόν μεταφυσι
κόν. Παρατηρεί, δτι δέν στηρίζεται ψυχολογικές ή αναγωγή τοΰ αρχι
κού περιεχομένου τής έμπειρίας εις τά αισθήματα καί ή εις αι’τά κατά- 
ταξις τών εποπτειών χώρου καί χρόνου, ενώ άφ ’ ετέρου δέν δύναται νά 
πραγματοποιηθή ό περιορισμός τοΰ σκοπού τής φυσικής έρεύνης είς τήν 
απλήν περιγραφήν. Φρονεί, δτι παρά τήν πίστιν τού M ach είς κα^αράν 
έμπειρίαν, έλευθέραν παντός άπριορισμοΰ. αύτή ή αρχή τής οικονομίας 
τής σκέψεως, έξεταζομένη είς τό φώς, εμφανίζεται έπίσης ώς a p rior i, 
άντικαθιστώσα μεν τό πλήθος τών καντιανών κατηγοριών, αλλά μή έξα- 
γομένη ώς έκεΐναι έκ τών γενικών λειτουργιών τής σκέψεως. ’Έχει τό 
α ναμφ ισβήτητον μειονέκτιιμα, δτι παρουσιάζεται ώς κατ’ εξοχήν τ ε -  
λ ε ο λ ο γ  ι κ ό ν αξίωμα καί, ώς κάθε σκόπιμος παρατηρησις, διφορου-

μενον, ενώ ούδέν μεταβάλλει είς τήν οδόν, ήν έχάραξεν ό K ant έξ 
ενός a p riori τιθεμένου άξιωματος πρός τήν έμπειρίαν.

Άναφέρομεν τέλος, δτι κατά τά τελευταία ετη, ή κραυγή «Zurueck  
a iif Kant» ευρίσκει ηχώ καί είς τάς φυσικάς έπιστήμας. Μερικοί φυ
σικοί αισθάνονται τήν ανάγκην νά βασίσουν τήν μηχανικήν a priori. 
’Αντιπροσωπευτικός τύπος τής κινησεως αυτής δέον -νά θεωρηθή & 
G. H am el (55 ).

X II
Προσεπάθησα έν τοίς άνωτέρω ν’ αποδώσω ώς αμέτοχος ψυχρός πα

ρατηρητής τάς δύο χαρακτηριστικωτέρας απόψεις τοΰ προβλήματος τής 
ννώσεως, την θετικήν καί τήν κριτικήν, ύποστηρίξας μετά τής αιιτής 
ειλικρίνειας — τουλάχιστον ενδιαθέτου—  τά υπέρ καί τά κατά έκάστης 
έξ αϊτών. Παρέστημεν μέχρι τοΰδε είς τό ένδιαφέρον θέαμα τής πάλης 
δύο γιγάντων της σκέψεως, όίτινες καλούνται M ach καί Kant, περί ζη
τημάτων θεμελιακών. Νΰν προσεγγίζομεν είς τό αποτέλεσμα, δπερ απο
τελεί συγχρόνως καί ομολογίαν πίστεως τοΰ συγγραφέως τής παρούσης 
ιιελέτης. Δυνάμεθα ήδη νά εΐπωμεν, δτι ή άπόπειρα άναστάσεως τοΰ Kant 
άπέτυχεν. Βεβαίως είνε πολυάριθμοι είσέτι οί οπαδοί τών άρχαίων μετα
φυσικών, συ μόνον τού Kant, αλλά καί τών D escartes, L e ibn itz , 
F ich te , H egel καί τής θεωρίας των περί ενός αιωνίου καί απολύτου 
λόγου κοινού είς άπαντας. περί αξιωμάτων γενικών καί αναγκαίων οδη
γών τής γνώσεως, περί αληθειών αιωνίων καί ιδεών προϋπαρχουσών 
a p riori, ώς στηριγμάτων στερεών καί άσαλεύτων τής έπιστήμης, ητις 
κατ’ αϊτούς, προχωρεί λίαν κοπιωδως καί βραδέως είς τήν κατάκτησιν 
τής άληθείας, ενώ οΰτοι τήν θέλουσιν άμεσον καί απόλυτον. Αλλ’ έναντίον 
αύτών εγείρονται οι σημερινοί μεγάλοι έπιστήμονες Κ i rch li ο f  f , S igw art, 
O stw ald , P earson , P o in ca re , D uhem , P lanck , κ. τ. λ., εχοντες έπί 
κεφαλής τόν M ach, συνεχώς καί άδιαλείπτως έργαζόμενοι πρός μεγα- 
λυτέραν δόξαν τής επιστήμης, οί κατ' εξοχήν είς θεσιν νά έκτιμήσουν 
τήν σημασίαν αϊτής, άλλ’ άναγνωρίζοντες μετριοφρόνως, δτι αυτη δέν 
είνε είς θεσιν ν' άποκαλύψη αιώνιας κοσμικας αλήθειας υπαρχουσας εκτός 
ημών ή νά δώση πιστόν α ν τ ί  γ ρ α φ ο ν τής πραγματικότητος έντός 
ημών. Ή  επιστημονική αλήθεια αποβάλλει παρ’ αύτοίς την άγερωχον 
ακαμψίαν της, γίνεται πλαστική, ρέουσα, προσαρμοζομένη είς τά φυσικά 
φαινόμενα. Δέν είνε άποκάλυψις, άλλ" έ φ ε ύ ρ ε σ ι ς  διά τάς άνάγ- 
κας τής ζοοής. Είνε μηχανισμός, δστις απλοποιεί τήν σκέψιν, οίκονομεί 
έργον, είνε ό μίτος τής ’Αριάδνης εις τόν λαβύρινθον τής πολυπλόκου φύ- 
σεως. Δέν προϋπάρχει τοΰ άνθρώπσυ. δπως δέν προϋπήρξεν ό φωνογρά
φος τοϋ E dison . Παύει ό προσανατολισμός τής σκέψεως πρός τό πρώτον 
?»ν. ποώτον αξίωμα, κατηγορίαν, ύποτιθεμένην αναγκαιότητα καί στρέ-



^     Nlhov Δ . Κιτσίπη

φετοη αυτη πρός τό θέαμα τής συνεχούς εναλλαγής φαινομένων, έν όλ»| 
αϊτού τή μεγαλοπρεπεία τής μεταβολής και της κινήσεως. Τό ,ίϋθαδες 
επιστημονικόν λογικόν έ γ ώ ,  τό δημιουργούν τόν κόσμον κατ' εικόνα 
και ομοίωσίν του, εξαφανίζεται. Ό  M ach  σταματά εδώ. Θεωρεί έν 
τούτοι ς τάς σκέψεις αϊτάς οί*χ'ι ώς συντετελεσμένην κοσμοθεωρίαν, 
άλλ’ ώ ς τάς γενικάς γραμμάς τοιαύτης. έχούσης ανάγκην μεγαλοτέρας 
επεξεργασίας. Οΰτως άλλοι τόν παρακολουθούν μέχρι τής στιγμής 
αϊτής, οϊδόλως παρεκκλίνοντες τής οδού. ήν αϊτός έχάραξεν, άλλα 
προβαίνουν και περαιτέρω· εξετάζουν τόν άνθρωπον ούχί μόνον ώς έπι- 
στήμονα μέ έλαττωθέντα τά κεφάλαια γνώσεως τόν λόγον καί τήν 
σκέψιν, άλλ' ακέραιον, μέ τόν πλουσιώτατον θησαυρόν αισθημάτων 
ένστικτων, βουλήσεων, αναγκών, επιθυμιών, μή μεταφραζόμενων είς 
ιδέας διαυγείς, έν τούτοις έντελώς ώρισμένων άλλα μή αναγόμενων 
είς τήν λογικήν σκέψιν, in in tellig ib les, κατά τήν ετυμολογικήν σημα
σίαν τής λέξεως. Η επιστήμη, δημιουργία τοΰ λόγου καί τής νοήσεως 
£έν χρησιμεύει ή είς τό νά έξασφαλίζτ] άποτελεσματικώς τό κράτος 
ημών έπι τής φυσεως. Διδάσκει τήν χρησιμοποίησα' τών οντων. άλλ’ 
ουδέν λέγει περι τής ουσίας αϊτών. Ο άνθρώπινος λόγος ύφίσταται 
μείωσιν- Αφαιρεΐται απ αυτόν τό δικαίωμα νά προσβλέπη τόν κόσμον 
ως άντικατόπτρισιν τής ιδίας αϊτοϋ εικόνας. Είς τήν θέσιν δμως τοΰ 
κρημνισθεντος έπιστημονι,κοΰ έγώ έγείρεται μεγαλοπρεπές τό ηθικόν 
εγώ. Είς τό βάθος αϊτού τό πολλάκις υποσυνείδητον, άναζητείται ή 
λύσις τών αιωνίων ερωτημάτων περί τοΰ τί εΐμεθα ημείς αϊτοί, τί ή 
φύσις. ητις μάς περιβάλλει, ποία ή αρχή καί ποιον τό τέρμα τι^. πο
ρείας μας, ποιος ό σκοπός τής ζωής. Τήν καθαράν έμπειρίαν συμπληοοί 
ή καθολική εμπειρία, είς ήν τά αισθήματα, αί ήθικαί ίδέαι, αί αισθη
ματικοί διαισθήσεις, αί θρησκευτικοί πεποιθήσεις, εύρίσκονται είς τό  
αϊτό, αν όχι άνώτερον, επίπεδον άπό τάς παρατηρήσεις καί έπ’ αϊτής 
εφαρμόζεται μέθοδος έρεύνης αΐιτή ή θετικιστική μέθοδος, άλλ.’ ητις 
συμπληρουμένη καλείται πραγματιστική μέθοδος. Τόν Ernst M ach δια
δέχεται καί τελειοποιεί ό W illiam  James.

( Ι ;  Ελληνικά! επιστημονικοί εργασίαι μέ τάσεις φιλοσοφικής γενικοποιήσεως 
υπάρχουν άντιθέτως έλάχισχαι, περιοριζόμεναι καί αυται κυρίως έντός τοί 
κύκλου τών πολιτικοοικονομικών καί νομικών επιστημών. Άναφέρομεν τάς νεο»- 
τέρας.

Α. Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ .  Μεθοδολογικά προβλήματα τής οικονομικής. 
’Επιθ. κοινωνικών καί νομικών επιστημών 1908. Τόμ. I. Σελ. 1— 21. Πρβλ. έπί
σης Σελ. 152 τής παρούσης μελέτης.

Α. Β α μ 6 έ τ σ ο υ. Εισαγωγή εις τό 'Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον τών’ 
’ Ορθοδόξων 1911. Κεφ. Α ’ . Σελ. 1 — 39.

Η  Ά  ν α σ τ α σ ι ά δ ο ν. Savigny, Jhering, Bergson. 1916.
Κ. Δ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο π ο ΰ λ ο υ .  Ή  ελεύθερα ερμηνεία τοϋ δικαίου 

1916.
( 2 ) iic πρός τά επόμενα βλ.
Κ. Σ τ ε φ ά ν ο υ .  Περί τής έξελίξεως καί τής σημασίας τών θετικών επι

στημών. Πρυτανικός λόγος. 1910.
W i 1 h e lm  D i 1 t h e y. D as W esen d. Philosophic «ς Die 

K ultur d. Gegenwart Band. Syst. Philosophise Verl. Teubner 2 Aufl. 
1908 Σελ. 62— -68

ia) Πρ6λ. H. K l e i n p e t e r .  Die Erkenntnisdieorie der Xatur- 
forschung d. Gegenwart Leipzig 190»·

(t) H. P o i n c a r e .  W issenschaft u. Hypothese Μετάφρασις Lin- 
demann. Leipzig 1914. Σελ. 36— 49.

(5) H . P o i n c a r e .  W . u. Η . Σελ. 53— 70.
( 6) » » »  » 91.

(7) Περί τά μέσα τοϋ 19ου αίώνος (1842) ό Γερμανός ιατρός J. R . M ayer 
έκαμε τήν άνακάλυψιν, δτι είς ολας τάς περιπτώσεις απώλειας έργου γίνεται 
παραγωγή άναλόγου ποσοΰ θερμότητος, η ετέρου τινός, δπερ δύναται παλιν νά 
μετασχηματισθή είς έργον. Τό μηχανικόν έργον, τήν θερμότητα καί παν δ,τι 
παράγεται έκ μηχανικού έργου, καί δπερ δύναται πάλιν νά μετασχηματισθή εις 
μηχανικόν έργον, καλοϋμεν ε ν έ ρ γ ε ι α ν .  Η οΰτως όριζομένη ενέργεια εμ
φανίζεται ύπό διαφόρους μορφάς, μέ έκάστην τών οποίων απασχολείται ή φυσική 
καί ή χημεία. Λ. χ. εκτός τών διαφόρων ειδών μ η χ α ν ι κ ή ς ένεργείας, έχο- 
μεν τήν θερμότητα, τήν η λ εκ τρ ικ ή ν  καί μαγνητικήν ενέργειαν, τήν άκτινοθο- 
λοιμένην (φ ώ ς) καί τήν χημικήν. Τά είδη αύτ,ι τή ; ένεργείας, έχουν «πο- 
δειχθή καί προσδιορισθή επακριβώς. 'Υφίσταται ή γνώμη νά ύπαχθώσιν έπίσης 
είς τήν έννοιαν τής ένεργείας τά ζωϊκά καί πνευματικά φαινόμενα.

Πρβλ. W .o  s t w a 1 d. Die Energie Biblt- W issen u. Koennen L eip
z i g ·  1908 τ ο ϋ  α υ τ ο ύ  Vorlesungen ueber Xatiirphiiosophie 4 Aufl. 
1907.

G u s t a v e  L  e B o n  L ’ evolution de la M ai;ere Ed. Flamma-· 
rion. Paris·

(8) H . P o i n c a r e .  L a  valeur de la science. Ed- Elammarion. 
1909. Paris Βλ. Ιδίως τά τελευταία κεφάλαια. Σελ. 213 καί έπ.

19 ) Βλ. βιογραφικάς λεπτομερεία; είς Oesterreichische Rundschau 
Baud 1 916 Heft 5 . E rn st Mach von Prof. Jerusalem  Σελ. 
220 καί είς γερμανικά φύλλα τής εποχής τοΰ θανάτου του.

HO) Ε. M a c h .  Erkenntnis u· Irrtum  έν τω προλόγω τής 2 Aufl. 
1906. έπίσης έν Ε. M a c h .  D ie Leitgedanken meiner naturwis- 
senschaftlichen Erkenntnislehre und ihre Aufnahme durch die 
Zeitgenossen («Rivista di Scienza», V o l V I I ,  ig io .N r. 14· 2, ή 
«Physikalische Zeitsohrift», 1910 Σελ. 599 606.)

( 1 1 ) Βλ. M a c h. Mechanik  ̂ Aufl· Σελ. 438 έν γένει δέ ολόκληρον το 
κεφάλαιον Σελ. 429. Theologische animistische und m ystische Gesi-
chitspunkte in der Mechanik.

(12 )  Πρ6λ. F r .  A· L a n g e .  Geschichte dee M ateriaJismus Leip
zig V erlag  Reclam II  Buch Σελ. 120— 141. έπίσης Σελ. 654 καί έπ.



(13) W u n d t  M etaphysik έν K iiltur d. G egenw art Teil l. Abt. 
V I. Σελ. 128.

(14) E . M a c h .  Die Leitgedanken κ.τ.λ. Phys- Zeitschrift. Σελ. efrl.
(15) Πρβλ Allgem eine Geschichte d. Philosophic. Kultur der 

Gegenwart. Teil I Abl. V- Σελ. 504 vjw W. W indelband.
(16) ’Επειδή σκοπός τής παρούσης μελέτης ήτο ή διάδοσις εις τόν πολΰν 

'Ελληνικόν επιστημονικόν κόσμον μιας μεθοδολογίας, γενικής σχεδόν έφαρμοιγής, 
καί κυριαρχούσης τήν επιστήμην έν Κύρώπη, ήτο απαραίτητον νά λάβη χώραν 
χειρουργική άπόσπασις τής Ιδεολογίας τοΰ Mach, από τοΰ στενώτατα συνδεόμε
νου μετ' αύτής φυσικομαθηματικού περιεχομένου της. Άλλ’ αΰτη ήτο δυσχερέ
στατη. Φοβούμαι, δτι έν πολλοΐς ή Ιδεολογία αΰτη ύπέστη μείωσιν, εγινεν άτονος 
καί άφηρημένη, μετεβλήθη είς φαινομενικώς κενήν φρασεολογίαν, ενώ πράγματι 
είνε τόσον ουσιαστική και συγκεκριμένη, ώς άναφερομένη πάντοτε είς ώρισμένα 
φυσικοεπιστημονικά ζητήματα.

(17) Die Geschichte und die W urzel des Satzes der Erhaltung 
der Arbeit P rag  1872.

Analyse der Empfindungen· 5 AufL Jena 1906.
Populaer wissenschaftliche. Vorlesuingen 2 Aufl· Leipzig 1897.
Die Priinzipien, der W aerm elehre 2 Aufl. Leipzig 1900.
Die Mechanik in ihrer Entwiicklung, historisch kritisch darges- 

tellt· Leipzig 7 . Aufl. 1912.
Erkenntnis unfd Irrtuim Leipzig 2 A ufl. 1906.
’Εκτός αύτών ό Mach έγραψε :
Kompendiuim d. Physik  fuer Mediciner Wje.n 1863·
Eimlekumg in die Helmiholtzsche M usiktheorie Graz 1866.
Optisich— akustis*?he Versuche Prag· 1873.
Grundlinien der Lehre von d. Bewegungsempfindungen Leipzig

1875.
Τά μόλις πρό τοϋ θανάτου του περατωθέν καί μή είσέτι έκδοθέν : Prinzipien 

der .Lichtlehre καί πλήθος μονογραφιών είς τά Sitzungsberichte der 
W iener Akademie *αί είς τά Annalen der Physik und Chemie.

(18 ) Ό R. A  v e n a  r i U S  προς δν είς πλείστα σημεία συμφωνεί ό 
Ε . Mach, ορίζει ώς έξής τήν καθαράν εμπειρίαν : icrcine E rf  all riling ist 
Erfahrung, we'lcher nichts beigemiseht ist, als w as selbst 
wieder Erfahrung ist» πρβλ. R. A v e n a r i u s  K ritik  der 
reinen Erfahrung I Band Leipzig 1888 I I  Band 1890.

(19) Βλ. Erkenntiris 11. Irrtuni. Σελ. 23.
(20) Ώς πρός τά αμέσως έπόμενα 6λ. Analyse d. Empfindungen Σελ. 

ι ι ,  Ι4 · Erkenntnis u. Irrtum  Σελ. 6. ΐ2· ι8·
(2 ΐ)  Πρ6λ. Erkenntnis u. Irrtum  Σελ. 20. ’Επίσης Mechanik

Σελ· 457- , ,(22) 'Ως πρός τά επόμενα έν τή παραγράφω ταύτχι, ήτις άφιεροΰται 
είς τήν θεμελιώδη σκέψιν τού Mach, βλέπε κυρίως τό σχετικόν του 
εργον Analyse d· Empfindungen. έπίσης Mechanik Σελ. 4 5 9 · E r 
kenntnis u. Irrtum , W aerm elehre Σελ. 360 καί έπ.

(23) Ή  σκέψις αΰτη τής άναλύσεως φυσικοί καί ψυχ'κού κόσμου είς στοιχεία, 
ή αισθήματα δέν είνε πρωτότυπος. Πολλω μάλλον αποτελεί τό αντίστοιχον τής

θεωρίας τού Berkelev (1684— 1753 κύριον εργον του Treatise on the 
principles of human knowledge)· Πρβλ. A llg . Geschichte d. Philo
sophic. Ktvltur d. Gegenwart I Abt· V . Σελ. 453.

(24; Mechanik Σελ. 484.
(25) "Οταν ή τιμή ποσότητάς τίνος μεταβλητής, έξαρτάται έκ τής τιμής 

άλλης τινός ποσότητο-ς μεταβλητής, λέγομεν έν τη άλγέβρςι, δτι ή πρώτη είνε 
σ ιι ν ά ρ τ η σ ι ς τής δευτέρας. Οΰτω π. χ. ό άριθμός, ό παριστών τά έμβαδόν 
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ΑΡΘΡΑ

ΕΚ Τ Η Σ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΝΟΜ ΟΘΕΤΙΚΗ Σ Κ1ΝΙΙΣΕΩΣ

Ο ανασκοπών τ»|ν παραγωγήν τής τελευταίας νομοθετικής περιόδου, 
και αν δεν σταματήση ε’ις τήν τρέχουοαν, τήν εις γοργήν μεταλλαγήν 
ύποκειμένην διοικητικήν νομοθεσίαν^ αλλ’ έκτείνη τό βλέμμα και εις τήν 
σφαίραν εκείνου τοΰ δικαίου, τό όποιον, ώς ρυθμίζον ίδιοίτικάς σννα 
γάς καί σχέσεις, φέρει παγιώτερον χαρακτήρα — καί είς τόν κύκλον di- 
τόν άκομη δέν βλέπει εϊ μή άστραπάς τον μεγάλου πολέμου·

«Δικαιοστάσιον» καί αναστολή παραγραφών

Ή  ειρυτέρα άντήχησις αύτοϋ έκδηλόνεται είς τήν ένεκα τής γενικής 
έπιστρατευσεως τοΰ 1915 εισαγωγήν τοΰ λεγομένου δικαιοστασίου.

Ο δρος αυτός, ξένος, εφ δσον γνωρίζω, πρός τήν φρασιολογίαν της 
νεωτέρας ημών νομοθεσίας, εκφράζει τι τό ασαφές. Δικαιοστάσιον κυ
ρίως σημαίνει τήν αργίαν τών δικαστηρίατν, τήν παϋσιν τής απονομής 
δικαιοσύνης είτε γενικώς έπί πάσης ύποθέσεως, είτε είδωίώς έπί (ορισμέ
νης φύσεως καί ώρισμενων προώποθέσείον διαφορών καί συγκρούσεων. 
Ή  αργία αΰτη επέρχεται συνήθως έ'νεκα ανωμάλων καί ύπό της ατομικής 
βουλήπεως άναποτρέπτοίν φυσικών (σεισμός, πλημμύρα) ή κοινωνικών 
(γενική έπιστράτευσις, πόλεμος^ έπανάστασις) φαινομένων, τά όποια 
σταματώσι ή διαταράσσουν τήν κανονικήν πορείαν τής κοινωνικής καί 
οικονομικής ζωής· σπάνιαι είνε αί περιπτώσεις, καθ’ ας τέμνεται ή πρός 
τήν δικαιοσύνην οδός, ενεκα καταργήσεως τών δικαστηρίων, ώς ή έπελ- 
θοϋσα παρ’ ήμΐν μετά τήν δολοφονίαν τοΰ Καποδίστρια, διά τοΰ περίφη
μου διατάγματος τής Κυβερνητικής ’Επιτροπής άπό 8 ’Οκτωβρίου 1832.

Ή  διακοπή τής δικαστηριακής λειτουργίας, ώς επακολούθημα μοιραί
ων γεγονότων (οΰ ενεκα καί ύπό νεωτέρων νομοθεσιών κατατάσσεται 
είς τάς περιπτώσεις τής άνωτέρας βίας), έπέρχεται κατ’ ανάγκην, ανε
ξαρτήτως δηλαδή τοΰ άν καί τυπικώς κηρύσσεται κεκλεισμένη ή πρός 
τά δικαστήρια αγουσα, άπαγορευομένης λ. χ. τής ερημοδικίας ή διατασ- 
σομένου άλλου προσφόρου μέτρου- Είς τήν σύγχρονον δμως κοινωνίαν, 
μέ τήν άνεπτυγμένην οικονομικήν ύπόστασιν καί τήν πολυσχιδή κοινοινι- 
κήν (Πη^κρότησιν. νομοθετικός καθορισμός τής έκτάσεως καί τοΰ είδους



της αργίας τών δικαστηρίων καθίσταται απαραίτητος. Και δχι uovov 
τούτο. ’Επειδή ή ανώτερα βία εμποδίζει ή δυσχεραίνει γενικώς πάσαν 
δήλωσιν ιδιωτικών βουλήσεων, δι’ ής συσταίνονται, τροποποιούνται καί 
αίρονται εννομοι σχέσεις, ανάγκη συγχρόνως νά ρυθμίζεται έκ τών προ- 
τερων καί ή έπ’ αυτών έπιρροή τοΰ κωλύματος.

Τοιαΰται ρχιθμιστικαί διατάξεις, άνήκουσαι καθ’ ίίλην είς τά καθ’ 
έκαστον πεδία τοϋ δικαίου, είνε δυνατόν νά περιληφθώσιν ε’ι; τούς 
παγίους αντιστοίχους κώδικας, ώς εικός, μόνον κατά γενικάς καί άφη- 
ρημένας προϋποθέσεις. Τοιοΰτον υλικόν συνεκεντρώθη παρ’ ήμΐν διά 
τήν περίπτωσιν ενός μόνον λόγου άνωτέρας βίας της γενικής έπιστοα- 
τεύσεως; είς ένα νόμον, οδτινος ή εφαρμογή είς σνγκεκριμένην περίπτω- 
σιν κατά τε είδος, εκτασιν καί χρόνον, άφέθη είς τήν εκτελεστικήν ε
ξουσίαν. Ό  νόμος αυτός είνε, ώς γνωστόν, ό ΔΞΗ' τής 6 ’Οκτωβρίου 
1912 «περί άναστολής παραγραφών, προθεσμιών καί δικαστικών εν γε- 
νει. πράξεων έν καιρώ έπιστρατεύσεως».

Έ ν  ζήτημα κεφαλαιο>δες προτίθεμαι νά εξετάσω έκ τοϋ νόμου τούτου 
καί τών εκτελεστικών αύτοϋ διαταγμάτων.

Ή  αναστολή τών παραγραφών τών ιδιωτικών έν γένει αξιώσεων, 
κατά τά παλαιότερον ΐσχΰσαντα έν Έλλάδι δικαιοστάσια, άπηγγέλλετο 
κατά κανόνα γενική καί άνευ διακρίσεων, διαρκοϋσα έφ’ 'ίσον καί τό 
γεγονός τής άναιτέρας βίας καί ή έπακολοΐ'θοΰσα αύτό ανώμαλος κατά- 
στασις. Τοιαυτη αναστολή ιδία έθεσπίσθη διά τοΰ νόμου Β Υ Η ' ένεκα τοΰ 
πολέμου τοΰ 1897, διαρκέσασα έπί χρονικόν διάστημα περίπου δεκα
τεσσάρων μεν μηνών είς τήν Θεσσαλίαν καί Ήπειρον, έξ δέ μηνών είς 
τήν λοιπήν 'Κ λάδα (ϊδε έν γένει Ρακτιβάν, Έφημερίς τής Ελληνικής 
καί Γαλλικής νομολογίας 35, 124 έπ. ι

Ό  νόμος δμως ΔΞΗ' ρυθμίζων τήν έπίδρασιν τής γενικής έπιστρα- 
τεύσεως έπί τών παραγραφών (καί τής τακτικής χρησικτησίας) εισάγει 
καινοτομίαν. "Ινα αί συνέπειαι αυται αΐρωνται ιός οιόν τε ένο^ρίτερον, 
έσκέφθη ν’ αναστείλη τάς παραγραφάς έκείνων μόνον τών αξιώσεων, ών 
οι δικαιούχοι, αίρομένου τοΰ έκ τής επιστρατεύσεων κωλύματος, δέν θά 
ειχον είς τήν διάθεσίν των έπαρκή χρόνον πρός ένέργειαν διαδικαστικών 
πράξεων καί συνεπώς πρός διακοπήν τής παραγραφής.

Ή  σκέψις αυτη αποτελεί καινοτομίαν έναντι τοΰ ΒΥΗ ' νόμου, σύχί 
δμως καί έναντι τοϋ γενικού ιδιωτικού δικαίου. Ή δ η  ή θεωρία, πληρούσα 
κενόν τών ρωμαϊκών κειμένων ( Οίκονομίδου. Εμπράγματον § 124 
σημ. 7 ). έδίδασκεν. δτι ή αναστολή τής παραγραφής επέρχεται μόνον 
έφ’ δσον αίττη λήγει διαρκοΰντος τοΰ κοιλύματος (Κρασά, Γενικοί διδ. 
| 2 1 0 ). ’Εάν τό κώλυμα δέν περιλαμβάνη είς τά δρια αί-τοΰ τήν λήξιν 
τής παραγραφής, αλλά συμπίπτη μέ τήν διαδρομήν αυτής είς χρονικόν

■σημριον αρκοΰντιυς προγενέστερον, δέν είνε ανάγκη νά παραταθή ή προ
θεσμία τής παραγραφής, έφ δσον δύναται ό δικαιούχος, αίρομένου τοΰ 
κωλύματος, να ενεργήση διακοπτικάς πράξεις τής μήπ<» συμπληρωθείσης 
παραγραφή;.

Αυτη είνε η κεντρική της καινοτομίας ίδέσ, ητις κατά διάφορον μορ
φήν διατυπώνεται εις νεωτέρας νομοθεσίας.

Κατά τό γερμανικόν ιδιωτικόν δίκαιον, έάν τό κώλυμα πλήττη τήν ά- 
ξίωσιν κατά τήν νεαράν αυτής ηλικίαν, δέν χο>ρεΐ αναστολή τής ποοθεσμί- 
α , τή» παραγραφής. Καν τουναντίον τό κώλυμα συμπίπτη ιιέ χρονικόν 
οημείον του τελευταίου εξαμήνου τής παραγραφής, τότε αναστέλλεται ή 
προθεσμία, έφ δσον χρόνον διαρκεϊ τό κώλυμα. Γερμ. άστ. Κώδ· § 203 : 
« Η παραγραφή αναστέλλεται, έφ δσον ό δικαιούχος κωλύεται είς ένά- 
σκησιν της άξιώσεως έντός τοϋ τελευταίου εξαμήνου τής προθεσμίας τής 
παραγραφής ένεκα δικαιοστασίου (διακοπής τής άπονομής δικαιοσύνης». 
Τό αύτό ισχύει ?άν τοιοΰτον κώλυμα επέρχεται κατ’ άλλον τρόπον ένεκα 
άνωτέρας βίας ιϊδε καί άστ. κώδ. Κρήτης 5; 153». 'Ομοίως' εί καί ουχί 
διά παν κώλυμα, τό σχέδιον αστικού κώδικος τής Οΰγγαοίας (19131 $ 
1057, 2.

Α φ ετέρου ο σύγχρονος τοΰ γερμανικού αστικός κώδιξ τής 'Ιαπωνίας 
προσπαθεί να επιτυχή όμοιοι- καί ό γερμανικός αποτέλεσμα διά διαφόρου 
συστήματος. Sj 161 ; «'Εάν ό δικαιούχος κατά τόν χρόνον τής λήξεως 
τής παραγραφής κωλύεται νά διακόψη αντήν ενεκα φυσικού ή άλλου 
αναπότρεπτου γεγονότος, ή παραγραφή συμπληροΰται. τό πρώτον μετά 
παρέλευσιν δύο εβδομάδων άπό τής αρσειος τοΰ κωλύματος». Άλλ’ ό 
ορισμός αυτός δέν είνε ή απλή προσπάθεια- Διότι, έάν ή άρσις συμπέση 
βραχύ προ της ληξεως, φέρ είπεϊν, δυο ημέρας, δέν υπολείπονται είς τόν 
δικαιούχον ή δύο μόνον ημέραι πρός ενέργειαν διακοπτικιών πράξεων.

Τούτο το σύστημα ακολουθεί και ο ίδικός μας νόμος ΔΕΗ μέ τήν 
διαφοραν; δτι ανα6αλλει την συμπληροίσιν, δχι μόνον (ίτιιν ή παραγραφή 
■'■Τ,'!] επιστρατεύσει, αλλά και όταν λ η γ 11 ιόρισμένον χρόνον μετά τήν 
άρσιν αυτη»· Ο χρόνος αυτός, (ορισμένος εν τώ νόμω. κατ άνώτατον 
οριον. εις πεντάμηνον, θεσπι^ομενον δια λογους τεχνικούς, συνδεομένους 
πρός άλλας άναστολάς, εις δύο δόσεις (άρθρ. 1 . άριθ. 1  κιαί άρθρ. 5 ), 
παρετάθη κατά μεν τήν πρώτην εφαρμογήν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1914 
(νόμος 122, τής προθεσμίας ταύτης έγένετο χρήσις μέχρι 30 Αύγουστου 
19141, κατά δέ τήν νϋν μέχρι 30 ’ Ιουνίου 1917 (νόμος 732Κ ’Επί τοϋ 
παρόντος, τό δριον αύτό λήγει, δυνάμει τοϋ τελευταίου άπό 12  Ιουνίου 
1916 Διατάγματος τήν 30 Σεπτεμβρίου 1916.

Δικαιούχοι λοιπόν αξιώσεων, αί’τινες άνευ έπιστρατεύσεως, θά παρε_ 
γράφοντο κατά έν οΐονδήποτε χρονικόν σημεΐον τοΰ άπό 1 1  Σεπτεμβρίου



1915 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1916 διαστήματος, πρέπει νά διακόψουν 
τήν παραγραφήν μέχρι πέρατος τής προθεσμίας ταύτης. ” Αλλως παρεΑ- 
■βοίσης τής 30 Σεπτεμβρίου 1916, αί αξιώσεις των παρεγράφησανι

Κατά τήν έννοιαν τοΰ νόμου δηλονότι ή έπιστράτευσις δέν κωλύει ούτε 
την έ’ναρξιν, ούτε τήν διαδρομήν τής παραγραφής, άλλά μόνον αναβάλλει 
τήν συμπλήρωσιν αυτής· Τό κριτήριον λοιπόν, ώς είνε διατυπωμένος ό 
νόμος; είνε ό χρόνος τής λήξεως τής παραγραφής. Παραγραφή, λήγουσα 
είτε εν καιρω έπιστρατευσεως, είτε έντός τοΰ μετά τήν επιστράτευσιν 
πενταμήνου, συμπληροΰται τό πρώτον άμα τή παρελεύσει τοΰ πενταμήνου.

Τό αύτό σύστημα τής λεγομένης αναστολής τής λήξεως τής παραγρα
φής, δι’ ού, ώς εΐκός, κατ' άποτέλεσμα ούδέν αλλο επέρχεται ή αναστολή 
αύτής τής προθεσμίας, ευρηται και είς αλλους νε< -ιτέρούς vou.or;. Οντ··> 
λ. χ. είς τόν νόμον ΓΥ Ω Γ ' περί βραχυπροθέσμων παραγραφών άρθρον 
5 (γερμ. άστ. κώδ. § 206, έξ οΰ παρελείφθη ή β ' περίοδος τοΰ α εδα
φίου). Καί εάν κατ’ άνάλογον πρός αύτό διατύπωσιν ληφθή ως βάσις 
τής έννοιας καί ώς προϋπόθεσις τής έννόμου ένεργείας. ονχί ή λήξις της 
παραγραφής, άλλ’ ή πρός τήν διαδρομήν αυτής συνάντησις του κωλύμα
τος, θέλει προσλάβει ό έν τώ νόμω ΔΞΗ ορισμός τήν εξής, δέν γνωρίζω 
άν άπλουστέραν μορφήν ; Προθεσμία παραγραφής, κατά τήν διάρκειαν 
τής οποίας συμπίπτει έπιστράτευσις. δέν συμπληροΰται πρό τής παρόδου 
πενταμήνου άπό τής άποστρατεύσεως. Κατά τόν όρισμόν τοΰτον εξαιρεί
ται ή έντός τοΰ πενταμήνου ή τοΰ μακροτέρου κατά παράτασιν χρόνου λή
γουσα παραγραφή άξιώσεως. γεννηθείσης μετά τήν άποστράτευσιν· (Ate 
νά άποκλεισθή καί άλλη μία περίπτωσις, μικροτέρας όμως σημασίας, θά 
έχρειάζετο διάταξις, οΐα ή άνωτέρο) μνημονευθεϊσα τοΰ Γερμ. άστ. κώδ. 
§ 206 έδ. 1 , περ. 2 ). Ή  έξαίρεσις αύτη, μη προβλεποιιένη ύπό τοΰ όρι- 
σμοΰ τοΰ νόμου ΔΞ Η ', είσήχθη διά τών έκτελεστικών αίτοΰ διαταγμά
των. Κατά τήν πρώτην περίοδον δέν άνεστέλλετο ή λήξις παραγραφής 
αξιώσεων έξ έννόμων σχέσεων, προκυπτουσών μετά τήν 2 Νοεμβρίου 
1913, ημέραν τής άποστρατεύσεως.

Κατά τήν δευτέραν περίοδον τής ισχύος τοΰ νόμου, τό δριον τοΰτο άνε- 
βιβάσθη είς χρονικόν σημεϊον συμπίπτον μέ τήν διάρκειαν αύτής. Τό πρώ
τον διά τοΰ Διατάγματος τής 12 Ίανουαρίου 1916. άρθ· 7. ωρίσθη. δτι 
ή αναστολή δέν εφαρμόζεται έπί έννόμων σχέσεων, αΐτινες ήθελον προ
κόψει μετά τήν '31 Ίανουαρίου 1916. Ή  διατύπωσις δμως ούτη, δσον 
αφορά τάς παραγραφάς, ύπερβαίνει τόν λόγον, ού ενεκα είσήχθη τό ε
ξαιρετικόν μέτρον. άτε περιλαμβάνουσα καί αξιώσεις έξ άδικήματο;, 
καί ούχί μόνον έκ συμβάσεων τοιαύτας, τάς οποίας, οικεία βουλήσει δη- 
μιουργήσας ύπέρ έαυτοΰ δ δικαιούχος διαρκούσης τής έ π ιστ ρ ατεύσεως, 
υποτίθεται, δτι είνε είς θέσιν καί νά ενάσκηση.

Εθΐ ρησα σκόπιμον νά ενδιατρίψω έπί τής συγκριτικής άναλύσεως 
του GifUf ου τούτου, διότι προκειμένου περί καθορισμού προθεσμιών καί 
έν γενει αριθμών, ή τελευταία λέξις άνήκει είς τόν νομοθέτην, μή δυνα- 
μενης τής ερμηνείας νά συμπλήρωσή άζημίως κενά έπί τοιούτου πεδίου. 
Και αληθώς 6 νόμος ΔΞ Η ', καί χωρίς τήν κατά τί|ν νΰν έφαρμογήν 
δοθεΐσαν διά τών Διαταγμάτων διασάφησιν τοΰ άρθρου 1, αριθμός 1, 
δεν a t p t v fι, ώς πρός τό σημεϊον τοΰτο. καμμίαν αμφιβολίαν. Αί παρεννοή- 
σεις (ts;Tοΰ. δυνάμεναι ν’ άποβώσι λίαν επικίνδυνοι είς τά ιδιωτικά συμ
φέροντα. οφείλονται είς την καινοτομίαν τοΰ συστήματος, τό όποιον, κατά 
παραδοσιν έκ τών παλαιών δικαιοστασίων κληροδοτηθεϊσαν, έταυτίσθ)| 
μέ τό ίκ αύτών καθιερούμενον, χαρακτηρισθέντος τοΰ τε χρόνου τής 
έπιστρατευσεως καί τού έπακολουθοΰντος πενταμήνου ώς «δικαιοστασίου», 
καθ ολην τήν διάρκειαν τοΰ οποίου έλογίσθη αναστελλόμενη ή προθεσμία 
τής παραγραφής (λ.χ. Θέμις 25. 272. Λαδάς, αυτόθι 335 επ.).

Ό ηερί ένοικίων νόμος 732  άρ&ρ. 5 .

Τό πρώτον, δν δέν σφάλλω, διά Διατάγματος τής 12 Ίανουαρίου 1916 
άρθρ. -ί. έδ. 3, έρειδομένου κατά τοΰτο είς τόν νόμον ΛΞΗ' άρθρ- 4 , 
άπηγορενθη ή διά τής προεδρικής διαδικασίας Ιξωσις, ένεκα λήξεως τού 
χρόνον»- τής μισθώσεως, είς μέν τάς πόλεις Θεσσαλονίκην, Δράμαν, Σέρ- 
ρας καί Καβάλλαν παντός μισθωτού άστικοΰ κτήματος είς δέ τήν λοιπήν 
χώραν, τών είς τόν στρατόν ή τόν στόλον ένεκα τής έπιστρατεύσεως ύπηρε- 
τούντων μισθωτών, συνεπώς ούχί τών μονίμων αξιωματικών. Ή  δεύτερα 
αύτη άπαγόρευσις ήρθη, ληξάσης τής έπιστρατεύσεως.

Είτα δυνάμει τοΰ άπό 9 Ιουνίου 1916 νόμου 732, άρθρ. 5 συμπλη
ρωματικού τοΰ νόμου ΔΞΗ' καί διά τοΰ έπί τή βάσει καί έντός τών ορίων 
τών νόμων τούτων έκδοθέντος Διατάγματος τής 7 "Ιουλίου 19ii>. άπη- 
γορεύθη έν Αθήναις καί ΓΙειραιεΐ μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1916, ύπό 
τούς έν τώ Διατάγματι δρους καί διακρίσεις ή έξωσις μισθωτών αστικών 
κτημάτων, ενεκα λήξεως τοΰ χρόνου τής μισθώσεως.

Έπί τών νομοθετημάτων τούτων έν τώ κύκλο) τής σχέσεως αντών πρός 
τό άστικόν δίκαιον, παρατηρώ τά επόμενα, ώς αφετηρίαν λαμβάνων τήν 
θεμελιώδη περίπτωσιν, καθ’ ήν οΐδεμία ανξησις τοΰ ενοικίου επιτρέπεται.

Αλλά πρό παντός ανάγκη νά παρατεθή αύτό τό κείμενον τοΰ νόμου 
732. άρθρ. 5 ;

«'Βφ δσον διά τών ήδη έκδοθέντων ή έκδοθησομένων. ώς έκ τής ένε- 
στώσης έπιστρατεύσεως ή δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου Β. Διαταγμάτοιν, 
απαγορεύεται ή άπαγορευθήσεται ή έρημοδικία καί ή αναγκαστική έκτέ- 
λεσις έπί τών δικών περί έξώσεα>ς δυστροπονητων μισθωτών, ένεκα λη- 
ξεω ; τοΰ χρόνου τής μισθώσεως, ή μετά τήν λήξιν ταύτην παραμονή τού



μισθωτού έν τώ μισθίω θεωρείται ώς παράτασις τής μισθώσεως και διέ- 
πεταιύπό τών δρων αΐτής. Ά π ό τής 1 δμως Σεπτεμβρίου έ. f . καί εφεξής 
η διαταξις περί τής «παγορεύσεως ταυτης δέν Ισχύει, αν ύ εκμισθωτής 
προσάγω έγγραφον δήλωσιν τον μισθωτού, τεσσαράκοντα πέντε ημέρας 
προ της λήξεως τής μισθώσεως, και έφ' άπλοι' έ'τι χάρτου γενομενην. δη  
δέν θά παραμείνι] έν τφ μισθίω Ή  δ' ελλειψις τοιαύτης' έμπροθέσιιου 
δηλώσεως θεωρείται ώς συναίνεσις τοϋ μισθωτού είς τήν παράτασιν 
τής μισθώσεως».

Α· Ό  νόμος όμιλών περί παρατάσεως μισθώσεως ανάγει αυτός οΰτος 
τήν διάταξιν περί «παγορεύσεως είς τήν ά ν ω  τ έ ρ α ν έννοιαν τής συμ- 
βάσεως (άναμισθωσις) ,δι’ού καί μόνου, ώς είκός. προσλαμβάνει αυτη ζω
ήν έν τώ δικαίω.'Εάν είς τό γραπτόν ημών γενικόν δίκαιον περιείχοντο κα
νόνες ρυθμιστικοί τοΰ συγχρόνου πολυσυνθέτου καί ακρίβειαν απαιτούν- 
τος μισθωτικού καθεστώτος, θά έπερίττευεν ή ύπ’ αυτού τοΰ νομοθέτου 
έν τώ συστήματι κατασκευή τής διατάξεως. Τούτο είνε εργον τής δογ
ματικής ερμηνείας. Ο νόμος δμως άπο6λέπων εις τήν αβεβαιότητα τών 
εθιμικών κανόνων, τών διεπόντων έν Άθήναις τάς μισθωτικός σχέσεις, 
ήθελησε νά προσδώση είς αυτούς ώρισμένην κατεύθυνσιν διά τήν προκει
μένη ν περίπτωσιν, και άπ αυτής τής άπόιψεως, παρ’ ΰλον τόν προσωρινόν 
χαρακτήρα του, δέν είνε δυνατόν παρά νά επίδραση έπί. τής διαπλάσεως 
και άποκρυσταλλωσεως τοΰ εθιμικού δικαίου τής μισθώσεως αστικών κτη
μάτων. (Περί όμοιων κενών τοΰ γραπτού δικαίου τής μισθώσεως υπηρε
σιών, ίδε ’Έκθεσιν καί προσχεδιον νόμου περί σνμβάσεως έογασίας, 
Άνώτατον Συμβούλων Εργασίας, έ'κδ. ΰπ. Έθν.Οίκ. 1913 σελ.24 έπ. ί .

1 . Έάν έκ τής συμφωνίας τών μερών ή έν. τού σκοπού τής συμβάσεως 
συνάγεται, οριστικόν χρονικόν σημείον τερματισμού αυτής, είς τρόπον 
ώστε ή μίσθωσις νά λύεται αυτοδικαίως έπιστάντος τού χρόνου τής λή
ξεως άνευ άλλου τινός, ή σύμβασις δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ιιίσθω- 
σις ώρισμένης διαρκείας.

2· Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ή μίσθωσις προσλαμβάνει τήν σήμερον 
τόν χαρακτήρα μισθωτικής σχέσεο>ς αορίστου διαρκείας τερματιζόμενη 
είς ώρισμένον χρονικόν σημείον, μόνον μετ’ έμπρόθεσ[ΐθν καταγγελίαν 
τί|ζ λήξεως εκ μέρους τού ετέρου ; τήν 1 Σ  ι βρίου έκαστου erotic, ημέ
ραν συνήθους αλλαγής μίσθιων, εφ όσον η μίσθωσις περιλαμβάνει χοο- 
νικά δρια Σεπτεμβρίους, είς τό τέλος δ’ έκαστου μηνός, έφ' δσον εγινεν 
«ενοικιασις με τον μήνα» (εργατικαί οίκογένεϊαι, φοιτηταί). Ή  .τοοθε
σμ ία καταγγελίας εδώ μεν εινε, άν δέν σφάλλω, δεκαήμερος, εκεί δέ δί- 
μηνος. Και επι μεν μηνιαίων μισθώσεων, έχω τήν άντίληψιν, είνε άπο- 
κρυσταλλωμένον τοιοΰτον εθιμικόν δίκαιον έν Άθήναις, έπί δέ τών λοι
πών ευρισκεται, φρονώ, εν διαπλασει. Έπί ένιαυσίων Σεπτεμβοιανών

μισθώσεων άφ ’ ένός μέν συναντώμεν έν τή συμβατική κινήσει όρους, δι’ 
ων επιβάλλεται εις άμφοτέρους ή τόν ένα, συνήθως τόν μισθωτήν, ή 
καταγγελία, δπερ δεικνύει τήν τάσιν τού εθίμου, άφ ’ ετέρου δέ εύρισκό- 
μεθα πρό συνήθους έπίσης δρου, δι’ συ απαγορεύεται ή σιωπηρά άνα- 
μισθωσις μέ τήν έννοιαν, δτι ουδέτερος αναμένει καταγγελίαν πρό τής 
λήξεως ΐνα θεωρήση τήν μίσθωσιν τερματισθείσαν ό δρος ουτος τείνει 
ν’ άποκλείση έθιμον, καθ’ δ ή πρό τής λήξεως σιωπή θά έπέφερε σιιοπη- 
ρόν άνανέωσιν (κατωτέρω Α· 6 ».

3. Εάν έπί τής 1  κατηγορίας, λήξαντος τοϋ χρόνου τής μισθώσεως, 
ούτε έγώ ό έκμισθωτής «έξώθησα σε, ουτε σύ άνεχώρησας, δοκεί άνα- 
νεούσθαι μεταξύ ημών ή μίσθωοις» (Στέφανος'. Έπί τής 2 κατηγορίας 
ή μίσθωσις άνανεοϋται ή, δπερ τό αύτό, παρατείνεται σκοπηρώς ήδη άπό 
και διά τής αμφοτέρωθεν παραλείψεως έμπροθέσμου καταγγελίας. Ή  
μίσθωσις τερματίζεται «ένεκα λήξεως τοΰ χρόνου» έκεΐ μέν αυτοδικαίως 
εδώ δέ μόνον μετά προηγουμένην καταγγελίαν.

4. Δεδομένου, ότι ό εκμισθωτής, ενεργών εξωοιν τοΰ μισθωτού, μα- 
ταιόνει σιωπηράν άναμίσθίοσιν. έπεται. δτι απαγορευόμενης τή; έξώσε- 
ως, ώς έπί τού προκειμένοι·, ή άναμίσθωσις ήρτηται πλέον έκ τής σιωπη
ρός δηλώσεως μόνου τού μισθωτού. Ή  μίσθωσις παρατείνεται λοιπόν 
άναγκαστικώς διά τόν έκμισθωτήν, έάν ό μισθωτής αί έπί τής 1  κατηγο
ρίας, παραμείνη μετά τήν λήξιν είς τό μίσθιον, β) έπί τής Ί, παρέλειι)* 
νά καταγγείλη έμπροθέσμως τήν λήξιν ή προθεσμία καταγγελίας είνε. . .

5. Τοιούτόν τι ίσως ήθελησε νά διατάξη ό νόμος 732, Άλλ' εις τήν 
έκφρασιν τών διανοημάτων του δέν ύπήρξεν έξαιρετικώς εύτυχής. Τό 
άρθρον ii είς τάς τρείς περιόδους του λέγει ταϋτα : <Απαγορευόμενης 
τής έξώσεως, παρατείνεται ή μίσθωσις έάν μετά τήν λήξιν αυτής παρα- 
μείνη ό μιοθοπής είς τό μίσθιον. ’Εάν δ μ ω  ς ό μισθωτής κατήγγειλε τήν 
μίσθωσιν 45 ημέρας πρό τής λήξεως (πρό τής 1  Σεπτεμβρίου 1916), 
τότε δέν απαγορεύεται ή έξωσις ( =  τερματίζεται ή μίσθωσις·. Παρα- 
τείνεται ή μίσθωσις, έάν παρέλειψεν ό μισθωτής τήν έμπρόθεσμον ταύ
την καταγγελίαν». Τό κείμενον έφ’ δσον έπρόκειτο νά διατυπωθή ή ανω
τέρω άναπτυχθείσα συνέπεια κατέστη σκοτεινόν, διότι συνεδέθησαν 
έναντιωματικώς («δμως») δύο παράλληλοι έννοιαι, έκ τών όποίο>ν ή 
δεοτέρα έκφράζεται κατ’ αντίστροφον πρότασιν. διασπωμένης ουτω της 
ομοιομορφίας, ητις μόνη εισάγει διαύγειαν είς τήν διατύπωσιν παραλλή
λων έννοιών.

(ί. Ά λλ ’ ή διεστραμμένη αυτη μορφή τού κειμένου προδίδει, οτι. ό νό
μος δέν είχε πρό οφθαλμών είμή μόνον μισθώσεις, άρχομένας Σεπτέμ
βριον και λήγουσας τόν έφετεινόν Σεπτέμβριον, τοιαύτας δηλαδη, εφ ών, 
ώς θέλει έξηγηθή ευθύς, δέν επέρχεται ποτέ, κατά τά ήθη, τήν σήμε



ρον ωναμίσθωσις έκ τής μ ε τ ά τ ή ν λ ή ξ ι ν σιωπής τών μερών- Άπερ- 
ροφημένος ύπ’ αυτών κατώρθωσε νά προσδώση διά τής εναντιώσεως 
Ισχυροτάτην άντίφασιν εις τόν κανόνα, ^παρατείνεται ή μίσ-θωσις, εάν 
ό μισθωτής παραμενη μετά τήν λήξιν, εκτός εάν 45 ήμέρας πρό τής 
λήξειος έδήλωσεν, δτι δέν θά παραμείνη], ήτις άντίφασις δέν αίρεται 
κατά τήν τυπικήν λογικήν, είμή μόνον εάν όβελισθη. λόγω τής έμφάσεως 
καί τής έν τη τελευταία περιόδω έπαναλήψεως. ολόκληρος ή έν τή πρώτη 
περιόδω έννοια, εις τρόπον ώστε ή διάταξις θά έλεγε τοΰτο μόνον ; παρα- 
τείνεται. εάν ό μισθωτής παρέλειψε νά καταγγείλη τήν μίοθο^σιν 45 η
μέρας πρό τής 1  Σεπτεμβρίου 1916.

Πραγματικώς τοιοΓ'τος κανών άνταποκρίνεται εις τάς άνάγκας καί τά 
ήθη τών συναλλαγών και τήν άντίληψιν τών συναλλασσόμενων εκτός εις 
μίαν σημαντικήν περίπτωσιν ής δμως ή ρύθμισις. μή αποτελούσα άντι- 
κείμενον νομοθετικής έξαιρέσεως, θά άνήκεν εις τήν λεπτοτέραν έν τώ 
δογματι επεξεργασίαν, έάν δέν έπρόκειτο περί έξ αιρετικού μέτρου, ού- 
τινος ή αυστηρά τήρησις έπιβάλλεται, μή έπιτρεπομένων διακρίσεο>ν, 
έφ' δσον δέν έχει. ζυμωθή εϊσέτι τό δίκαιον με τά τοιαϋτα ήθη τών συναλ
λαγών.

Έάν δηλαδή εις σύμβασιν μέ χρονικά όρια Σεπτεμβρίους άπηγορεύθη 
υπό τών μερών ή σιωπηρά άναμίσθωσις. τοΰτο δέν αποβλέπει εις τόν 
αποκλεισμόν τής σιωπηράς άνανεώσεως. ήτις. κατά τό γραπτόν δίκαιον, 
επέρχεται έκ τής μετά τήν λήξιν σιωπής τών μερών. Επειδή ή τοιαύτη 
σύμβασις προσλαμβάνει ώρισμένην διάρκειαν ύπό τήν έννοιαν, δτι λύεται 
αυτοδικαίως, δ έστι σιγώντων τών μερών, θά ήδύνατο βεβαίως νά κατα- 
ταχθή εις τήν 1  κατηγορίαν. Έάν δμως τήν απαγορευτικήν συμφωνίαν 
άναλύσωμεν εις αμοιβαίας καταγγελίας τών μερών, τότε κατ’ ούδέν δια 
φέρει αύτη τής 2 κατηγορίας πλήν τοΰ τρόπου, καθ' δν λύεται καί άνα- 
νεοΰται. Καί είς την προκειμένην περίπτωσιν δηλονότι, ούτε. ό εκμισθω
τή? ούτε ό μισθο>της αναμένουν τήν έπομένην τής λήξεως, διά νά ϊδουν 
ό μέν αν θά αποχώρηση ό μισθοχτής, ουτος δέ αν θά είνε ανεκτός. Ό  
αποφασίσας τήν άνανέωσιν υποβάλλει εγκαίρως προτάσεις, πρό τοΰ δι- 
μήνου, καθ δ τό μίσθιον, ως κενούμενον τόν Σεπτέμβριον, γίνεται άντι- 
κείμενον μισθωτικών διαπραγματεύσεων, καί αναμένει επίσης έγκαιρον 
αποδοχήν. Α ϊτή είνε ή βαθυτέρα γραμμή τοΰ ρ υ θ μ ο ν τών έπί τοι
ούτων συναλλαγών ηθών. Πάσα άρα τοιαύτη σύμβασις. άδιαφόρως άν 
άπεκλεισθη ή ού ή σιωπηρά άναμίσθωσις, λύεται. κατά τόν ρυθιιόν τού
τον, ή άνανεούται ήδη πρό τής λήξεως, άλλ’ είς μέν τήν δεύτερα ν περί· 
πτωσιν (Α  2 ' ή άνανεωσις συντελεΐται έκ τής άιιφοτέρωθεν πυρα/ρί
ψεως έγκαιρου καταγγελίας, ήτοι έκ σιωπής τών μερών, έπί δέ τοΰ προ- 
κειμένου έκ τής συνταυτίσεως δηλώσεων αύτών, ών τήν σιωπηρόν

εςωτερίκενσιν, τήν τέκμαρσιν, αποκλείει ακριβώς ό δρος. ’Απαγορεύουν 
ο νόμος τήν εξωσιν, υποβάλλει αυτός αντί τού έκμισθωτοϋ τήν περί 

άνανεώσεως πρότασιν, ήν ό μισθωτής, έπιθυμών τήν άνανέωσιν, οφείλει 
νά άποδεχθή οητώς. Καί κατά την έτέραν κατασκευήν : Ο νόμος καθι
στά τήν έν τώ άπαγορευτικώ δρω ένυπάρχουσαν καταγγελίαν τού έκμι- 
σθωτον ανίσχυραν. ’Απομένει δμως ή καταγγελία τού μισθωτού άκεραία, 
τερματίζονσα μόνη τήν μίσθωσιν, έφ ’ δσον δέν ήθελεν άνακληθή ύπ’ 
αύτοΰ.

Ουτω θά έσκέπτετο σφικτοδεμένη τεχνική, διαπλάσσουσα τό ζωντανόν 
υλικόν τών ηθών έν τώ δικαίφ. Εκμισθωτής έν συμβάσει άποκλειούση 
τήν σιωπηράν άναμίσθωσιν είτε δι’ άμφοτέρους είτε διά τόν μισθωτήν, 
συμιιοςκρούμενος πρός τά έπί τοιούτων συναλλαγών ήθη. εύλόγως λοι
πόν θά έθεώρει εαυτόν ελεύθερον νά διάθεση εις άλλον τό μίσθιον, σι- 
γώντος τοΰ μισθωτού είς εποχήν καθ’ ήν ώφειλε νά λαλήση, ήτοι έφ’ 
οσον δέν ελαβε δήλωσιν τού μισθιοτοΰ 45 ημέρας πρό τής λήξεως, ότι 
θά παραμείνη.

Τ. Δεδομένου, δτι ό νόμος τάσσει προθεσμίαν καταγγελίας μόνον διά 
τάς άπό ενός είς έτερον Σεπτέμβριον άνανεωτάς συμβάσεις, επεται, δτι 
έπί τών άνά μήνα λυτών μισθώσεων ισχύει ή έθιμική προθεσμία καταγ- 
γελίας.Ό μισθώσας λοιπόν «μέ τόν μήνα» τήν 1  ’Ιουλίου καί καταγγέλ
λουν τήν λήξιν τήν 15 Αύγουστου, καλώς αποχωρεί τήν 1  Σεπτεμβρίου.

8. Συμβάσεις, ών ή ώρισμένη διάρκεια συνάγεται έκ τού σκοπού, ώς 
μισθώσεις διά τήν θερινήν περίοδον ή διά τήν διάρκειαν εορτών^ εκτει
νόμενο»· πέραν τού μηνός, υπάγονται είς τήν 1  κατηγορίαν, καθ ήν μόνη 
ή μετά τήν λήξιν παραμονή τοΰ μισθωτού θά παρέτεινε τήν μίσθωσιν 
Λεν φρονώ, δτι ό νόμος προτίθεται νά προστατεύαη καί τοιούτους μισθω
τού:. Η περίπτωσις τών θερινών κατοικιών, πρός άρσιν τών εκ τού 
κειμένου τού νόμου αμφιβολιών, έξηρέθη ρητώς ύπό τού Διατάγματος.

9 . “ Ισως έν τή πρακτική νά μή παρουσιασθούν ζητήματα έκ τής ήκιστα 
διαυγούς διατυπώσεως τοΰ νόμου. ’ Αν δέ έπεχείρησα διασάφησιν τοΰ 
κειμένου, κατά τό δυνατόν, τό έκαμα κυρίως διά νά δείξω έπί ώραίαυ 
υποδείγματος; ποιαν σημασίαν έχει άκριβολόγος διατύπωσις καί ποιαν 
ροπήν είιιποοεϊ ν’ άσκηση ή τεχνική μορφή έπ! αύτήν την τύχην μιάς 
όοθήο νομοθετικής σκέψεως, πράγμα τό όποιον ούχί σπανίως παροράται 
κατά τόν σύγχρονον νομοθετικόν κατακλυσμόν ( 1 ).

II) 'Οιιοία ανωμαλία βαρύνει καί τοΰ διατάγματος τήν λογική μορφήν : 
’ .Απαγορεύεται ή εξωσις καί συνεπώς παρατείνεται ή μίσθωσις, έάν «ό μισθωτής, 
ποοσκλι,ί*είς υπό τοΰ έκμισθωτοϋ μέχρι τής 20 ’Ιουλίου, δήλωση μέχοι τέλους 
’Ιουλίου. <>τι άττοδέχεται αυξησιν μισθίόματος.... Ή  σιωπή τοΰ μισί-ωτοΰ θ-εω-



Β . Απαγορεύοντος τοΰ νόμου τήν εξωσιν (φυσικά και διά τή; τακτι
κ ή  ακόμη διαδικασίας) μόνον έπί τερματισμού της μισθώσεως ενεκα 
λήξεως τού χρόνον, έπεται δτι επιτρέπεται, αυτη είς πάσαν άλλην έκ τοι* 
συγχρόνου ισχύοντος δικαίου ουναγομένην περίπτωσιν, είτε διά τής 
προεδρικής διαδικασίας εις τά ; περιστάσεις τοΰ νόμου ΗΧΗ' αοθο 1 
υ κάι γ ' είτε διά της τακτικής ( ’Ίδε καί κατωτ. Η ι.

, Γ · "Απα£ συσταθείσης τής άναμισίΜσεως, άρχεται. κατά τό αστικόν 
δίκαιον, νέα σύμβασις ύπό τούς αΐΐούς — πλήν τοΰ χρόνου τής διάρκει
ας (ίδε κατωτ. » —  καί ή παλαιά όρους. Τοϋτ' αύτό συμβαίνει καί έπΓτοΰ 
προκειμένου. Ή  αναγκαστική άναμίσθοϊσις κρίνεται πλέον ως έάν έπρό- 
κειτο περί εκούσιας άναμισθώσεως. Είς τά ; έκ τοϋ κοινού δικαίου λύσεις 
όμως δυνατόν νά ένδεικνύωνται έπί τινων σημείων τροποποιήσεις, ενεκα 
τού σκοπού καί τοΰ χαρακτήρος τού έπιβάλλοντος είς τόν έτερον οι'·να- 
ψιν συμβάσεως νόμου 732.

Δ ; Κα\ πρώτα-πρώτα γεννάται τό ζήτημα = ’Επί πόσον χρόνον διαρκεΐ 
ή νέα μίσθωσις ; Εις τό ερώτημα τούτο δίύει άπάντησιν τό γνωστόν 
ούλπιάνειον χωρίον η μάλλον δέν δίδει, καμμΐαν. αφού μεταρρυθμ.σθέν 
υπό τού Ιουστινιανού δι’ άτέχνου παρεμβολής (D ig . 19, 2,13  § 1 1  ϊ. Γ. > 
κατήντησεν αίνιγμα διά τό δόγμα. Φρονώ, ότι ακριβώς είς τήν προκει- 
μένην περίστασιν δέν εχει τι φρονιμώτερον καί σκοπιμώτερον νά κάμη 
ο δικαστής παρά ν άκολουθήση τάς ερμηνευτικός οδηγίας τοΰ Derniburg 
I μετάφρασις Λυοβουνιώτη. ένοχικόν ι II § 111 σημ. 41] I ϊΟε καί 
H olzscliu 'her r iie o r ie  γ III. 8«2>, τάς τόσον ατενώς συνδεόμενα; 
πρός τό σκιαγραφηθέν εθιμικόν δίκαιον. Η άκομψος εκφρασι; τού αο- 
θρου 5 [ ή παραμονή τοΰ μισθωτού θεωρείται <ός παράτασις τής μι
σθώσεως καί διέπεται ύπό τών ορών αΐτής J βεβαίως μεταξύ τών όρων 
τούτων δεν συγκαταλέγει καί τόν τής διαρκείας, είς τρόπον ώστε. εικο
σαετής κατά τό συμβόλαιον μίσθωσις ν' άνανεούται άναγκαστίκώ; διά 
τόν εκμισθωτήν μέ τό αύτό ένοίκιον δι’ άλλην μίαν εικοσαετίαν· Λεν είνε 
δυνατόν ό νομοθετης νά ιρθελησε να μιμηθτ) έν τούτω τόν Ιουστινιανόν. 
Αλλ αν πραγματι τό ήθέλησεν ό νομοθετης, ημείς έρμηνεύοντε; τόν νό
μον, εύρισκόμεθα πρό τού αυτού καί έν τώ σημειωθέντι χοιρίω «παραδό
ξου» ( Derail) u rg) κανόνος. Ως λοιπόν κατά 'ό μέχρι τούδε κρατούν 
δίκαιον, ουτω και μετα τον νομόν 732 θέλομεν διακοινει ·

1 . Εάν ή μίσθωσις έκλείσθη δι’ ώρισμενον χρόνον καί συνεφωνήθη

ρεΐται. ώ ; αποδοχή». Διαυγή; ^ατΰπωσι; «ά είχεν «δτω : ’Απαγορεύεται ή εξ<ο- 
σις. έάν ο μισθωτή;, προσκληθεί; προ τή; 20 'Ιουλίου μ.το τον εκμισΛι-υτοΰ ν« 
δήλωση αν δέχεται αιτςησιν, δέν έκαμε καμμΐαν δήλωσιν μέχρι τέλου; ’ Ιουλίου.—  
Περιττόν να όρισβή καί δτι. αν αποβεχβή τήν αΰδησιν, παρατείνεται ή μκτβίικυ;.

δια την τυχόν σιωπηράν άναμίσθωσιν, ή διάρκεια ταύτη;, διαρκεΐ καί ή 
αναγκαστική άναμίσθωσις έπί τόν συμφίονηθέντα χρόνον.

-■ Επί μισθωτικών σχέσεων αορίστου διαρκείας, ή άναμίσθωσις διαρ- 
κεί μεχρις οί λυθή διά καταγγελίας τοΰ ετέρου, ήτοι έπί τοΰ προκειμένου 
τό ενωρίτερον. έπί μέν τών κατ’ έτος λυτών, μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1917. 
έπί δέ τών κατά μήνα μέχρις ού άρθή ή άπαγόρευσις τής έξώσειος. Δε
δομένου, ότι αύτη ισχύει μόνον μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1916. άνάγκη 
πρός διατήρησιν καί τών συμβάσεων τούτων μέ τό αύτό ένοίκιον νά πα- 
ραταθή ή άπαγόρευσις μέχρι τού ύπό τοΰ νόμου τιθέμενου άκροτάτου ό- 
ρίου.

Καί διά νά έπανέλθω είς τόν ανωτέρω ι Λ . β ) δειχθέντα ρυθμόν . 
Εάν η μίσθωσις έκλείσθη δι’ έν έτος μέ όρια τόν Σεπτέμβριον, ευθύς 

ώς έπελθη άναμίσθωσις άρχεται άκριβώς αόριστος χρόνος διαρκείας καί 
λύεται ή σχέσις, ώς καί προηγουμένως. Τό αύτό συμβαίνει καί έάν έκλεί
σθη δια πλείονα τού ενός έτη- μετά την λήξιν αύτών άρχεται άκριβώς 
αόριστος χρόνος διαρκείας· Μίσθωσίς άρα πενταετής, λήγουσα τόν 
Σεπτέμβριον 1916, έπελθούσης αναγκαστικής άναμισθώσεως, άνανεού- 
ται δι’ άμφοτέρους τό βραχύτερον μέχρι τού Σεπτεμβρίου 1917. "Αν έπί 
εκούσιας άναμισθώσεως δικαιολογήται τοιαύτη λύσις, άπό τάσιν τουλά
χιστον τού εθίμου, άπό τήν εικαζομενην βούλησιν τών μερών καί τό συμ
φέρον τών συναλλαγών, έπί τοΰ προκειμένου αύτό τούτο έπιβάλλεται. Μό- 
νον ουτω καί τού σκοπού τού νόμου 732 δέν άφιστάμεθα καί τό εύλογον 
συμφέρον τοϋ έκμισθιοτοΰ δέν παρορώμεν. Έάν. άποκλεισθείσης τής σιω
πηρός άναμισθώσεως. έπήλθε ρητή πλέον (Α  6> άνανέωσις καί κατά 
τήν κατάρτισιν τής άνανεώσεως δέν ώρισαν τά μέρη διάρκειαν, άπό τής 
στιγμής τούτης καί εφεξής πρόκειται πλέον περί μισθα»τικής σχέσεως 
άορίστου διαρκείας. ’Ή δη, έπί τής άναγκαστικής άνανεώσεως [έάν διγ 
/.αδή ό μισθωτής δέν σιγήση αλλά δηλώση, ότι θά ιιείίνη ( Α  61 ! δέν δύ- 
ναται, ώς είκός, νά όρίση μονομερώς ό μισθωτής ούδέν περί διαρκείας. 
άρα θά ισχύση καί ενταύθα τό έθιμον.

Ε. Ή  ταύτότης τών όροον τής παλαιός καί τή; νέας σιωπηρός μισθώ
σεως ύφίσταται, κατά τό αστικόν δίκαιον, μόνον μεταξύ τών μερών. 
Έγγύησις άρα τρίτον*, δοθεΐσα πρός τόν έκμισθωτήν, δέν εκτείνεται καί 
έπί τόν χρόνον τής άναμισθοχιεως. ( D ig. 1ί>, 2, 13 § 11, C od  4, 5, 7. 16 
καί έπ' αύτών Στέφανον, Θεόδωρον, Θαλέλαίον.) Τί κατά τόν νόμον 
732 ; ’Επιτρεπόμενης τής έξώσεως, ματαιούται άρά γε ή αναγκαστική 
άναμίσθωσις, έάν δέν έπαναληφθη ή έγγύησις ή. όπερ τό αύτό έπί τοϋ 
προκειμένου, έάν δέν παρασχεθη άλλη τής αυτής δυνάμεως καί άσφαλεί- 
ας ; Ό  νόμος είνε έξαιρετικός, σκοπών, διά τής όσον ένεστι εύρείας δια- 
τηρήσεως τοϋ έφετεινού μισθωτικού καθεστώτος, νά προστατευση τον



μισθωτήν. Ορίζων επομένως ώς μ ό ν η ν προϋπόθεση- τής αναγκαστι
κής αναμισΜσεως τήν σιγήν τοΰ μισθωτού, θά επέτρεπε τήν σκέψιν, δτι 
έννοει ν άποκόψη παν άλλο στοιχεϊον, έκ τής ύπάρξεως τοΰ όποιου έπί 
εκούσιας άναμισθώσεως θά ήδύνατο, κατά το κοινόν δίκαιον, νά έξαοτά 
ό εκμισθωτής τήν συναίνεσίν του. Έν τή εφαρμογή τοΰ λ'όμου 732 θά 
πρέπει ν’ άρκήται ό εκμισθωτής εις τήν κανονικήν εΐσπραξιν τοΰ ενοι
κίου- μόνον έάν παύση συγκομίζουν τοΰτο καί τότε τό πρώτον θά δύναται 
νά προβή εις εξωσιν, ενεκα πλέον καθυστερήσεως τοΰ ενοικίου. “Αλλως 
εκρινε τό Διάταγμα, έξαρτήσαν τήν αναγκαστικήν διά τόν εκμισθωτήν 
άναμίσθωσιν ρητώς καί έκ τής παροχής τών έν τή παλαια μισθώσει εγ
γυήσεων. Ή  διάταξις δμως αΰτη, ώς συμπληρωματική μέν τοΰ κοινού 
δικαίου, ούδεν προσθέτει εις αύτό, ως συμπληρωματική δέ τοΰ νόμου 
732, ειδικώς ρυθμίσαντος αίτάς τάς προϋποθέσεις τής αναγκαστικής 
άναμισθώσεως καί συνεπώς άποταμόντος τήν πηγήν του άρθρου 4 τοΰ 
νόμου Λ "Η ' δέν εχει ή απλώς άξίαν ερμηνευτικής οδηγίας.

Ζ. Ανανεωσις, καταρτισθεΐσα μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ θέσαντοΓ 
εις ισχϋν τόν νόμον Διατάγματος, ύπό ορούς δυομενεστέρους τών έν τώ 
νόμω διά τόν μισθωτήν, δέν υπάγεται είς τά δρια αΰτοΰ. Τί δμως. έάν ή 
άνανέωσις έλαβε χώραν ήδη πρό τής ισχύος τοΰ νόμου ; Ουτω λ·χ. άπό 
μακροΰ χρόνου υφιστάμενη μίσθωσις μέ μηνιαΐον ένοίκιον 250 δραχμών, 
λήγουσα τττιν 1 Σεπτεμβρίου 1916, άνενεώθη ε’ισέτι δι’ έν έτος μέ ένοί
κιον 300 δραχμών καί ή άνανέωσις αΰτη έλαβε χώραν α,ι τόν Μάϊον 
τοΰ 1916, βι ήδη κατά τό έ'τος 1913.

Είς τήν α> περίπτωσιν υπάρχει ενδεχομένως βοήθημα άνεξαρτήτως 
τοΰ νόμου 732· έφ ’ δσον ή πλεονεκτική ύπερτίμησις τών ένοικίων είχεν 
άρχισε ι ήδη τόν έφετεινόν Μάϊον, ή τοιαύτη άνανέωσις δύναται νά θεο> 
ρηθή ύπό τοΰ δικαστοΰ ώς άντικειμένη είς τά χρηστά ήθη καί συνεπώς 
άκυρος. Εάν μάλιστα κατά την άνανέωσιν έλαβε τυχόν χώραν πίστωσις 
τοΰ μισθώματος (έδέχθη ό έκμισθωτής νά είσπραξη τό ένοίκιον μετά τήν 
λήξιν τής άνανεωθείσης συμβάσεως Ι τότε δυνατόν νά ΰπάρχη καί κολά
σιμος τοΰ έκμισθωτοΰ πράξις. έφ ’ δσον συμφώνως πρός τό άρθρον 434 
τοΰ ποινικού νόμου, ώς έτροποποιήθη υπό τοΰ νόμου ΓΩ Α Ζ ' τοΰ 1911 
άρθρ. 2 ήθελεν εύρεθή, δτι κατά Μάϊον 1916. δτε άνενεώθη ή σύμβασις, 
δεν έλειπαν τά στοιχεία οΰτε τής έκμεταλλεύσειος άνάγκης, οΰτε. άναλό- 
γως τών τότε ειδικών περιστάσεων, τής προφανούς δυσαναλογίας.

Ανεξαρτήτως δμως τής άπόι|>εως ταύτης, είς ήν άσφαλώς δέν επιπί
πτει άνανέωσις καταρτισθεΐσα ένωρίτερον, ώς λ. χ· έν τη περιπτώσει 
β ) ? έρωτάται ποια είνε τά χρονικά δρια τής ένεργείας τοΰ νόμου 732.

Είδομεν, δτι έκ μόνης τής άπαγορεύσεακ δημιουργεΐται νέος κανών 
έν τ«ο άστικω δικαίφ. ρητώς άλλως ύπό τοΰ νόμου 732 τιθέμενος : «Πάσα

μίσθωσις, λήγουσα τήν πρώτην Σεπτεμβρίου 1916, παρατείνεται μέ τό 
αϊτό ένοίκιον τή συναινέσει τού μισθωτού». Τοιοΰτος ορισμός δύναται νά 
εκφρασθή και ύπό άλλας μορφάς. αΐτινες μειονεκτοΰν μέν σημαντικώς 
ώς πρός τήν πρακτικήν των άξίαν, ατε εύχερώς καταστρατηγούμενα! καί 
εισάγουσαι έξαιρέσεις είς τήν τάξιν τών εκμισθωτών, αί όποίαι όμως 
ώς πρός τήν νομικήν έννοιαν ούδαμώς βεβαίως υπολείπονται. Ουτω 
λόγου χάριν : «Κτήμα διατελοΰν ύπό μίσθωσιν λήγουσαν 1 Σεπτεμβρίου 
1916, δέν δύναται νά δοθή, ίσχύοντος τοΰ παρόντος νόμου, είς νέαν μί
σθωσιν μέ άνώτερον ένοίκιον.» Καί άλλως : «Ή  άπό 1 Σεπτεμβρίου 1916 
ή ή διαρκούσης τής ισχύος τοΰ παρόντος νόμου άρχομένη μίσθωσις κτή
ματος διατελοΰντος ήδη έν μισθώσει μέχρι 1  Σεπτεμβρίου 1916. είνε ό 
κύρος, έφ ’ δσον τό έν αιντή όριζάμενον ένοίκιον είνε άνώτερον τοΰ μέχρι 
1  Σεπτεμβρίου 1916 συνωμολογημένου.»

Δεδομένου, δτι δ νόμος 732. πατάσσων τήν αισχροκέρδειαν, εξυπηρε
τεί έν τώ οίκονομικώ καί κοινωνικώ άγώνι ηθικούς σκοπούς, αί τοιαϋται 
ισοδύναμοι κατ’ έ'ννοιαν μορφαί ευχερέστεροι· φανερώνουν τήν δύναμιν 
αΰτοΰ ύπό τήν έξεταζομένην έποψιν : Ό  νόμος 732, άρθρ. δ, εμπερι
κλείει άστικόν κανόνα, άποδοκιμάζοντα την παρά τούς δρους αυτού κα- 
ταρτισθεΐοαν σύμβασιν. ώς άνήθικον, καί ώς τοιοΰτος έχει άναδρομικην 
δύναμιν (R egelsberger I § 47, μετάφρ. Μαριδάκη - Πράτσικα σελ. 
330 ). 'Επομένως τόσον ή κατά Μάϊον 1916, δσον καί ή έν έ'τει 1913 
συσταθεϊσα άνανέωσις είνε άκυρος, καί δή. κατ’ άναλογίαν τών έπί ύπερ- 
μέτρου τόκου ίσχυόντων, μόνον κατά τό ΰνίευ τό νόμιμον δριον ποσόν τού 
ενοικίου.

Η. Δύναται, κατά τό κοινόν δίκαιον, ό ιδιοκτήτης διαρκούσης τής 
συμβάσεως α) ν’ άποβάλη τόν μισθωτήν, δυνάμει τής ιδιοκτησίας του. 
είτε αυτός είτε ό παρ’ αΰτοΰ, ίδια έξ άγοράς, άποκτήσας τό μίσθιον β » 
νά λύση μονομερώς τήν μίσθωσιν, διότι θέλει νά κατοίκηση ό ίδιο·; ;

'Επί μέν τοΰ ύπό α ΐδε Dem burg II § 111 σημ. 34 καί :?Γ> πρβλ. 
καί έφετ. Πατρών 1  (1909.1, Θέμις 22,168.

Περί δέ τής β περιπτώσεως ό Κώδιξ 4, 65, 3 ορίζει, δτι άζη- 
μίως άποβάλλει τόν μισθωτήν δ ιδιοκτήτης «εί δέεται τοΰ οίκου είς ιδίαν 
χοείαν άναγκαίαν» (καί «απροοπτον». προσθετει ρ η τ ώ ς  τό κανονικον 
δίκαιον). Ή  όλη διάταξις δέν φαίνεται νά υπήρξε σαφής διά τούς Ελ
ληνας νομικούς. Οΰτως δ Θεόδωρός, Βασ. 20 . 1 , 65 σχ. I έφαρμοζοι 
αυτήν καί οσάκις ή μίσθωσις έκλείσθη έπ' άόριστον χρόνον, είς τρόπον 
ώστε νά καταντά αΰτη αδιάλυτος διά τόν έκμισθωτήν, έφ δσον δέν θά 
είχε νά προβάλη τινά έκ τών έν αύτή όριζσμένων λόγων ένώ, κατά τά 
κείμενα, εί: την περίπτωσιν ταύτην είνε λυτή ή σύμβασις παρ έκατεραυ 
είς πάσαν στιγμήν, Δωρόθεος Βασ. 60, 19. 1 σχ· 4 «ό τών πολιτικών



οικημάτων», καί συνεπώς ο εκμισθωτής τερματίζει τήν μίσθωσιν όπόταν 
ιελει ανευ λόγου τινός. Ίστορικώς εξετάζομενον τό χωριον ή συνέχεται 
προς την έν Κώδικι απλότητα τών μισθωτικών σχέσεοίν, έτους 213 
P ern ice , Zeits. d. Savigny St. r. A . 19 ( 1 8 9 8 1, 94 n. 1 . ή, όπε« 
και το πιθανώτερον, εχει ύποστή παρεμβολήν. E isele  αυτόθι 1 1  <1890 *, 
29 ουχί άνευ σχέσεως, ώς πειράται να δείξη ό M onnier, N ou velle  
revu e h fetoriqu e 24 (19001, 210 πρός τόν ζηνώνειον νόμον 34 τοΰ 
ουτου τίτλου, δστις, κ α τ ά  τ ό  γ ν ή σ ι ο ν  α υ τ ο ύ  μ έ ρ ο ς  
'πρβλ. Πανί). 43. 32, 1  § 4 παρεμβ.). άναμφισβητήτως ήτο. συμφώ- 
νως πρός τήν ώραίαν καί επιτυχή έξήγησιν το δ M onnier, αϊτόίη 37 
επ., νόμος «κοινωνικός», άποβλεπων είς προστασίαν τοΰ αγροτικού μι
σθωτού έναντι τοΰ «δυνατού» ιδιοκτήτου·

_ Ανεξαρτήτως δμως της ύποτιθεμένης ταύτης σχέσεαις μεταξύ τίόν δυο 
νόμων, δέν φρονώ, δτι ό νόμος 3 δτυνατόν νά εχη πολλήν άξίαν παρ’ ή- 
μϊν, έφ ’ δσον ό ανεπτυγμένος μισθωτικός οργανισμός καί ή έκ τών η
θών πηγαζουσα καλη πίστις είνε στοιχεία ασυμβίβαστα τήν σήμεοον 
πρός τήν εν τφ νόμω ασφαλώς έκδηλουμένην (πρβλ. καί Ferrin i, 
ί andette β έκδ. p . 703 η. 2) οικονομικήν καί κοινωνικήν ανισότητα, 
ήτις ύφίστατο τότε μεταξύ τοΰ μισθιοτοΰ οικίας καί τοΰ ιδιοκτήτου. Ή  
άντίληψις τού νόμου, δτι μεταβαλλομένων, έστω καί άπροόπτως, τών 
κατοικιακών συνθηκών τοΰ ιδιοκτήτου, αίρεται ή συμβατική ύποχρέωσίς 
του, δέν είμπορεΐ ν άποτελή ηθικόν στοιχεϊον τοΰ σημερινού συναλλακτι- 
κοΰ δικαίου.

Ταΰτα κατά τό κ ο ι ν ό ν σύγχρονον δίκαιον. ΓΙοία νύν ή έκ τοΰ νόμου 
732 αλλοίωσις τοΰ δικαίου τούτο-ι· έν τή επιδιώξει αποβολής τού μισθω- 
τοΰ ή λύσεως τής συμβάσεως διά τής τακτικής διαδικασίας (άνωτέρω 
Β.ι ; δσον μέν αφορά τήν ύπό β περίπτωσιν, πρόδηλον δτι, έφ’ δσον 
ισχύει ό νόμος 732, ένισχύεται ή έκ τοΰ κοινού δικαίου έκτεθεΐσα λύσις. 
Αλλά καί διά τήν α περίπτωσιν δέν είνε ανευ επιρροής ό νόμος 732. 
Ώ, έκ τοΰ σκοπού αυτού, ό περιορισμός τής μισθωτικής ιδιοκτησίας 
ι ΐδε επόμενόν κεφαλαιον) υφισταται καί άπέναντι τοΰ νέου ιδιοκτήτου 
τοΰ μισθίου- η μίσθωσις δηλονότι παρατείνεται έπίσης μόνη τή βουλήσει 
τοΰ μισθωτού, ώς έάν τό μίσθιον ουδόλως είχεν άπαλλοτριωθή, κατ’ ακο
λουθίαν ό έν τοΐς ρωμαϊκοΐς κειμένοις κανών «ή αγοραπωλησία διασπά 
τήν μίσθωσιν» δέν Εμφανίζεται, ύπό τό κράτος τοΰ νόμου 732, απλώς καί 
μονον χαλαρωμένος, ως συμβαίνει κατα τό κοινόν δίκαιον (Derniburg 
ι-νθ ανωτ. σημ. 35 ), αλλ αιτο τούτο άναιρεΐται. Διαρκούσης τής αναγ
καστικής αναμισθώσεως δέν δύναται ό αγοραστής ν’ άποβάλη τόν μισθω- 
την. καθ ον τ ροοτον δεν θα ΐ)δύνατο νά πράξη τοΰτο, ήδη κατά τό κοινόν

δίκαιον (αυτόθι, σημ. 3 4 1 ούδ' ό έκμισθωσας ιδιοκτήτης διαρκούσης 
τη; συμβάσεως, έστοι καί άποζημιών τόν μισθοηήν.

Ό νόμος 732  καί τό Σύνταγμα
ΙΙδη ο υπουργός τής Δικαιοσύνης εκρινεν άναγκαΐον νά ύπαινιχθή 

έν τή εισηγητική εκθέσει τού Διατάγματος τήν πρός τό άρθρον 17 τού 
Συντάγματος σχέσιν τοΰ νομοθετήματος. Ό  νόμος λέγει, «ών συνέπεια 
τοΰ δικαιοστασιου^ περιορίζων δικαιώματα τινα τής ϊδιοκτιμτίας, λόγω 
σοβαρός κοινωνικής ανάγκης έν ώρισμένφ μετρώ, δέν προσκρούει είς 
θεμελιώδη τινα διάταξιν τοΰ Συντάγματος». Καί περαιτέρω : « . . . . αί 
δυσχερειαι έν τη εφαρμογή τοΰ προκειμένου νόμου εΐο» κατάδηλοι, διότι 
όταν διά νομού τινός θίγεται θεμελιώδης κοινωνική αρχή, οΐα έστίν ή 
έλευθερία τής συναλλαγής ένεκα ύπερτέρας κοινωνικής άνάγκΐ]ς καί ή 
άσκησις τών δικαιωμάτων τής ιδιοκτησίας. . . . »

Γνωρίζω, δτι θά ηδύνατο ευθύς αμέσως νά κοπή παν περί τής συν- 
ταγματικότητος ερώτημα διά τής άπαντήσεως : Ό  Ιδιοκτήτης, δστις 
κωλύεται ύπό τοΰ νόμου νά t-Ισπράξη μεΐζον ένοίκιον, δέν πάσχει άφαί- 
ρεσιν τής ιδιοκτησίας του διά ν' άπαιτηθή προηγούμενη τήρησις τών 
όρων τού άρθρου 17· Τό άρθρον τούτο τοΰ Συντάγματος δέν προστα
τεύει εϊμή τό έμπράγματον δικαίωμα τής έπί κινητών καί άκινήτων ιδιο
κτησίας κατά τόν ύπό τού αστικού δικαίου διδόμενον χαρακτηρισιιόν μετά 
τών παρομαρτουσών αΰτώ νομίμων εξουσιών χρήσεως καί καρπώσεο>ς 
κτλ., έπί τον προκειμένου όμως ό νόμος δέν προσβάλλει εί μή ένοχικά δι- 
καιώματα, ήτοι τό δικαίωμα τού έκμισθωτού του νά ζητήση έναντι τοΰ 
μισθωτού τήν λύσιν τής συμβάσεως, ένεκα λήξεως τού χρόνου, δι’ δν 
συνωμολογήθη.

Αλλά δέν φρονώ, δτι ή λύσις αΰτη θά ήτο έπαρκώς ικανοποιητική. 
Έρείδεται έπί τής χαράξεως ενός περιουσιακού κύκλου τοΰ ατόμου μέ 
κέντρον τήν ιδιοκτησίαν καί ακτίνας τάς ύπηρετούσας αυτήν ένοχάς. 
Έάν άποκοπώσιν ακτίνες φθίνει καί τό κέντρον. Καί ή είκών αϋτη δέν 
θά ήτο αδιάφορος διά τόν νομοθέτην, άποβλέποντα οϋχί είς τήν τεχνι
κήν μορφήν άλλά είς τήν οικονομικήν ουσίαν καί τήν κοινωνικήν συγ- 
κρότησιν τών έννόμων σχέσεων. "Οθεν καί όταν ή τσιφλικιακή ιδιοκτη
σία παρ’ ήμΐν, αναθεωρούμενου τού Συντάγματος, έκινδύνευε νά τοπο- 
θετηθή πέραν τών όρίων αίπτού, κηρυσσομένη αιωνόβιος, ήρκεσε νά τήν 
μεταφέρη έντός τοΰ άρθρου 17 ή ουσιαστική άντίληψις, δτι τό έπιδιω- 
κόμενον ήτο κατ’ ουσίαν έπιτευκτόν καί διά διακανονισμού τών ένοχικών 
σχέσεων. Επί τού ζητήματος τών ένοικίων ή άντίφασις τής ο ήτα) διακρι- 
νούσης θεωρίας καταφαίνεται πλέον ζίοηρά, καθόσον ό νόμος 732 κατα
φέρει τό κτύπημα εγγύτατα τοΰ κέντρου. Έάν χάριν τών αυτών και νΰν



μισθωτών έπετάσσοντο δλαι αί ύπό μίσθωσιν οίκίαι δυνάμει νόμου. άνα- 
λόγου πρός τόν σχετικόν μέ τάς επιτάξεις πλοίων ΛΡΟΒ' Γ| πρός τόν νό
μον '327 «περί επιτάξεως εισφορών (της χρήσεως κτημάτο;ν ι 6Γ έγκα- 
τάστασιν προσφύγων». Ιδού δτι θά εΐχομεν πρό ημών δύο είς τό αύτό 
κατ' ουσίαν άγουσας οδούς, έξ ών ή μέν τής επιτάξεως θά ήτο αντισυν
ταγματική, ώς άφαιρούσα έκ τής Ιδιοκτησίας τήν χρήσιν καί καοττωσιν, 
ή δέ τού νόμου 732 σίχί. ώς προσβάλλουσα απλώς ενοχικά κεκη:;ιιένα δι
καιώματα.

Τό πληττόμενον έκ τής ιδιοκτησίας τόσον διά τής επιτάξεως όσον καί 
διά τού νόμου 732 είνε τό αρνητικόν στοιχειον αυτής, είνε, κατά τήν 
φρασιολογίαν τοΰ δόγματος, ή εξουσία τού μή χρήσθαι τώ πράγιιατι· 
’Αλλ’ δν είνε είσέτι δυνατή έν τούτω ή δ άκρισις ιδιοκτησίας άφ' ενός. 
ενοχικών δικαιωμάτων άφ·’ ετέρου, τούτο οφείλεται μέν καί είς ιι·ι>χο- 
λογικούς λόγους, ών ένεκα ή μεν έπίταξις ώς διοικητική πράξις εμφα
νίζεται βίαια, ή δέ έκ τοΰ νόμου 732 προσβολή έκδηλούται εις τήν ήρε- 
μον άπόρριψιν τής περί έξώσεως αίτήσεως. άλλ3 ιδίως προέρχεται έκ 
τούτου, ότι ή έννοια τοΰ ενοχικού δικαίου, ήτοι έννόμου σχέσεος προ
σώπου πρός πρόσοκτον. ύφίσταται διακυμάνσεις καί αλλοιώσεις, διά λό
γους Ιστορικούς, πολύ ενωρίτερον ή ή ιδιοκτησία, ώς σχέσις άμεσος τοϋ 
προσώπου πρός πράγμα. Έ φ ' δσον ή σημερινή θεωρία δέν καταβιβά- 
ζει και τήν ιδιοκτησίαν άπό τόν πάγιον καί άφηρημένον τύπον, εις δν 
καθήλωσεν αυτήν τό δόγμα τοΰ παρελθόντος αίώνος. έκτρεφόμενον άπό 
τήν απλοϊκότητα τής εποχής τοΰ φυσικού δικαίου, άπομονώσαντος έν 
τή κοινωνία τό άτομον καί έξοπλίσαντος αύτό μέ απόλυτα καί αναλ
λοίωτα δίκαια, έπί τοσοΰτον θά προσκρούη κατά τήν δικαιολόγησιν τών 
συγχρόνων νομοθετικών επεμβάσεων-

Ή  Ιδιοκττ|σία είνε μέν θεσμός θεμελιώδης τού κρατούντας εννόαον 
καθεστώτος, άλλ’ ώς δημιούργημα καί αυτός ιστορικών δεδομένων, ύπό- 
κειται ώς καί παν ατομικόν δικαίωμα είς μετασχηματισμοί’ς καί αλλοιώ
σεις τοΰ περιεχομένου του. Καθώς έν τφ κύκλω τής λεγομένης έλε\- 
θερίας τών συναλλαγών παραμερίζεται ήδη άπό πολλού όλονέν καί ΐί- 
ρύτερον τό ατομικόν συμφέρον έπί διαπλατύνσει τού κοινωνικοί («κοι
νωνική» νομοθεσία), ουτω καί έκ τής έννοιας τής ατομικής ιδιοκτη
σίας όγκούται σήμερον, είς τήν πολυτάραχον έκ τοΰ πολέμου εποχήν, 
δσον ποτέ, κατά τό παρελθόν, τό κοινωνικόν έν αύτή στοιχειον. Τό στοι- 
χεΐον τούτο, ύπό άλλας συνθήκας, δέν είνε ανάγκη νά έξαρθή ύπό τοΰ 
νομοθέτου ή νά προταχθή ύπό τού δικαστοΰ, καθ’ δσον συν τή έξ υπη
ρετήσει τού άτομικσΰ συμφέροντος συμπροάγεται καί τούτο. Πρό τού 
πολέμου ούδε'ις ιδιοκτήτης ήτο δυνατόν νά σκεφθή νά καταστρέψη τό- 
πράγμα του- τό ατομικόν του συμφέρον δέν τώ έπέτρεπε νά ένασκήση.

την εξουσίαν τοΰ καταχράσθαι. "Οτι δμως τά ατομικόν του συμφέρον 
δεν συμβαδίζει πλέον τήν σήμερον μέ τήν κοινωνικήν αποστολήν πολ
λών Ιδιοκτησιών, τό διαβάζομεν καθαρά εις τόν νόμον 703 άρθο. 1  
άριθ. 2 καί 3. Καί διά νά φέρω γνωστόν παράδειγμα έκ τής άγοοτι- 
κής Ιστορίας = Έάν ή ιδιοκτησία ύφίστατο απλώς καί μόνον χάριν τοΰ 
ά τόμο it, θά ήδύνατο τούτο κατά βούλησιν νά καλλιεργή ή καί ν' άφίνη 
χέρσον τήν γην. ’Αλλ’ ή γή υπήρξε πάντοτε καί χάριν τοΰ κοινοτικού 
συνόλου, χάριν τοΰ όποιου ήδη εις παρωχημενας έποχάς καί ύπό άλ- 
λοίας κοινωνικάς συγκροτήσεις άπεσπάτο άπό τόν αδρανή ιδιοκτήτην 
καί προσεφέρετο εις τόν καθιστώντα αύτήν καρποφόρον (Κώδ- Ίουστ. 
1 1 , 59, 8, Οθωμανικός νόμος περί γαιών άρθρ. 68), άδιάφορον δέ 
είνε., διά τό ουτω έκδηλούμενον κοινωνικόν στοιχειον. δτι ό κοινωνικός 
αυτής προορισμός έξηντλεΐτο τότε είς πραγματοποίησιν στοιχειωδών 
δημοσιονομικών μέτρων.

Ουτε τού αστικού δίκαιοι1 λοιπόν ουτε τού Συντάγματος ό νομοθέτης 
έχουν τήν δύναμιν νά συγκροτήσουν άφηρημένην έννοιαν ιδιοκτησίας 
μέ πάγιον περιεχάμενον, ίσχυράν εις πάσαν έποχήν καί χώραν, ιδία δέ 
ίνναίαν έπί παντός άντικειμένου. Τοιουτοτρόπως καί τήν σήμερον ή ιδιο
κτησία τών εκμισθωτών έν Άθήναις άποβαλούσα τό αρνητικόν αυτής 
στοιχειον χάριν ώρισμένης κοινωνικής αποστολής, οΰτω καί μόνον εξυ
πηρετούμενης, δέν συμπίπτει πλέον πρός τόν έν τφ Συντάγματι καί τόν 
έν τώ δόγματι κατεσκευασμένον τύπον ιδιοκτησίας. Ή  σύμπτνξις αυτη 
θέλει βεβαίως χαλαρωθή αίραμένων τών αιτίων, άλλ’ άκριβώς ή μισθω
τική ιδιοκτησία τείνει τήν σήμερον είς τάς μεγαλουπόλεις νά προσλάυη 
παγιώτερον περιορισμόν, αφού ήδη πρό τού πολέμου συζητεϊται έν τη 
επιστήμη ή άνάγκη τού καθορισμού διατιμήσεως ενοικίων (ίδε H andw . 
d er S taatsw issenschaften  s. v. W o h n u n g s fra g e  γ ' έκδ. 8,918). 
Λέν υπήρξε διάφορος ή άντίληψις τοΰ Άρείου Πάγου, δταν έπί της 
πολνκρότου ύποθέσεο>ς τών εφοπλιστών είπεν, δτι ή έπί πλοίων έν και- 
ρω πολέμου Ιδιοκτησία δέν συμπίπτει πρός τήν έν τφ Συντάγματι fv- 
νοιαν αυτής-

Καί τοιαΰτα μέν περιοριστικά μέτρα φέρουν παρ’ ήμ£ν τόν χαρακτή
ρα προσωρινότητος. ’Αλλά καί μονιμωτέρων καί παγιωτέρων περιορι
σμών προκειμένων, δέν δύναται νά γίνη λόγος περί κινδύνου, οΐτινες 
άπειλοΰσι τόν σημερινόν θεσμόν τής ατομικής ιδιοκτησίας. ’Αφίνω δτι 
είνε δυνατόν νά ύποστή ουτος καί ύφίσταται, ιδία κατά τους νεαπέρους 
χρόνους, πλήγματα μάλλον έκ τοΰ πλαγίου, διά τής επιβολής παντοίων 
φόρων, ιδία. κληρονομικό^ ή διά τής άρσεως προστατευτικών δασμών 
* δασμός έπί τοΰ σίτου —  θεσσαλική ιδιοκτησία ). ’Ανεξαρτήτως 
τής εμμέσου ταύτης προσβολής. ΑΙ βαθεΐαι οίκονομικαί μετακινήσει;



καί οΐ εύρεΐς κοινωνικοί μετασχηματισμοί, πάντοτε έν βραδεία κατα το 
μάλλον και ήττον εξελίξει συντελούμενοι (κατάργησις δουλείας, φεου- 
δαλικής Ιδιοκτησίας). εινε, φυσικά, ακατανόητοι ανευ μεταλλαγής τού 
ρυθμίζοντος ώρισμένας κοινωνικάς καταστασεις δίκαιου. Και όταν ωρι
μάσουν τοιαύται αλλοιώσεις, τήν μείωσιν ή αρσιν τών υφισταμένων 
ατομικών δικαιωμάτων δέν δύναται. ως εικος, ν αναχαίτιση καμμια 
ασφαλιστική διάταξις τοΰ ζωογονούντος αυτά δικαίου. Και υπό την επο- 
·>ιν αύτήν. αληθώς, τό δίκαιον, κατά τήν ώραίαν εικόνα τού Jhering, 
δέν είνε ή ό Κρόνον. 6 καταβροχθίζουν τα Γδια τον τέκνα ( 1 1 .

1. 1 ) Μέχρι ποιου ο η με ίου δύναται ενδεχομένως νά φθάση ή τοιαύτη προσδο- 
λή. δεικνύει ό περί ένοικίων νόμος, ό ψηφισθείς εσχάτως είς μίαν τών χωρών, 
αίτινε: ΰφίστανται τον σφοδρότερον εκ τοΰ πολέμου κοινωνικόν σάλον. ’ Ηδη 
πρό τοΰ πολέμου είς τάς μεγαλουπόλεις τής Γαλλίας κ α ί ΐδίςι εις Παρισίους, είχε 
,τροσλάβη ασυνήθη οξύτητα τό ζήτημα τής μισθωτικής ίδιοκτησίας."Ενεκα τής κα
τά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν άσκηθείσης αισχροκερδούς εκμεταλλεύσεις εκ 
μέρους τών Ιδιοκτητών ( ανθυγιεινα! κατοικίαι μέ υπέρογκα ενοίκια), είχε προ- 
ταθή εις τήν Βουλήν κατά τάς άρχάς τοΰ 1914 ή εισαγωγή διατιμήσεων ένοι- 
κίων. ’ 1 1 ό Γ;, αύξηθέντωλ' τ-ών δεινών ενεκα τής προς πληρωμήν αδυναμία, 
τών επιστράτων, έψηφίσθη νόμος έκ 59 άρθρων, ρυθμίζων, κατά παρεκκλισιν 
το» αστικοί’ κωδικός, προσωρινώς καί έξαιρετικώς, τάς μισθωτικάς σχέσεις. 
Μή ϊχων ϋπ’ όψιν μον τό ψηφισθέν κείμενον αναγράφω μόνον τόν πυρήνα 
αϋτοΰ συμφώνως πρός πληροφορίας σποραδικώς συλλεγεισας έκ τοΰ ημερησίου 
τύπου : νΟχι μόνον παρατείνονται, διαρκοΰντος τοΰ πόλεμον, αι μισθώσεις, αλ
λά καί, ύπό διαφόρους ορούς καί διακρίσεις, ορισμένη τάξις μισθωτών, ιδ:<ϊ 
οί έπίστρατοι, απαλλάσσονται τής πληρωμής ένοικίων, τόσον τών καθυστερου- 
μένων οσον καί τών είς τό μέλλον. Κ-αι οι ιδιοκτήται. ων η πιθανή «,ημια μο
νόν εν Παρισίοις ύπελογίσθη εις 700 εκατομμύρια ; Καί οί ενυπόθηκοι αύτών 
δανειβταί ; He τήν Βουλήν ύπεστηρίχθη δτι τά πλεονεκτικά κατά τό παρελ
θόν κέρδη αυτών, απόρροια άνιέρου έκμεταλλεύσεως, Ισοφαρίζουν τήν σημε
ρινήν ζημίαν, εκείνο δηλαδή τό όποιαν έλέχθη και ήμίν διά τάς εται
ρείας φωτισμού. Ή  μόνη ευκολία, ή παρασχεθεΐσα είς τούς ίδιοκτήτας κατά 
τό έκ τής Βουλής έξελθόν νβμοσχέδιον ήτο αΰτη : τό κράτος ήγγυατο τήν έκ 
μέρους τής Τραπέζης Κτηματικής Πίστεως χορήγησιν δανείων είς αυτούς καί 
άνελάμβανε τό βάρος τοΰ χρεωλυσίου, έν δλω ή έν μέρει, μόνον έφ’ οσον έπρό- 
κειτο περί ιδιοκτήτου, εχοντος εισόδημα κατώτερον τών 5000 φράγκων, β ς  
τήν Γερουσίαν δμως, συναινέσει καί τής Κυβερνήσεως, έδελτιώθη ή τύχη πόν
τιον αδιακρίτως τών ιδιοκτητών : τό κράτος αναλαμβάνει V  άποκαταστήσΐ) 
τά : έκ τής εφαρμογής τοΰ νόμου ζημίας των κατά τό ήμισυ. ’ ΐδε και 2α Λ ο - 
( ί έ ρ δ ο υ ,  Ό  πόλεμος καί ή οικονομική έπέμβασις τοΰ κράτους, ανωτέρω 
Λελ. 100.

Πεοϊ τής έννοιας τοΰ δικαιώματος έν γένει, ίΛία δέ περί τής συντελουμενης 
ολλο#ώοε«ις τής ατομικής Ιδιοκτησίας ΐδε : Jhering, der Zw eck im Redtt 
ς 1() Geist des roemischen Rechts ί  28, M e n g e r ,  das bnerger-

Η χρίσις τών ιδιωτικών συμβάσεων
Κργολάβος οικοδομών άναλαβών έπιχείρησιν πρό τού πολέμου ζητεί 

νι ν, μετα τιμ· καταπληκτικήν ϋψωσιν τών τιμών τών πρώτων υλών, με- 
ταρρυθμισιν ή, ως λέγεται ιφη και παρ' ήμϊν έν ταϊς συναλλαγαΐς Ιπί 
τοιοιαων καταστάσεων, άναθεώρησιν τών όρων τής συμβάσεως. Ό  πρό 
τοΰ πολέμου μισθωσας και αναγκαστείς λόγω τής πολεμικής του υπη
ρεσίας νά έγκαταλειψη τελείως τό μίσθιον, Ισχυρίζεται δη . έάν ήτο 
δυνατόν νά πρόβλεψη αύτόν. δέ\· θά συνεβάλλετο ύπό τούς έν τή συμ- 
βιίσΐ:! ορούς- νητεί λοιπόν διάλυσιν τής μισθώσεως. Τό δμοιον ό ιιισθώ- 
σας καταστημα πρός εκμεταλλευσιν εμπορικής ή βιομηχανικής έπι- 
χειρήσεως, ήτις εσταματησεν εντελώς. Ένοικιασταί δημοτικών προσό 
ίω ν  ζητούν μείωσιν τοΰ ενοικίου διά τήν έπελθοΰσαν ενεκα τοΰ πολέμου 
έλάττωσιν των προσόδων. ΟΙ πρό τοΰ πολέμου άναλαβόντες τόν φωτι
σμόν πόλεων, ^ητοΰν, μεταρρυθμιζόμενης τής οι>μβάσεως, αυξησιν τύς 
t ίμής τοΰ φωταερίου και τοΰ ηλεκτρικού φωτός ενεκα τοΰ διπλασιασααΐί 
τής Τ*μής τοΰ γαιάνθρακος.

Κις όλας αντάς τάς περιπτώσεις δέν πρόκειται περί παροχής, ήπΐ 
κατ' εύθεΐαν καί αμέσως έκ πολεμικών επιχειρήσεων ή γεγονότων πλητ- 
τομένη, αποβαίνει αδύνατος, άλλά περί τής έκτακτου καί απροόπτου 
δυοχερείας, μεθ' ής συνδέεται ή έκτέλεσις τής πρό τοΰ πολέμου άναλη- 
φθνίσης συμβατικής ύποχρεώσεως, λόγω τής γενικής μεταβολής τών 
οικονομικών έν γένει όρων τής ζωής.

Υπάρχει έκ τοΰ κρατοΰντος δικαίου βοήθεια διά τους τοιούτους όφ' - 
λέ.τας, οιτινες έκτελοΰντες τοί'ς συμβατικούς δρους φέρονται ένδεχοιι^- 
νως εις οικονομικόν δλεθρον ;

Ή  ασφάλεια τών συναλλαγών, τό θεμέλιον παντός συναλλακτικοί· δι
καίου, ήθελε σαλευθή έκ βάθρων, έάν κατ' αρχήν έπετρέπετο ανατροπή 
ϊων συμβάσεων ένεκα μεταβολής τών συνθηκών, ύφ" ας έκλείσθησαν- 
Καί ίτταν ακόμη, ί>πό τήν έπήρειαν τοΰ φιισικοΰ δικαίου, πάσα σύμβα-

Jicht Rechi und die besitzlosen Volksklassea XXXII, I e 11 i n e k, 
AJJgenieine Staatslehre (Ρ’ έκδ.) 372, S a  l e - i l l  e s  iv Le code 
c:v£, livre dn centenairt· (1904) n o . Terrat, αύτόθι 351. Ρ i 1 o n, 
mVrofti ι;4 5 , ( t a n d  e m e t. αύτόθι i>8o, P l a n  i ο 1, Traite de droit 
civii 6 .^δ. II p. 720 fct., 756. C i h a r m o n t ,  Les transformations 
dn droil civil (1912), 21-. E h r l i c . h ,  Grundlegung der Sociolo- 
g?·?. des Rechts (1913), 194. G id  e e t  R i s t ,  Histoire des doctri
nes econo-mil Hies (1913 ) , 708. πο6λ. καί Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο π ο ύ λ ο ν, 
Ί ί  ελεύθερα ερμηνεία τοΰ δικαίου, έκδ. Γ. Βασιλείου (1916), 29, άνατύπωσι- 
>* Πολιτικής Έπιθειορήσεως 1 (1916). ·β90, Ά  γ γ ε λ ο π ο ν λ ω ν Θέμις 27. 
1*4. έ. τ.



οις έλογίζετο (οΰτω πρωσσικός κώδιξ) ένέχουσα έν έαυτή τήν λεγο- 
μένην cla u su la  rebus sic stantibus, ή αρχή αυτη έκολάζειο ύπό 
.■ιαντοίων περιορισμών καί καθίστατο ύπό τής θεωρίας ακίνδυνος. Ή  
έννοια τής ρΐ}τρας τούτης ητις ούδέν άλλο είνε κατ’ ούσίαν ή «χονδρο- 
ειδής» (K oh ler) απόπειρα τής ύστερον διδαχθείσης «προϋποθέσεως». 
ώς αρχή τοϋ ιδιωτικού δικαίου αποκρούεται τόσον έν Γαλλία δσον και 
έν Γερμανία ύπό τό κράτος τοΰ ρωμαϊκοί δικαίου. Ουτω αντί παντός 
άλλου R egelsberger. Πανδέκται I § 175 : «( Ωσαύτως) δέν είνε ακρι
βής ό έπί μεμονωμένοι εκδηλώσεων έρειδόμενος ’ισχυρισμό·;, δτι συμ- 
βατικαί υποχρεώσεις καταργοΰνται. έάν άπό τής άναλήψεως αύτών με- 
τεβλήθησαν αί περιστάσεις έπί βλάβη τού ύποχρέου. Αύθαι ρέτως λογί
ζεται περικλείουσα ή σύμβασις τήν έπιφύλαςιν, δτι δέν ήθελεν έπέλθη 
τοιαύτη μεταβολή (ή Αγόμενη ρήτρα κτλ. ώς άνω ι. Τίποτε δέν είνε 
μάλλον επικίνδυνον διά τάς συναλλαγάς. Κάθε αγοραστής θά ήδύνατο 
νά άφίσταται τής αγοραπωλησίας δταν πίπτουν αί τιμαί, κάθε πωλητή; 
δταν ύψόνωνται. "Οπου είνε άνεγνωρισμένη κατάργησις ενεκα μεταβο
λής τών περιστάσεο>ν, έκεΐ στηρίζεται αυτη είτε είς τήν ερμηνείαν τού 
ιδιαιτέρου είδους τής συμβάσεως είτε είς θετικήν διάταξιν. λ. χ. Π. 46, 
3 , 38 πρ., Κ. 4, 65, 3». (Περί τού τελευταίου άνωτ- σ. 173 ι.

Ά ν  έν τώ γερμανικώ κώδικι καθιερούται διάφορος αρχή, δέν fit urn 
ρεΐ νά έξετασθή είς τίιν γοργήν αυτήν έπισκόπησιν, οπου προσπάθεια γί
νεται θέσεως μόνον τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος. Τούτο μό
νον δύναται νά λεχθή, δτι ύπό τό κράτος αύτοϋ, άφ ’ ενός πληρέστερων, 
εί καί τεχνικώς πολυπλοκώτερον, ρυθμισαντος τά περι αδυναμίας παρο
χής, καί άφ( ετέρου μετ έμφάσεως τονίζοντος ώ ; ερμηνευτικόν απα
ραίτητον στοιχειον τών συμβάσεων τάς ύπό τής καλής πίστεως εμπνεο- 
μένας απαιτήσεις τών συναλλακτικών ηθών. εύχερέστερον, φρονώ, θά 
ήτο δυνατόν νά εύρεθη όδός άγουσα έκάστοτε είς ίκανοποίησιν τού έπί 
τοιούτων διαφορών τήν σήμερον αναπτυσσόμενου περί δίκαιο” αϋσθή- 
ματος.

Καί αληθώς. Τό δεσμεύεσθαι έκ τών συμφωνιών αποτελεί μέν κρη
πίδα παντός δικαίου — «συμφωνία καί νόμος» λέγει καί ή παροιμία,-— 
άλλ’ δμως, λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής γενικής καί βαθείας επιρροής 
τού πολέμου τούτου έφ’ δλας τάς έκδηλώσεις τή; ζωής δλου τοϋ κό
σμου, τό έμπνέον κάθε δίκαιον ήθικόν ρεύμα θά έστείρευε καί ή αρχή 
τής καλής πίστεως, ητις ωσαύτως αποτελεί θεμέλιον τού συγχρόνου· συν
αλλακτικοί δικαίου, θά κατήντα κενή πάσης σημασίας ιδέα, έάν ή θεω
ρία τού μεταπολεμικού ιδιωτικού δικαίου ένέμενεν είς τήν πριν εύλό- 
γως άτεγκτον αύτής διδασκαλίαν.

ΒΙς τήν Γαλλίαν, ής καί μόνης τήν έν τώ  σημείφ τούτω κίνησιν καί

ταύτην άτελώς έχω ύπ' δψιν μου, δέν δύναται τις νά εϊπτ| είσέτι δτι 
καθί-ερώθη γ ε ν ι κ ή  αρχή μεταρρυίΚιίσεως τών συμβάσεων. Τό δόγ
μα τού αστικού δικαίου, έφ’ δσον είς καθ’ έκαστον περιπτώσεις ανα
γνωρίζει τήν ανάγκην νά προσέλθη επίκουρον είς τόν οφειλέτην έο- 
γάζεται ή μέ τήν θεωρίαν τοϋ απροόπτου ή μέ θαυμαστάς μαλακάς ανα
λογίας. τόσον συνήθεις είς τήν γαλλικήν μέθοδον· ουτω αί άνωτέοω 
περιπτώσεις τοϋ μισθωτού συζητούνται κατ' αναλογίαν τών άρθρων 
17“ -  (= Π α νδ . 19, 2, 30 § 1) καί 1769 ( =  ΓΙανδ- 19, 2, 15 § 2 επ.) 
τοΰ αστικού κωδικός. Εκ &  τών διοικητικών δικαστηρίων, ατινά. λόγω 
τής έν τώ δικαίω τούτω διαφορότητος ουσίας καί μεθόδου, κινούνται 
ελευθερωτερον, τινα μέν εμμένουν εί; τήν αρχήν τής απολύτου ισχύος 
τών συμβάσεων (ούτοι νομαρχιακά συμβούλια άπέκρουσαν κάθε αυξη- 
σιν τής τιμής τού ςκοταερίου), άλλα δέ καί ιδία τά ανώτερα προσπα
θούν δι επιεικούς ερμηνείας τών συμβάσεων ν’ άποκαταστήσουν κά 
-τοιαν ισορροπίαν μεταξύ τών μερών. Ουτω τό Συμβούλιον τής Επι
κράτειας αιτησιν εταιρείας φωταερίου, δπως καταδικασθή ή πόλι; τοϋ 
B ord eau x  είς συμμετοχήν τών έκ τής ύπερτιμήσεως τοί γαιάνθρα- 
κος προσθέτων βαρών, οντε έδέχθη, ουτε (τούτο έπέκρινεν ό D ugu it) 
άπέρριψε, περιορισθέν. έν τή τόσον γονίμφ είς δικαιογόνον δράση» ευ
στροφία του, νά παραπέμψη τούς διαδίκους εις φιλικήν συνεννόησιν, 
είς τό σκεπτικόν δμως τής άποφάσεώς του υποδηλώνει πλέον ή σαφώ;, 
ότι φιλικός διακανονισμός συμφέρει είς τήν πόλιν.

Ό πως ποτ' άν ή. τούτο πρέπει νά νοηθή. δτι. τών λύσεων έξαρτω- 
μένων εκ τής ερμηνείας τών καθ’ έ'καστον συμβάσεων, τό πρόβλημα 
κεΐται εις χεϊρας τής θεωρίας καί τής δικαστηριακής πράξεως. Ό  νο- 
μοθετης, ως είκός, δέν δύναται ν’ άναλάβη έργα κριτοϋ τών καθ’ έκα
στον συμβάσεων. Αφ ετέρου διά νόμου καθιέρωσις γενικής άρχής καί 
δυσχερής εινε αλλά και περιττεύει, καθ’ δσον πρόκειται περί ερμηνευ
τικών οδηγιών έξ εκείνων, αϊτινες απορρέουν έξ άνωτέρων έν τφ δι- 
καίφ ί&ωδών. μή προσδιοριστών υπό τοϋ νομοθέτου. "Οθεν ό νόμο; 
409. ί) μετατρέψας τήν αρχήν ταύτην εις πράγματα ή μάλλον είς χρή
ματα π ρ ο ν ο μ ί α  κ ώ  ;  υπέρ ώρισμένων οφειλετών, τών ενοικιαστών 
δημοτικών ή κοινοτικών προσόδων, έν σχέσει πρός τάς «μετά τήν έκ- 
ρηςιν τον ευρωπαϊκού πολέιιον» ζημίας (άρθρ. 41, αποτελεί άν μή τι άλ
λο. πάντως νομοτεχνικόν ολίσθημα. Έκεΐ μόνον επιτρέπεται νοιιοθετική 
«πέμβασις, οπου λόγω τής κοινωνικής σημασίας τής ύπό έκτέλεσιν συιι- 
■βατικής ύποχρεώσεως. έκφεύγει ή σιίμβασι; τών αποκλειστικών όρίων 
τού ιδιωτικού δικαίου. Έκεΐ δηλαδή δπου τό κράτος χάριν τού άδιατα- 
ράκτου τής δημοσίας τάξεως καί χάριν τής κοινωνικής ειρήνης ύπο- 
χρεοίται νά λαμβάνη αστυνομικά ιιέτρα. Ή  έπέμβασις αύτη αναλύεται



άπό τής άπόψεως τοΰ Ιδιωτικού δικαίου είς ερμηνείαν τής συμβάσεως 
\>π’ αύτοϋ τοΰ νομοθέτου. Τοιαύτην βάσιν εχει σχέδιο ν νόμου περί φ<ϋ- 
τισμοϋ τών πόλεων κλπ. ψηφισθέν κατά τήν τελευταίαν περίοδον, οπερ 
χορηγεί είς τήν διοίκησιν τήν εξουσίαν νά όρίζη διατιμήσεις τοΰ φ ω 
ταερίου καί τοϋ ηλεκτρικού φωτός. Κατά τήν έν τφ άστυνομικφ μέτρω 
ένυπάρχουσαν έννοιαν, ή άπόφασις τής διοικήσειος είνε πάραυτα εκτε
λεστή, χωρίς με τοΰτο ν* αποκλείεται ή προσφυγή τοϋ έκμεταλλε\ιτ<Λ 
τής έπιχειρήσεοίς είς έπί τούτω καθιστάμενον διαιτητικόν δικαστήριο» 
(αρθρ. 4 ). ’Αλλα καί τοΰτο τό νομοθετικόν μέτρον τής τελευταίας πε
ριόδου απέμεινεν απόπειρα, τοϋ σχεδίου, κάίπερ τελειωτικώς ψηφισθέν- 
τος, μή γενομένου νόμου. ’Εφ’ ώ αι διάφοροι εταιρείαι φωτισμού, λύ- 
σασαι. αφελέστατα κοινωνικόν πρόβλημα, οΐον τό τής Ισχύος τών συμ
βάσεων. ηυξησαν τάς τιμάς μονοιιερώς καί αύθαιρέτως χωρίς νά μεσο
λάβησή δικαστική ερμηνεία τών συμβάσεων κατά τό κρατοϋν δίκαιον, 
δι’ ής καί μόνης ·θά ήσφαλίζετο καθορισμός ft ε μ ι  τ ώ ν  ορίων ύπερτι- 
μήσεως. Η  υπερφίαλος αυτη στάσις τών εκμεταλλευτών ήδύνάτο κ μ  
δύναται νά κτυπηθή, επικαλούμενων τών Δήμων ή Ιδιωτών τήν έπέιίβα- 
σιν τών πολιτικών δικαστηρίων καί μόνων τούτων· Ή  έπέμβασις τώ ν 
ποινικών δικαστηρίων δυνάμει τοϋ νόμου 703. δεν είμπορεΐ ν' άγαγη είς 
πόρισμα έμπνέον πεποίθησιν έπί όρθην έκτίμησιν. καί τοΰτο διά t»W 
βαθύτεροι1 αλλά καί άπλούστατον /όγον, δν καί άλλαχσϋ έτόνισα, δτι 
τοιαΰτα ζητήματα, άσχετα προς τήν έννοιαν τοϋ εγκλήματος. δέν λύην 
ται είς τά άνακριτικά γραφεία καί τάς αίθουσας των πλημμελειοδι
κείων. (1 ) .

Κ. Δ .  Τ Ρ Ι Λ Ν Τ Λ Φ Υ Λ Α Ο Τ Γ Ο Υ Λ Ο Σ

10 Αύγουστου 1916.

ί 1 ) 'Ως Ιπληροφορήβην μετά τήν στοιχειοθέτησιν τον κειμένου,evfra ό λόγ«ς περί 
τών δυνάμει προνομιακών μετά τών δήμον ο υ μ 6 ά σ ε  οι ν λειτουο γουβών tm- 
χει'ρήσεων φωτισμοϋ, έν Άθήναις δέν ηϋξήίΗι μονομερώς ύπό τής εταιρείας εϊ- 

t  μή μόνον ή τιμή τοϋ ηλεκτρικοί φωτός, ώς πρός τά όποιον δέν υπάρχει· ουμβπ- 
οις μετά τοϋ δήμου· τοϋ οποίοι- δηλαδή ή ένκατάστασις, κατά τήν φ-ρασιο?,ογί- 
αν τοϋ ώς ανω νομοσχεδίου ( tiohj. 3 καί 4), «λειτουργεί κατόπιν άπλής 
άδειας τής Κυβερνήσεως, άνευ αποκλειστικού διά σ υ μ β ά σ ε ω ς  προνομίου». 
Ό τ ι δμως καί είς τήν περίπτωσιν π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  μόνον μονοπωλιακής 
παραγιβγής, παραγωγής δηλονότι, ώς ή έκ τοΰ ηλεκτρικόν φωτός έν Άθήναις, 
άποκλειούσης ide 'fa c to  κάθε συναγωνισμόν, δέν είνε έπιτετραμμένον εις τον 
παραγωγόν, κατά τήν σύγχρονον ηθικήν έν τώ δικαίω άντίληψιν, νά καθοριΧΐί 
αύθαιρέτως καί κατ’ οίκείαν κρίσιν οίασδήποτε τιμάς, περί τούτου ι hr τήν 
άνωτέρωίσ. 178 σημ. 1 έν τέλει) μελέτην μου σελ. S0 καί παράβαλε EntSC5lie:- 
dung-en dfes Reieiisgerichts in Zivjlsachen τόμ. 62, σελ. 264.

Η ΓΕΡΜ ΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝ Η  ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Απέναντι στή στασιμότητα πού παρουσιάζει· χά τελευταία χρόνια στή 
Γαλλία ή καλλιτεχνική ζωή καί ιδιαίτερα ή λογοτεχνική, ή αντίστοιχη 
κίνηση τών χρόνων αύτών στή Γερμανία, ή φιλολογία καί ί) τέχνη, 
μπορεί νά καυχηθή πώς βρίσκεται στό δρόμο μιας χαρακτηριστικής 
ακμής. Τά συμπτώματα τής στασιμότητας στή γαλλική λογοτεχνία κάθε 
άλλο βέβαια παρά νά θεωρηθούν σάν μιά κατάπτωση, πολύ περισσότερο 
μπορεί νά εξηγηθούν ίσιος σάν ανάπαυλα, σά στάδιο μεταβατικό ποιος 
ξέρει πρός ποιο νέο άναγεννητικό άνάδοΛία άπό εκείνα πού συνήθισε 
τόν κόσμο αιώνες τώρα ό γαλλικός πολιτισμός. "Ο.τι θέλει νά νοηθή 
εδώ μέ τό χαρακτηρισμό τής σημερινής λογοτεχνικής εποχής στή Γαλ
λία ώς στάσιμης, είνε πώς τις στιγμές αυτές, στήν τελευταία ιδίως δε
καετία, ή Γαλλία φαίνεται σά νά επαυσε νά σκορ/ία στον κόσμο τή θερμή 
αναζωογονητική πνοή, νά σαλπίζη στην άνΕρωπότητα τή δυνατή κραυγή 
πού αντήχησε πάντοτε, δχι μόνο σά σύνθημα τής προοδευτικής ορμής 
τής έποχής, αλλά καί σάν προαισθαντικο σημάδεμα τού μέλλοντος· Σ ά  
νά έχουν κλειστή γιά μιά στιγμή οι μςνάλοι όο'ζοντες άπό τό βλέμμα 
της. ή σημερινή γενεά φαίνεται ν' άτενΈτ) περισσότερο σ ’ ενα στενώτερο 
παρόν, σέ μιά πραγματικότητα ιιέ πιο περιορισμένα ιδανικά. Ή  κατά
σταση εχει βέβαια τήν ιστορική δικαιολογία της, δμως μένει πάντα 
τό γεγονός πώς μέ δλες τις μονωμένες τεχνικές καί ψυχικές αναζητήσεις 
τών τελευταίων χρόνων, τό επίπεδο τής λογοτεχνικής ενέργειας εχει χα
μηλώσει : ή δημιουργική καθολικότητα ενός Ζολά μοιάζει γιά τή σημε
ρινή γενεά σχεδόν σβυσμένος φάρος, ή μεγάλη παράδοση τοϋ γαλλικού 
μυθιστορήματος, πού' γέμισε μέ τό επιβλητικό οικοδόμημά του δλον τόν 
περασμένο αιώνα, φαίνεται σά νά σταματά μέ τόν Άνατόλ Φράνς, ή 
τέχνη τοϋ Φλόμπερ ζητά συνέχιση έξω  άπό τό γαλλικό έδαφος, ό ανθρω
πιστικός ενθουσιασμός τών Βέλγων, αλλά γαλλόφωνων Βεράρεν καί 
Μάτερλιγκ βρίσκουν ηχώ έντονώτερη στή νέα Γερμανία, ή γαλλική σκηνή 
εξελίσσεται σ' εμπορική μόνο επιχείρηση, κυρίαρχοί της εινε συγγραφείς 
τοΰ τύπου τών Μπερνστάϊν, Καπύς ή Έρβιέ. καί είνε μετρημένες αί μορ
φές σάν τοϋ Ρομαίν Ρολλάν πού πολεμούν νά συγκροτήσουν σ' ενα ύψος 
τή μεγάλη γαλλική παράδοση πού έχει πρωτοστατήσει πάντοτε στήν εύρω- 
παϊκή λογοτεχνία.

Διαφορετικά στή Γερμανία. Είνε άναγνωρισμενο καί σ' αυτή τή Γερ
μανία πώς ή γερμανική πνευματική παραγωγή, ακόμη καί στις μεγαλύ
τερε; στιγμές της, δέν κατώρθα>σε νά ύποταχθη σε μιά γενική χαρακτη-



ρκκική μορφή και ν’ αποτελεση εναν ισοϋψή άρμονικο ρυθμό σέ κάθε 
έκδήλωση, νά φτάση δηλαδή εναν ενιαίο τνπο πολιτισμού, δπως εγινε σέ 
αλλα μεγάλα ιστορικά εθνη. Ό  ίδιος ό IV.οΰτε. το μεγαλύτερο κορύφωμα 
τής Γερμανικής διανοητικότητας ώς τώρα, τό ώμολόγησε πώς τό γερ
μανικό έθνος θά χρειασθή καιρόν? ακόμα γιά νά φτάση στον τελικό πολι
τισμό του.

Έ νώ ή ’Αναγέννηση συμπλήρωσε τό εργο της στήν Ιταλία, ένώ ά- 
νοίγοταν μέ δλη τή λάμψη του τό φώς τοΰ «Βασιλιά Ήλίου» στή Γαλλία 
καί ή ’Αγγλία εγκαινίαζε τή νέα εποχή της μέ τήν επανάσταση τού 
Κρόμβελλ, ένφ προετοιμαζόταν επειτα ολόκληρον αιώνα πάλι στή Γαλ
λία ή μεγάλη Ιπανάσταση, ή Γερμανία τεμαχισμένη σέ κρατίδια, καθν- 
στερημένη τρεις δλους αιώνες στήν οικονομική, πολιτική καί κοινωνική 
ανάπτυξη, μόλις κατα τα τελη τοΰ 18οι) αιώνα αρχίζει νά φανερών]} με
γάλα δείγματα μιας γενικώτερης πνευματικής αναλαμπής μέ τήν περί
φημη εποχή τών Λέσσιγκ, Έ ρδερ , Γκαϊτε, ΣΟλερ, Κλάϊστ, Σλέγελ κλπ., 
δηλαδή τήν κλασσική κι επειτα τήν ρομαντική περίοδο τής. γερμανικής 
λογοτεχνίας. Μιά κάποια πολιτικοκοινωνική αναγέννηση, πού φαίνεται 
ν άνατέλη στο μεταξύ μέ τη ναπολεόντεια κατάκτηση| πνίγεται πάλι 
στην πολίτικη αθλιότητα που ξανακυριάρχησε ιι® τήν επικράτηση τών 
ήγεμόνων επειτα άπό τό λεγόμενο απελευθερωτικό αγώνα τοΰ 1813. δπως 
'καί ό κατοπινός επαναστατικός όργασμοΓ τής εποχής τον Χάϊνε και τής 
<Νέας Γερμανίας» συντρίβεται στό οίκτρό τέλος πού ελαβε ή επανάσταση 
τοΰ 1848·

Η  αποκατάσταση επειτα τής πολιτικής ενότητας τής Γερμανίας μέ 
τήν ηγεσία τής πρωσσικής στρατοκρατίας, δπως συντελέστηκε, καί μέ 
τήν κυριαρχία τής στρατοκρατίας αύτής πού είχε ώς άποτέλεσμα, βι*θί- 
ζει τή γερμανική διανοητικότηιτα καί ιδιαίτερα τήν τέχνη σέ πιο μεγάλη 
στασιμότητα. ’Έπρεπε ν άναφανή ή πρώτη ελεύθερη κοινωνική κίνηση 
πού άπλώθηκε διαμιάς στή Γερμανία μέ τήν αναστολή τοΰ άντισοσιαλι- 
στικοϋ νόμον τον Βίσμαρκ* γιά νά σημειωθούν κα'ι τά πρώτα συμπτώ
ματα τοΰ νέου πνευματικού όργασμού πού χαρακτηρίζει τούς μετά τό 
1890 χρόνους. Τό θέατρο ζωογονείται μέ τήν επίδραση τοΰ ’ 'Γψεν καί 
τοΰ γαλλικού νατουραλισμού, ό γαλλικός ίμπρεσσιονισμός επαναστατεί 
οτή ζωγραφική τήν αποσκελετωμένη ακαδημαϊκή παράδοση, τό παρά
δειγμα τοΰ Ζολά άνοίγει νέους δρόμους στό μυθιστόρημα) μιά ολόκληρη 
λυρική ποιητική σχολή μαθητεύει στήν τεχνική τοΰ Βωδελαίρ, τοΰ Μαλ- 
λαρμέ και τοΰ Βερλαίν, ενώ σύγχρονα τό κήρυγμα τοΰ Νίτσε τονώνει 
τή θέληση πρός τόν άτομισμό καί τήν ελευθερία τής σκέψης· Είνε μιά 
νέα εποχή πού γίνεται και είνε αναμφίβολα μιά νίκη στήν καλλιτεχνική 
γερμανική ζωή τής νικημένης στρατιωτικά Γαλλίας.

Η κίνηση τών τελευταίων είκοσιπέντε χρόνων είνε ή εξακολούθηση 
τοΰ δρόμου αΐτοΰ μέ μιά άδιάκοπη αναζωογόνηση τής νέας πνοής πού 
ξαναγέννησε τή Γερμανία. Βέβαια ή σημερινή φιλολογική Γερμανία 
δέν εχει νά επίδειξη μεγάλες φυσιογνωμίες, ισχυρές μορφές κυρίαρχες 
μιας εποχής, δπως άλλοτε ό Γκαΐτε, επαναστατικές προσοίπικότητες μέ 
'/«ισμαπολιτική σημασία ή πλατιά ανθρωπιστικά όνειρα, δπως ενας 
Τολστόϊ ή ’Ίψεν. Στρίντμπεργ ή Φράνς, οΰτε άκόμα καλλιτεχνικές ατο
μικότητες μ’ ευρωπαϊκή δχι μόνο φήμη, άλλά καί επίδραση. Αποτέλεσμα 
όχι πιοιεύκο τόσο μιας φυσικής άνεπάρκειας τής θέλησης τοΰ Γερμανού 
πρός αύτόβουλη. προσωπική, ανεξάρτητη ανάπτυξη τοΰ άτόμου, δσο 
τής οργανωτικής συνολικά καί συνεπώς Ισοπεδωτικής τάσης τοΰ κρά
τους. πού φυσικά αντανακλάται κ’ επιδρά παρεμποδιστικά σέ μιά π ιό 
αυθόρμητη κι ελεύθερη ζωϊκή εκδήλωση του άτόμου. Σαν αντίρροπο 6- 
μα>ς στήν ελλειψη αύτή,ή σύγχρονη λογοτεχνική καί καλλιτεχνική προσπά
θεια παρουσιάζει μιαν ένταση δυνάμεων, μιά πλησμονή ορμών πού ανοί
γονται πρός κάθε ορίζοντα, κάθε πολιτισμό καί κάθε νεωτεριστική τάση 
ζωής και τέχνης : ή ζωγραφική μέ ατομικότητες, δπως ό Λίμπερμανν, 
δ Σλέφογτ· ό Βαϊσσγκέρμπερ, ό Καδίνσκι, απλώνεται σέ πανευρωπαϊκή 
σημασία, στό θέατρο εγκλιματίζεται ό ’Ίψεν περισσότερο παρότι στό 
πάτριο έδαφος, επιδιώκεται μέ μιά προσπάθεια σοβαρή καί άδιάκοπη ή 
λύση τοΰ σκηνικού προβλήματος τοΰ Σαίξπηρ, υιοθετείται δ Μάτερλιγκ, 
ό Χάμψουν, ό Ανδρέϊεφ, αποκαλύπτεται ή μεγαλόπνοη επιβολή τοΰ 
Στρίντμπεργ, ένώ παράλληλα ή εγχώρια παραγωγή μέ δραματικούς 
δπως ό Χάουπτμανν, ό "Οφμανσταλ, ό Βέδεκιντ, ό ’Όΐλενμπεργ, ό 
Σνίτσλερ, ζητά μακριά καί εξω  άπό κάθε βιομηχανικό τέχνασμα νά 
υπόταξη σέ μιάν άρμονική έκφραση καί σ’ εναν ατομικό καί νέο ρυθμό 
τις πολυσύνθετες κινήσεις τής σύγχρονης γερμανικής ψυχής, τόγ ίδιο 
αγώνα δηλαδή πού πολέμα καί ή λυρική ποίηση μέ τούς Στέφαν Γκεόρ- 
γκε, τό Ρίχαρδ Δέμελ καί τό Ράϊνε Μαρία Ρΐλκε ώς πρωτοπορεία, τήν 
ίδια χαρακτηριστική προσπάθεια πού φανερώνει καί τό μυθιστόρημα 
τοΰ ’Ιακώβου Βάσσερμανν, τοΰ Θωμά καί ’Ερρίκου Μάνν, τοΰ "Ερμανν 
Έ σσε, τοΰ Φρειδερίκον καί τής Ριχάρδας Οΰχ, γιά ν’ αναφέρω κι εδώ 
μόνο μερικούς. τούς περισσότερο ατομικά σχηματισμένους. Καί μιά πνοή 
φυσά άπό δλη αυτή την κίνηση, μιά έφεση απολυτρωτική τοΰ νοΰ άπό 
τό σχολαστικισμό καί τής ψυχής άπό τή δουλικότητα, τους δύο αϊτούς 
άπό ανέκαθεν εχθρούς τής γερμανικής προόδου.

Ο ’Ερρίκος Μάνν στο μυθιστόρημά του « Ό  υπήκοος», πού είδε τό 
φ ώ ; .μόλις προ δύο χρόνων, μάς δίνει τό σύμβολο τής δουλικότητας καί 
τής κοινωνικής διαφθοράς στή Γερμανία, τήν πιο τρομακτική εικόνα 
τής χαμέρπειας τοΰ χαρακτήρας καί τής ψυχής τοΰ Γερμανού κάτω



άπό τή διοίκηση τον μιλιταρισμού καί τή ; απολυταρχία;, την εικόνα u' 
ί να λόγο τής γερμανικής κ ο υ λ τ  ο ύ ρ πού φάνηκε πώς απείλησε γιά 
μιά στιγμή δλον τόν πολιτισμό τή; λοιπής Ευρώπης. Παρόμοια λογοτε 
χνικά δημιουργήματα μοΰ φαίνεται πώς είνε μαρτύρια άληθινώτερα άχη 
τις υστερικές κραυγές πού uijwvovrai επάνω στή μέθη τών πολεμικών 
θριάμβων τής στιγμής κα'ι δείχνουν πιστότερα τή διάθεση τών εκλεκτών 
τοΰ πνεύματος απέναντι σέ μιά πολιτικοκοινωνική κατάσταση. ’Έτσι, ποια 
επίδραση θά εχη στήν πνευματική ζωή τής Γερμανίας ή ενίσχυση τον 
μιλιταρισμού καί τής απολυταρχίας πού θ’ άκολοΐ’θοϋσε τή νίκη τών 
γερμανικών δπλων, τό αισθάνεται χωρίς αμφιβολία καλύτερα άν δχι ολο;, 
τουλάχιστο ενα μέρος, τό πιο επίλεκτο καί πιο επαναστατικό τοΰ σύγχρο
νου γερμανικού πνευματικού κόσμου, τό μέρος εκείνο δηλαδή πού κατά 
γενικό κανόνα εκφράξει διαισθαντικά τό μέλλον.

Είνε μιά παρατήρηση πού διατυπώνεται μέ παραδείγματα πραγματικά, 
στο τελευταίο θαυμαστό βιβλίο τοΐ’ Ρομαίν Ρολλάν «Ύπεράνω άπό τήν 
πάληρ, ή παρατήρηση πιο; οί φωνές πού έχουν διατυμπανισθή ώ ς έκ 
φραστικές τών αισθημάτων καί τής στάσης τοϋ γερμανικόν πνευματι
κού κόσμου απέναντι στόν πόλεμο, είνε φο>νές καθηγητών, ποιητών καί 
προσωπικοτήτων επίσημα και γενικά αναγνωρισμένων, φωνές ποΰ ανή
κουν περισσότερο στήν όπισθοπορεία τή ; τέχνη;, τών γραμμάτων και 
τή ; έπιστήμης, ενώ απεναντίας ή στάση ενός μεγάλου μέρους τής πνευ
ματικής πρωτοπορείας τοϋ έθνου;, κάθε άλλο παρά διαπνέεται άπό 
ενθουσιασμό καί πατριωτική εμπάθεια κα'ι μίσος. ’Έτσι, αν λ. χ. ό Χά- 
<.«ττμανν, ό πρωτύτερα «ποιητή" Τή; αγάπη: μντ«ξΰ τών άνθοωπων» 
κατά τό χαρακτηρισμό τοϋ Φρίτ; φόν Ούνρου, καλεϊ τώρα τούς ανθρώ
πους «νά θερίσουν τή χλόη δσο στάζει αίμα», αν ό Ριχάρδος Δέμελ. ό 
μέγας πριν ανθρωπιστή;, ό μαθητής τού Βεράρεν, υμνεί τώρα τόν πό- 
λεμο καί κατατάσσεται εθελοντής, άν ό Θωμάς Μάνν αδελφώνει τό ιδα
νικό τοΰ μιλιταρισμού καί τής κουλτούρ, τής ίδιας δηλαδή κονλτούρ, πού 
ό άδελφός του Ερρίκο; Μάνν μάς εδοσε τήν πραγματική εκπολιτιστική 
της τάση στό μυθιστόρημά του πού άναφέραιιε^ ή άν ό Μαξιμιλιανό; 
Λαρδεν στην πρώτη μέθη του κι αυτός άπό τή γερμανική Λσβολή στο 
Βέλγιο δικαιολογεί τήν εισβολή σάν πράξη τού δυνατού πού δημιουργεί 
το δίκαιο γιά τό σκοπό τον — μιά σειρά δμως άλλων ποιητών καί συγ
γραφέων, ίδίως νεώτερων, ή έναντιώνεται έξ αρχής στις φωνές αύτέςν 
ι; μενει σέ μια απαθή ουδετερότητα ή μεταστρέφει σιγά-σιγά τόν αρχικό 
ενθουσιασμό σέ άνθρωπιστική συμπάθεια.

Τό βιβλίο τού Ρομαίν Ρολλάν μάς παραθέτει σειρά ολόκληρη άπό 
συγκινητικά τεκμήρια τής μεταστροφής αύτή; τών νέων ποιητικών ψυ
χών. μάς δίνει παραδείγματα χαρακτηριστικά ανάλογα μέ τό δικό τον

ενός συγγραφέα τής περιωπής τού Έρμανν Έσσε, πού αύτοεξορίστηκε 
στήν 'Ελβετία καί αγωνίζεται γιά τήν ειρήνη, παρατάσσει χαρακτηρι
στικά άποσπάσιυατα άπό περιοδικά τής σημασίας τών «Φύλλων γιά τήν 
τέχνη» τού Στέφαν Γκεόργκε, πού θέλουν ν άγνοούν σάν δνειρο κακό 
τόν πόλεμο, τών «Λευκών φύλλων» πού προσπαθούν νά προετοιμάσουν 
μέσα στή ζάλη τού πολέμου τή νίκη τής άδελφότητας τοΰ πνεύματος, τού 
«Φόρουμ» τού Βίλελμ Έ ρτσογ  πού κηρύττει μέ φλογερή ευγλωττία τόν 
πόλεμο στόν πόλεμο καί στό γερμανικό σωβινισμό, ή τής «A ktion» τον 
Βερολίνου πού εξακολουθεί νά δημόσιεύη επιδεικτικά μεταφράσεις νέων 
Γάλλων ποιητών καί εικόνες παλαιών καί σύγχρονων Γάλλων ζοιγράφων 
καί νά θρηνή τό θάνατο στη μάχη τού Γάλλου πατριώτη ποιητή Peguy, 
ωσάν θάνατο μεγάλου Γέρμα·οΰ ποιητή.

Τά ουμπτωματικά αντά γεγονότα, τό πνεύμα αύτό τής άνθρα>πιστικής 
νηφαλιότητας δσο κι άν μόνο σ’ ενα μέρος τοΰ γερμανικού πνευματικού 
κόσμου παρουσιάζεται, δμως ιιοΰ φαίνεται πώς άνταποκρίνεται πραγμα
τικά στή γενικώτερη πνευματική και ψυχική διάθεση, πού χαρακτηρίζει 
τήν τελευταία έξέλιξη τής γερμανικής λογοτεχνίας. Ή  γενική βέβαια 
μέθη τών πρώτων πολεμικών ημερών, ή ιδέα τής άπειλής τών συνόρων 
καί ό φόβος τής ξένης εισβολής πού ενεργεί πάντα στήν ψυχολογία τών 
ατόμων 11 > και μεταβάλλει σά με θαύμα καί τις πιο κοσμοπολιτικά μορ
φωμένες λαϊκές τάξεις σέ πλήθη καί στρατούς με ετερόφωτο πατριωτικό 
αίσθημα, δλα αύτά καί δχι λιγώτερο ή επιβολή τής δύναμης τού χ :ηχ-  
τους παρέσυραν καί τά πιο εξελιγμένα πνεύματα· τόσο, ώστε νά παρου- 
σιαστή ολόκληρη ή γερμανική ψυχή σάν άβουλο καί άψυχο νευρόσπαστΟ 
τής κατακτητικής ορμής τής πρωσσικής στρατοκρατίας, 'Ωστόσο ή α
λήθεια φαίνεται νά είνε πώς ή κατασυντριβή τοΰ μιλιταριστικοΰ πνεύ
ματος καί ή δη μοκ ρατικώτε ρ η διαρρύθμιση τής πολιτικής ζωή ; στή 
Γερμανία θά σημάνη μιά πραγματική άνακούφιση, ενα άποτίναγμα σάν 
εφιάλτη καί για τη γερμανική τέχνη καί θά εχη ώς αποτέλεσμα νά τής

(1 ) Μήπως ή μεταστροφή τών μεγάλων άνδριοπιστικών Ιδανικών, ποΰ εχοιτν- 
θρέψει πάντα τή Γαλλία, στή στενή σωβινιστική αντίληψη τών τελευταίων χρό
νων, πράγμα ποΰ αναμφίβολα εχει συντείνει στή στασιμότητα τής γαλλικής λο
γοτεχνίας τών ήμερών αύτών, δέν είνε ίσως ενα ψυχολογικό άποτελεσμα τής 
Αδιάκοπης απειλής τών γαλλικών συνόρων άπό μέρους τής κατακτητικής ορμής 
τής πρωσσικής στρατοκρατίας ; Βέβαια αυτόν τόν κίνδυνο τόν έχουν συνειίίητίί 
ϊ| ασυνείδητα εκμεταλλευτή και αύξηση αλλαι κυινωνικοπολιτικοί παράγοντες 
j-flx πρώτα τό κόμμα τών άντιδημοκρατικών βασιλο<ρρόνοη'. Μά ή πραγματική 
ώς άποδείχτηκε υπόσταση τοϋ κινδύνου δικαιολογεί και εξηγεί ί<ηορικά την 
επικράτηση τής σωβινιστικής Ιδεολογία: τής R evanch e ατ1Ι Λ-εα γενεά.



άνοιξη τόν ορίζοντα πρός τόν άέρα πού νοσταλγεί από καιρό καί πού 
«ήμερα τήν εφεσή του μόνο αισθάνεται, προς τόν α έ ρ α  τ ή ς  έ λ ε υ- 
ΐ*ε ρ ι α ς ,  που θαυμάζει στή Γαλλία καί ποθεί για τήν πατρίόα του ό 
Ιούλιος Μάϊερ- Γκρέφερ, ό γνωστός ριζοσπάστης τεχνοκρίτης τής νέας 

Γερμανίας.
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ΔΗΜ ΟΤΙΚΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοι, ειδικοί καί μή. συμφωνούν δτι ή Ελληνική παιδεία δέν άντα· 
Λοχρίνεται στό μεγάλο της σκοπό. Ή  διόρθωση τών σχολείων, τά προ
γράμματα τους καί ή μόρφωση τοΰ διδακτικού προσωπικού, μέ δλες τίς 
μερικες μεταρρυθμίσεις. μένουν κατ ουσίαν ακόμη σκλαβωμένα σ ’ενα ολι
γαρχικό ιδανικό’ τό ιδανικό ενός παρεξηγημένου κλασικισμού πού περιο
ρίζεται κυρίως στή μίμηση τύπων νεκρών. Τό δημοτικό προετοιμάζει γιά 
τό ελληνικό σχολείο, κι.' αύτό πάλι για τό γυμνάσιο, πού δουλεύει κακά 
μονάχα yia τη φιλολογική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου. Ή  ϊδια τάση χαρα
κτηρίζει τά προγραιιματά τους οπου τά τεχνικά μαθήματα είναι σά νά 
λείπουν δλως διόλου καί ό φυσικός κόσμος θυσιάζεται αλύπητα στον 
ιστορικοφιλολογικό, πού γι’ αυτόν καί μόνο μορφώνεται μέ δλες τις αντί
θετες προσπάθειες τό διδακτικό προσωπικό. Καί ό ίστορικοφιλολογικός 
δμως αύτός κόσμος περιορίζεται κυρίως στην κλασική περίοδο δπως τήν 
παραμόρφωσε ή ελλειψη κάθε δημιουργικής πνοής, ή «γνοια τού βυ- 
ζανπακού καί ή περιφρόνηση τού νέου Ελληνισμού. Ή  λεξιχράιειιι 
εξακολουθεί ακόμη νά σέρνη στό άρμα της ολόκληρο τό σχολικόν όργα- 
νισμό, τυλίγοντας έτσι τόν τόπο μας σέ σύννεφα σκόνης που θαμπώνουν 
ιά πιό πολλά νεοελληνικά ιιάτια καί τά κάνουν ανίκανα ν’ άντικρύσουι- 
ζωντανή τήν πραγματικότητα.

Από καιρό σέ καιρό, καί πιό πολύ τήν τελευταία δεκαετία; εντονε; 
φωνές έτάραξαν τή μακάρια λιμνοθάλασσα τών ειδικών-, Περιωρίζονταν 
όμως πάντα σέ μεμονωμένα φαινόμενα καί απαιτήσεις μέ δλως διόλου 
διαφορετική σπουδαιότητα, π.χ. άνθρωπινά κτίρια, θρανία υγιεινά, σχο
λικά όργανα, χτύπημα τής βιβλιοκαπηλείας, Κατάργηση τών' πολλών 
βιβλίων, κατάργηση τών Ελληνικών σχολείων, προσθήκη ένός χρόνον 
στις γυμνασιακές σπουδές, αλλαγή διδακτικής μεθόδου, πρακτικοποίηση 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κλπ. κλπ- κλπ. Ή  πρώτη προσπάθεια τού 
κ. Ευταξία νά συστηματοποιήση μερικές άπο- τίς απαιτήσεις αυτές καί νά 
ϊ&πηρετηση μέ τήν κατάλληλη διάρθρωση τών σχολείων δλεΓ τις κοινωνικές

τάξεις άπέτυχε άπό τήν άντίδραση τού δασκαλικού κόσμου. Η  αποτυχία 
της δμως πιο πολύ ωφέλησε παρά εβλαψε, γιατί εμπόδισε νά καθιερωθφ 
στήν παιδεία μας σύστημα πού θά δυνάμωνε πιό πολύ τόν άσυστηματο- 
ποίητο καί παραλυμένο ψευτοκλασικισμό, δίνοντάς του ενα πλαίσιο σφι- 
χτοδεμένο σύμφοϊνα μέ τήν επικίνδυνη μονομέρειά του. "Υστερα ξεφύ
τρωναν σπασμωδικά καί θνησιγενή μέτρα καί αποφάσεις πού κρατούσαν- 
δσο καί ή υπηρεσία τοΰ κάθε μεταρρυθμιστή υπουργού. Μόνο δυο ση- 
μαντικώτατες καινοτομίες έγιναν καί επικράτησαν τήν εποχή αΐντή. Ή  
πρώτη ζήτησε ριζώνοντας νά δημιουργήση μέ τό μάθημα τής γυμναστι
κής αντίρροπο στήν εγκληματική ακινησία τών παιδιών, καί κατώρθωσε 
-Ί ολλά. Η άλλη, πνέοντας άπό τήν πηγή τής Ερβαρτιανής σχολής στή 
Jena, μέ τους λίγους της αντιπροσώπους στον τόπο μας περιορίστη
κε στήν καλλιέργεια καί τή διάδοση μιας ανθρώπινης μεθόδου στή 
διδασκαλία. Και τό κατόρθωσε έν μέρει γιά τή νέα γενεά τών δημοδιδα 
σκάλων, μέ τόν κίνδυνο δμως νά διαλυθούν δλα σέ τύπους χωρίς ουσία ή . 
σωστότερα σε τύπους μέ την ιδια. τήν παλιά οισία- στή μεθοδική δηλ 
επεξεργασία καί εμπέδωση τού ψευτοκλασικισμοΰ, τών νεκρών δηλ. τύ
πων τοΰ κλασικού ιδανικού. Στον κίνδυνο αυτόν δν ίντεδρασε ή πρακτική 
δράση ένός Αάμψα μέ τή ζωντανή του προσωπικότητα, ή αντίδραση 
φυσικό ήταν νά περιορίζεται στους λίγους μαθητάς του καί νά λείψη 
δλως διόλου μέ τήν αποχώρηση τού παιδαγωγού άπό τό εδώ διδασκα
λείο. Οΰτε μπορούσε νά εινε δυνατό άντίρροπο ό τονισμός τής χειρο
τεχνίας στό ίδιο διδασκαλείο, δσο ή διάρθρωση τών σχολείων, τά προ- 
γράμματά τους καί ή ουσία, ή ιδεολογία τους, παραγνώριζαν τήν έλληνι- 
κή πραγματικότητα καί τά προβλήματά της.

“Ετσι ή παιδεία μας μέ δλες τις μεμονωμένες καί επιτυχείς προσπά
θειες εμίΐνε ουσιαστικά στό δρόμο πού τής είχε χαράξει τό γενικό ιδεο
λογικό παραστράτημα τού ελληνικού κράτους άμέσως άπό τήν ίδρυση 
του. Ή  πρώτη μεγάλη άλλαγή, δχι δυστυχώς στήν πράξη, άλλά στά 
πνεύματα προπάντων λίγων ειδικών καί μερικών επισήμων, γίνεται εδώ 
και λίγα χρόνια, δταν ή σκληρή άνάγκη εσπρωξε τήν 'Ελλάδα σέ επα
νάσταση εναντίον τοΰ εαυτού της. Τότε, δπως δλες οί εκδηλώσεις τής ελ
ληνικής ζωής καί οί διάφοροι οργανισμοί οί υπαγόμενοι στό κράτος, ετσι 
και ή εκπαίδευσή μας εξετάστηκε μέ τήν προσπάθεια τής προσαρμογής 
στις σημερινές, τις σύγχρνες ανάγκες τής κοινωνίας μας· τότε γιά πρώτη 
φορά ζήτησε τό επίσημο κράτος ν’ άντικρύση δσο μπορούσε άπρακατάί- 
ληπτα τά προβλήματα τής νεοελληνικής άγωγής. Τό άντίκρυσμά τους τό 
έχομε άποκρυσταλλωμένο στά εκπαιδευτικά νομοσχέδια τής κυβερνησεως 
τών φιλελευθέρων. ’Εκεί στις εισηγητικές των εκθέσεις καθρεφτίζεται ή 
παιδεία μας σέ εικόνα παρόμοια μ’ αυτήν πού £δωσα παραπάνω, άναλύε-



ται η ελληνική πραγματικότητα, -/.αί μέ τό αληθινό φως της παιδαγωγι
κής καί τής χοιναινιολογίας γίνεται ή προσπάθεια νά προσαρμοστή ό σχο
λικός οργανισμός στή δική μας. τί| σύγχρονη ζωή καί τις δικές της 
ανάγκες. Τά σχολεία μας οργανώνονται σέ βάση δημοκρατική ετσι. πού 
να υπηρετούν δχι μόνο λίγους προνομιούχους, αλλά τό σύνολο των 'Ελ
λήνων, καί ή κάθε κοινωνική τάξη νά παίρνη τή γενική μόρφωση πού 

χρειάζεται. Βάση σ’ όλη τήν οργάνωση είναι τό ενιαίο εξατάξιο δη
μοτικό, όπου θά φοιτούν υποχρεωτικά όλα τά 'Ελληνόπουλα- Ά π ό  τή 
βάση αύτή ύι -̂ώνσνται παράλληλα δυο είδη σχολεία, τό τριτάξιο αστικό 
μέ νεωτεριστική θετική τάση, καί τό εξατάξιο γυμνάσιο πού στά τέσ
σερα τελευταία χρόνια χωρίζεται σέ πραγματικό καί κλασικό τμήμα. 
—υμφωνα μέ το σκοπό του και. την κοινωνική τάξη πού υπηρετεί τό κάθε 
είδος σχο/.εϊο εχει δικό του, ανύπαρκτο κύκλο μαθημάτων· γενικά στά 
προγράμματα τονίζεται. ό παραμελημένος ώς τώρα φυσικός κόσμος, 
στή μέση εκπαίδευση αφιερώνεται αρκετός καιρός γιά μιά ή δυό ξέ
νες γλώσσες, καί γιά τά ιστορικοφιλολογικά μαθήματα εγκαινιά
ζεται ή σπουδαιότατη αρχή δτι κάθε μόρφωση πρέπει νά* στηρί
ζεται στή δική μας, τή νεοελληνική οντότητα. ’Απάνω στήν τέτοια διάο- 
θρωση τών σχολείων γιά τή γενική μόρφωση θά βασιστή ή στοιχειώδης, 
μέση καί ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. IV  αύτή, επειδή ανήκει 
κατ' ουσίαν στό υπουργείο τής Εθνικής Οικονομίας, γίνεται λόγος μόνο 
σε γενικωτατες γραμμές καί δσο σχετίζεται άμεσα μέ τά σχολεία τής 
γενικής μορφώσειος, δημοτικά κυρίως καί αστικά· στό κάθε εξατάξιο δη
μοτικό ή τριτάξιο αστικό σχολείο θά μπορή, άμα τό ζητήση ώρισμένος 
αριθμός γονείς, νά λειτσυργή μιά πρόσθετη τάξη καθαρά επαγγελ
ματική. Τα διδασκαλεία δμως γιά τή δημοτική εκπαίδευση ανα
νεώνονται καί πληθαίνουν, καί γιά νά μή με ί vow  τά τεχνικά 
μαθήματα δπως ώς τώρα στό χαρτί μονάχα. ιδρύεται διδασκαλείο 
ειδικό, οπού θά μορφώνεται διδακτικό προσωπικό επίτηδες γιά τή χει
ροτεχνία, τήν ώδική, τήν Ιχνογραφία κτλ. "Ο,τι πρέπει νά τονιστή ιδιαί
τερα στή νομοθετική αύτή εργασία είναι ή πρόνοια πού δείχνει ό νομοθέ- 
της για τις 'Ελληνοπούλες. Γιά τή μόρφωσή τους ώς τώρα μόνο ή ίδιο>- 
τικη πρωτοβουλία είχε φροντίσει πού χωρίς νά τό καταλάβη εδημιούρ- 
γησε ενα ακατάσχετο ρεύμα πρός τό δασκαλικό πτυχίο. Τώρα τά κορί
τσια υψώνονται στήν ίδια θέση μέ τ ’ αγόρια καί tivaywooi'Covra, οί πνευ
ματικές και κοινωνικές τους ανάγκες, πού θά τις υπηρέτηση σύστημα 
γενικής καί έν μέρει επαγγελματικής εκπαιδεύσεις στηοιξόμενο στις 
ίδιες σχεδόν βάσεις δπως καί τών άγοριών. "Αν προσθέσομε σ’ α<πά 
τή ριζική μεταρρύθμιση στή διοίκηση τής έκπαιδεύσεως πσύ ζήτησε νά 
τήν κάνη πρακτικώτερη καί καρποφόρα, τή δημιουργία σχολικών για-
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τρΰιν. τή φροντίδα γιά τά σχολικά κτίρια, καί τέλος τήν προσπάθεια γιά 
τήν οικονομική, ηθική καί πνευματική ανύψωση τοϋ διδακτικού προσω
πικού, βλέπομε δτι πρόκειται γιά συστηματική εργασία πού ζήτησε νά 
πεοιλάββ δλες σχεδόν’ τις εκδηλώσεις τής παιδείας, δσες μπορούν νά κα
νονιστούν μέ νομοθετικές διατάξεις· Τό πλάτος της δμως δέ θά είχε ση
μασία, άν, όπως είπα καί παραπάνω, δέν συνωδευόταν άπό τήν προσπά
θεια νά προσαρμοστούν δλο στή σύγχρονη, τή δική μας ζωή.

Καί πάλι δμως ή σημασία αύτή περιορίζεται πολύ. γιατί ό νομοθετης 
επηρεασμένος άπό τήν πολιτική πρόνοια μήπως έρθη σέ πολύ μεγάλη 
αντίθεση καί σύγκρουση μέ τά καθεστώτα, δέν τόλμησε νά τραβήξη ώς τό 
τέλος δλες τις αναγκαίες συνέπειες τής ιδεολογίας που ένέπνευσε τά εκ
παιδευτικά νομοσχέδια, καί ιδίως τήν οργάνωση τών σχολείων καί τά προ
γράμματα τους. Τήν ιδεολογία τους τήν εχομε στις εισηγητικές εκθέσεις, 
ιιά πιο ανοιχτή καί ξάστερη στή μελέτη πού έδημοσίε/υσε ό κ. Γληνός στήν 
ιφι,ηίρίδα «Νέα Ελλάς». Καί κεϊ βλέπομε δτι ή ανόθευτη εφαρμογή της 
επρεπε νά όδηγήση μέ σκληρή άναγκαιότητα σέ απαιτήσεις ποΰ στά νο
μοσχέδια ή δέ θίγονται δλως διό'ου ή καί σκοντάφτουν παράδοξα, σέ. δ·.α- 
τάξεις εντελώς αντίθετες. ’Έτσι π. χ.. γιά ν’ αναφέρουμε μόνον ενα ιιά 
ουσιαστικό παράδειγμα,μία άπό τις κεντρικές ιδέες τών νομοσχεδίων είναι 
οΐΐ πρέπει νά βασιστούμε στή δική μας, τή νεοελληνική οντότητα. Κιά 
δμως στά προγράμματα τους ούτε λόγος γίνεται γιά τόν κύριο φορέα 
τής νεοελληνικής ζωής καί αυθυπαρξίας, τή ζωντανή, τήν όμιλουμένη 
γλώσσα μας. Καί μάλιστα τά αστικά σχολεία, μέ τις ώρες πού ορίζονται 
οτό  προγράμματα τους γιά τά αρχαία ελληνικά, κινδυνεύουν νά μήν 
μπορέσουν ν’ άνταποκριθαΰν στόν κύριο σκοπό τους ; νά δίνουν δηλ· 
ανώτερη γενική μόρφωση νεωτεριστική καί πραγματική στή μεσαία 
αστική τάξη. ‘Αλλά καί ετσι, μέ ολους τούς συμβιβασμούς καί τις υπο
χωρήσεις. θα έχωμε μέ τή νομοθετική αύτή εργασία, δταν αργά ή γρή
γορα ψηψιοτή ολόκληρη καί δχι κομματιασμένη καί παραμορφωμένη, ενα 
ίκ παιδευτικό σύστημα ποΰ θά επιδέχεσαι καί θά είκολύνη τί; πΐ3 
γΕν«αΐε c καί. πιο ούσιαστικέ ; καινοτομίες.

Τήν πιο σημαντική γιά τήν ώρα καινοτομία μάς τή δίνει ή δημοτικι- 
οηκή αντίληψη γιά τήν αυθυπαρξία, τό περιεχόμενο καί τήν εθνική ση
μασία τού νεοελληνικού πολιτισμού καί τον ζωντανού του γλωσσικού όρ 
γόνου. ’Ακόμα στήν έποχή τοί· Κοραή. δταν γιά πρώτη φορά τό γλωσ
σικό ζήτημα εγινε συνειδητό εθνικό πρόβλημα, δέν εμεινε απαρατήρητη 
ιδίως άπό τόν Κιοσταντά, ή στενή σχέση γλώσσας καί σχολείου. Ή  σχέση 
ΐίΐ.τή στό μακρύ γλωσσικό αγώνα τό 19ο αιώνα παρουσιάζεται μόνο έδώ 
καί κεϊ επεισοδιακά, γιατί φυσικό ήταν νά κυρίαρχη τότε ή καθαρά 
γλωσσική άποιϊτη τού ζητήματος καί γενικά ή έθνιχή του σημασία- "Οσο



δμως απλωνόταν ή νέα γλωσσική κίνηση καί επικρατούσε πρώτα στήν 
ποίηση, αργότερα στη λογοτεχνική πεζογραφία καί στό θέατρο καί υστέρα 
σέ αλλα είδη τοΰ γραπτοί λόγσυ, τόσο πιό πολύ προχωρούσε καί ή βαθύ
τερη ερευνά τσΰ γλωσσικού ζητήματος από διάφορες απόψεις. Ή  πιό 
σπουδαία καί πιό χτυπητή άποψη μετά τή λογοτεχνική ήταν ή σχετική 
μέ τήν εκπαίδευσή μας. καί αίτη βλέπομε να τονίζεται έντονώτερα μετά 
τήν επανάσταση πού εφερε τό Ταξίδι τοΰ Ψυχάρη. Άλλά γιά πρώτη 
φορά υψώνεται σέ γλωσσικοεκπαιδευτικό πρόβλημα καί θεμελιώνεται συ
στηματικά καί ψυχολογικά άπό τό Φωτιάδη τής Πόλης στά 1899 1901
μέ τήν προφηιτική του μελέτη «Τό γλωσσικόν ζήτημα ή πάθεν πρέπει ν' 
άρχίσπ ή εκπαιδευτική μας άναμόρφωσις». "Ως τήν εποχή αντή ό γλωσ
σικός αγώνας ήταν κ υ ρ ί ω ς  αγώνας μορφής καί σ ’ αυτόν περιορι
ζόταν ή έννοια τοΰ δημοτικισμού : καθολική επιβολή καί επικράτηση 
τής δηιμοτικής γλωσσάς, τοΰ μονού οργάνου που μπορεί καί πρέπει νά 
χρησιμοποίηση ένα (,ωντανο έθνος για να προκόψη. Λογοτεχνική ανάγκη 
στην αρχή είχε σπρώξει άπό νωρίς λίγους λογοτέχνες στους δημοτικούς 
μας θησαυρούς πού ολοένα καί πιό πλατιά τούς έβγαζε από τήν άφά- 
νεια στό φώς ή συστηματική καί ακούραστη εργασία ένός Πολίτη. Τό 
πλατύ πρόγραμμα τοΰ δημιουργοΰ τής νεοελληνικής λαογραφίας στηρι- 
ζόμενο στή πίστη γιά τήν αυθυπαρξία τοΰ νεοελληνικού κόσμου καί τήν 

εσωτερική ενότητα τής φυλής μέσα στους καλούς καί δύσκολους αιώνες 
τής ιστορίας της, γίνεται μεταλλείο πολύτιμο απ' δπου πρώτος ό δημοτι
κισμός αντλεί πλούσιο περιεχόμενο. Κ ’ ετσι γρήγορα ή περιωρισμένη έν
νοια δημοτικισμός γλώσσα παίρνει βάθος καί απλώνεται στήν έννοια 
δημοτικισμός δημοτική, ζωντανή παράδοση τοΰ έθνους. Καί ή έννοια 
δμως τής δημοτικής παραδόσεως σιγά σιγά πλαταίνει, καί εκτός άπό τή 
γλώσσα καί τούς πνευματικούς καί ηθικούς θησαυρούς τοΰ λαοί που 
εκδηλώνονται μ’ αυτήν (δημοτικές παραδόσεις, τραγούδια, παροιμίες, 
παραμύθια κτλ.), αγκαλιάζει καί Ά λες εκδηλώσεις τής ζωής του ; μου- 
σική, χορός, διακοσμητική τέχνη, αρχιτεκτονική, ήθη καί έθιμα κτλ. κτλ.

Κυρίαρχη ή σκλαβωμένη ή ελληνική φυλή δέχεται τις ξένες επιδρά
σεις απ ανατολή και δύση, καί σά ζοιντανός οργανισμός κατά τό νόμο 
τής προσαρμογής καί επιλογής αφομοιώνει δημιουργικά τό κάθε ξένο 
ταιριαστό στοιχείο, πλουτίζοντας έτσι τήν υπόστασή της καί κρατώντας 
την δυνατα στη ζωη. Την υπόσταση αυτή, τό χαρακτήρά της, οποκς τόν 
έμόρφωσαν οί αιώνες, τόν καθρεφτίζει κυρίως ή δημοτική καί εν μέρει 

ιδίως με την αρχιτεκτονική, τη ςωγραφική καί κάπως μέ τήν ποίηση—  
ή θρησκευτική παραδοση. Μέ τήν τελευταία αυτή ταυτίζεται κατά μέγα 
μέρ<κ η λόγια παράδοση, πού παραγνωρίζοντας καί περιφρο νώντας τή 
ςωντανή εξελιξη στηλωσε τα ματια της σ’ ενα ανέφικτο ψειπτοκλασικό

ιδανικό. (3; προσπάθειες τών λογάδων πού το υπηρετούσαν, άν δέν κ«- 
τώρθωσαν νά φέρουν καθολικό παραστράτημα τοΰ έθνους όπο τό δρόμο 
του κο» τόν έαυτό του — κι’ αυτό χάρη στή ζωτικότητα τής φυλής έφε- 
euv δμως τρομερή δυσκολία στήν εθνική προκοπή καί τήν εθνική δη
μιουργίας. Γιατί οί περισσότερες εκδηλώσεις τοΰ δημχχΛου βίου και έν 
μέρει ή ζωή τής κυρίαρχης κοινωνικής τάξεο)ς είναι ποτισμένες σήμερα 
σά μέ δηλητήριο άπό το πνεύμα τους- ένα πνεύμα πού περιφρόνηοε καί 
δέ θέλησε σ&τε μπόρεσε νά γνωρίση τή νεοελληνική πραγματικότητα. 

Βτσι τά περισσότερα δημιουργήματα του, είτε. άπό τόν αρχαίο 'Ελληνι
σμό είτε άπό ξένους πολιτισμούς παρμένα, είναι ανεδαφικά, ξένα στόν 
εθνικό μας οργανισμό καί γιαυτό δέν μπόρεσαν νά όρθοποδίσοί'ν. Τή 
γλώσσα μας, τήν καλ/.ιτεχνική ιδιοφυία, τή μυθοπλαστική ικανότητα, την 
ιδεολογία, τήν κοινωνική καί πολιτική ζωή, τό χαρακτήρα τοΰ 'Ελληνι
κού λαού δέ θά τά βροΰμε στήν επίσημη γλ-ώσσα καί τή φιλολογία της, 
στά επίσημα σχολεία, τά προγράμματα τους καί τά παιχνίδια τους, στά 
εκίσημα οικοδομήματα I Άκαδημίες κτλ. ι, στην κρατική οργάνωση καί 
τά συστήματά τους, αλλά στή δημοτική γλώσσα καί τή φιλολογία της. 
στό κέντημα καί τό τραγούδι τής χωριατοπούλας. στό σπιτάκι τοΰ χω
νιού, στό μοναστήρι καί στό έξωκλήσι, στό,παιδιάτικο παιχνίδι πο» 
livJtei μακρικχ άπό τη φυλακή τοΰ σχολείου, στή μικρή καί μεγάλη κοινό
τητα τού χωριού καί τής σκλαβο>μένης μικρής καί μεγάλης πόλης κτλ. κτλ.

Αυτή είνε ή Ε λ λ η ν ι κ ή  α λ ή θ ε ι α ,  πού πρέπει νά μελετηθή 
<*' δλες της τις εκδηλώσεις γιά νά γνωρίσωμε κα,τάβαθα τόν έαυτό μας 
κ«ί τόν τόπο μας. Καί τέτοια γνώση είνε απαραίτητη, γιατί μόνο §τσι, 
πατώντας στερεά στή γή, θά μπορέσωμε νά αισθανθούμε, νά καταλά- 
6ωμε καί ν άφομοιώσωμε τά δικά μας περασμένα, πού μ’ αυτό τόν 
τρόπο μόνο ιθά γίνουν καί γιά μάς πηγή ζωής· έτσι. μόνον οί κατακτή
σεις τοΰ σύγχρονοι: πολιτισμού θ ’ αφομοιωθούν πραγματικά καί θά συν- 
τελέσουν στην ανύψωση καί τήν πρόοδό μας· μονάχα μελετώντας καί 
γνωρίζοντας τήν ελληνική γή, τή φυλή καί τή σημερινή πραγματικότητα 
θά μπορέσωμε νά είμαστε εδαφικοί καί νά δημιουργήσουμε βιώσιμο, ά- 
λη&ινά δικό μας νεοελληνικό πολιτισμό. Τήν ανάγκη αυτής της μελέτης 
καί τής προσαρμογής στόν έαυτό μας τήν παραδέχεται ό κάθε δη^ιοτι- 
κιστής ανεξάρτητα άπό τήν κοινωνική ιδεολογία πού άκολοι>θει. 'Έτσι 
ό δημοτικισμός γλώσσα καί ζωντανή παράδοση γίνεται καί μέθοδος 
πραγματικιστική, καί τολμηρά δχι δμως καί μακριά άπό τήν αλήθεια θά 
μπορούσε κανείς ν’ άπλώση τήν έννοια δημοτικισμός πραγματικισμός.

’Εδώ δμως είναι απαραίτητη κάποια εξήγηση καί κάποιοι περιορισμοί. 
Στόν πραγματικισμό έκτος άπό τό δημοτικισμό φέρνουν βέβαια καί άλλοι



δρομοι.- με τή διαφορά δμως δτι δσο π ραγμ ατιστής καί άν είναι κανείς 
στή σκέψη τον, γίνεται ανεδαφικός αν άρνησή τήν αλήθεια τοΰ δημοτι
κισμού : γλώσσα καί ζωντανή παράδοση. ’Έτσι π.χ. τά εκπαιδευτικά 
νομοσχέδια τών φιλελευθέρων, άν καί είναι εμπνευσμένα άπό τό πραγ- 
ματικισιικό πνεύμα πού είδαμε, άν καί ομολογούν τήν αυθυπαρξία τής 
νεοελληνικής οντότητας καί στηρίζωνται σ’ αντήν, χάνουν κατά μέγα 
μέρος τό στερεό έδαφος γιατί δέν τολμούν ν' άναγνωρίσσυν καί νά 
καθιερώσουν τήν όμιλουμένη γλώσσα μας. Καί ακόμα κάτι : καί ό δημο
τικιστής βέβαια είνε δυνατόν νά πέση στήν ουτοπία, άν περιοριστή μο
νάχα στή δημοτική παράδοση καί στις προσπάθειες του ταύτιση μ' αί>- 
τήν δλη τή σημερινή πραγματικότητα. ΚΓ αυτό έγινε κιόλας μέ μερι- 
κες τάσεις τού δημοτικισμού, ΐδιως στι] γλωσσά, οχι δμως άπό άγνοια 
τής πραγματικότητας, όσο από την αντίληψη τον κατηγορικού ποέπει 
καί τών- κυριαρχικών δικαιωμάτων πού έχει ό λαός. Άλλά, άν τά πεοισ- 
σότερα δημιουργήματα τής λογίας παραδόσεως, δπως τήν είδαμε παρα
πάνω. δεν μπόρεσαν νά ορθοποδ'.σουν, η μακρόχρονη υποστήριξή τους 
άπό τό κράτος καί ή αδύναμη άντίδραση έκαμαν ωστε αρκετά απ’ αυτά 
να εμπεδωθούν και μερικά να συνυφανθοΰν και νά επηρεάσουν τήν υπό
στασή μας, τό χαρακτήρα μας όπως τόν καθρεφτίζει ή δημοτική παρά
δοση. Η  επίδραση και εν μερει η δημιουργία αυτή είναι σήιιερα ένα 
κομμάτι άπό τήν ελληνική πραγματικότητα καί τή ζωή μας, πού δέν 
μπορεί κάνεις να τό άγνοήση ή νά μην τό λογαριάση χωρίς τόν κίνδυνο 
νά γίνη ανεδαφικός. Καί πάλι δμως ί} τέτοια τυχόν ουτοπία τού δημοτι
κιστή είναι μερική, γιατί ή βάση τού δημοτικισμού όπου πάντα στηρίζε
ται δίνει το μεγαλύτερο και τό κύριο μέρος άπό τή σημερινή μας οντό
τητα.

Το βάθος και το πλάτος που είδαμε να παιρνη μέ τον καιοό ή έννοια 
τοΰ δημοτικισμού, πλαταίνει σιγά σιγά καί βαθαίνει καί τό γλωσσικοεκ- 
παιδευτικό πρόβλημα, πού περιοριζόταν στην αρχή μόνο στή γλώσσα 
— μορφή. Τόν πρώτο βαθμό στήν εξέλιξή του τόν έχομε στό διαβόητο 
σχολείο του Βολου. Εκεί δμως για πολλου; λόγους δέν μπόρεσαν νά 
έφαρμοστούν πολλά άπό τά αιτήματα τού δημοτικισμού γιά τήν ελληνική 
παιδεία. Τα αιτήματα αυτά. πού λίγα χρόνια τώρα ζητεί νά τά συγκέν
τρωση στις προσπάθειές του ό ’Εκπαιδευτικός “ Ομιλος, τά έχομε απο
κρυσταλλωμένα στό πρόγραμμα του στις ακόλουθες γενικώτατες γραμ
μές :

«1. Ή  παιδεία πρέπει νά γίνη κτήμα δλου τού έθνους. Πρέπει μέ τό 
φώς της και με τή δύναμή τη; νά οπλιστούν γιά τη ζωή ανάλογα καί ό 
αγρότης καί ό έργάτης καί ό μικρός καί ό μεγάλος άστός. Γιαυτό πρέπει 
ή όργ άνωσή της νά είναι δημοκρατική καί τό σύστημα τών σχολείων νά

μή νΚχκαζη τή μόρφωση τού μεγαλύτερου μέρους τον έθνους, γιά νά 
προετοιμάση τούς λίγους γιά τό Πανεπιστήμιο.

«2. Η παιδεία πρέπει νά στήση τά θεμέλιά τη; απάνω στά πραγματικά 
στοιχεία τής ελληνικής ζωής, δπως τή διαμόρφωσε ή ιστορική έξέλιξη 
τού έθνους. Ό  ιδανικός της σκοπός πρέπει νά είναι ν' άναπτύξη δσο 
μ.τορεΐ περισσότερο τις σωματικές, πνευματικές καί ψυχικές δυνάμει; 
του σημερινού 'Έλληνα, γιά ν' άνθηση πλούσια καί πολύτροπη ή ζωή, 
μΐ βάση τόν ανθρωπισμό καί τόν εθνισμό.

«ο. Τήν αληθινή νεοελληνική πραγματικότητα καί τά νεοελληνικά ιδα
νικά τα φανερώνουν ή νεοελληνική παράδοση, τά δημοτικά τραγούδια, τά 
παραμύθια, οί θρύλοι, οί παροιμίες, τά νεοελληνικά ήθη καί έθιμα καί οί 
ποικίλοι τρόποι τής ζίοής. τά φανερώματα τής τέχνης καί πρώτα άπ’ 
δλα ή ζωντανή γλώσσα καί ή δημιουργική λογοτεχνία. Λυτός ό γνήσιος 
νεοελληνικός κόσμο; πρεπει νά γίνη θεμέλιο τής παιδεία: ιιος.

«4. Κοντά σ αυτή τή βάση, επειδή ή νέα Ελλάδα πρέπει νά είναι 
ισότιμο και άςιο μέλος τής ανθρώπινης κοινωνίας, καί επειδή ό νέος 
Ελληνας πρέπει να είναι καί σημερινός άνθρωπο;, είναι ανάγκη νά φω 

τιστή μέ ειλικρίνεια ή παιδεία μας καί άπό κάθε πραγματική, ηθική καί 
πνευματική κατάκτηση τού σημερινού πολιτισμού.

«5. Είναι δμως αδύνατο νά καλλιεργήσομε δπως πρέπει τις δυνάμεις 
ένός λαού, ΰν παράλληλα ιιέ τήν επίγνωση τον ηθικού κόσμου δέν προ- 
6αίνη καί ή κυριαρχία τού κόσμου τοΰ φυσικού. Γιαυτό είναι ανάγκη νά 
πάρη τή θέση της στό πρόγραμμα τών μορφωτικών σχολείων καί στή 
διδασκαλία ή επίγνωση τοΰ φυσικού κόσμου, και πρέπει νά καλλιεργή- 
σωμε στό Ελληνόπουλο κάθε ικανότητα πού θα τό βοηθήση νά μεταχεί
ριση) σκόπιμα τις φυσικές δυνάμεις καί νά τις ύποτάξη στούς σκοπούς 
τής ζωής του.

«6. Πρέπει άκόμη νά οργανωθούν σχολεία σιπιπληρωματικά γιά τό 
λαό καί σχολεία επαγγελματικά, που νά δίνουν τις άμεσώτερες χρήσι
μες ειδικές γνώσεις, πρό πάντων στούς τεχνίτες καί στή μέση αστική 
τάξη.

««7. Ή  άναμόριρωση τής παιδείας αδύνατο νά είναι συνειδητή καί φω
τισμένη καί νά έχη συνέχεια, άν κάθε μέσο αγωγής δέ στηρίζεται στήν 
επιστημονική γνώση τών όρων τής ελληνικής παιδείας, γιαυτό είναι άπα- 
ραίτητο νά μελετήσωμε τους δρους αυτούς καί νά έ π ι στημονικοπο ι ήσωμε 
τά μέσα τή; παιδείας μας.

«Γιαυτό είναι άνάγκη πρώτα νά μελετηθή τόΈλληνόπουλο, σά φυσικός 
καί σάν ψυχικός οργανισμός, καί ή επίδραση πού έχει τό φυσικό καί ηθικό 
περιβάλλον στήν ανάπτυξή του, έπειτα νά μορφωθή τό διδακτικό προσω
πικό σύμφωνα μέ τις αληθινά σύγχρονες ιδέες καί μέ τή σημερινή θέση



τής παιδαγωγικής επιστήμης, καί τέλος νά κανονιστούν ο λα τ' άλλα 
μέσα της άγαίγής σύμφωνα μέ τά διδάγματά της» (1 ).

Καθώς βλέπει ό αναγνώστης στά αιτήματα αυτά μιλεΐ ά δημοτι
κισμός στην πιο πλατιά του ?wota} δηλ. ώς πραγματικισμός. Γιαυτό 
είναι φυσικό πολλές του απαιτήσεις νά προδάλλωνται. καί νά ύκιχϊκμν- 
ΐωνται και άπό κύκλους ξένους στή διροτικιστική κίνηση. Καί όμως, 
αν άρνηθή κάνεις δχι δλη τή ζοιντανή παράδοση άλλά καί μόνο τή γλώσ
σα μας, καμμιά σχεδόν ουσιαστική μεταρρύθμιση δέν μπορεί νά στερεω- 
θή· δλα θά κινδυνεύουν πάλι νά πνιχτούν κάτω άπό τόν όγκο τής λεξι- 
κράτειας.

’Επικράτηση τού δημοτικισμού - -  καί μέ τή στενή του ακόμα έν
νοια —  στήν παιδεία μας σημαίνει ριζική αλλαγή Ιδεολογίας. Για νά 
πραγματοποίησή μιά τέτοια αλλαγή χρειάζεται νά συνεργάζωνται έν- 
τονα διάφοροι παράγοντες κυρίως έξω άπό τό κράτος. δποι> ή έλευθε- 
οία στή γνώμη και κάπως καί στή δράση δέν περιορίζεται άνυπάφορίί. 
Αλλά καί νομοθετική εργασία μπορεί δχι μόνο νά προετοιμάση καί 
νά εύκολύνη, μά καί νά έπιβάλη έν μέρει τήν αλλαγή, δσο εχει ωρι
μάσει καί εχει γίνει συνειδητή καί ποθητή σέ ολόκληρες κοινωνικές 
όμαδες. Ο κυβερνήτης καί το κόμμα πού έκτος άπό τί) διάρθρωση 
τών σχολείων, τή σύμφωνη μέ τις ανάγκες καί την ψυχολογία της κοι
νωνίας, καί εκτός άπό τ’ αλλα μέτρα ποΰ είδαμε στά νομοσχέδια τών 
φιλελευθέρων, θά τολμήση ν αναγνώριση τήν αληθινή νεοελληνική πα- 
ραδοση σ δλη της τή βαρύτητα καί θά ζητήση τήν εισαγωγή της 
στη στοιχειώδη καί μέση εκπαίδευση, έστω καί παράλληλα μέ τή λογία" 
που θά φροντιση νά διδάσκεται συστηματικά στό πανεπιστήμιο καί τά. 
διδασκαλεία ή νεοελληνική λογοτεχνία γιά νά γνωρίσουν οί δάσκαλοι 
τόν πνευματικό καί ψυχικό κόσμο τοΰ τόπου των ποΰ θά ζητήση γιά 
την άρχή στό δημοτικό · τουλάχιστον νά γίνη άντικείιιενο καί δργανο 
τής διδασκαλίας ή όμιλουμένη γλώσσα άφιερώνοντας τόν τελευταίο μόνο 
σχολικό χρόνο,γιά τή στοιχειώδη γνώση τής καθαρεύουσας· ποΰ Μ  κα- 
ταργήση τί] σκλαβιά τού διδακτικού προσωπικού επιτρέποντας τήν 
ελευθερία τής γνώμης καί τήν ελευθερία στή δράση του. καί θ ’ άφή- 
ση τήν ιδιωτική πρωτοβουλία νά πειραματιστή ελεύθερα σέ δικά τη; 
σχολεία· καί πού πρώτα άπ ολα θά ζητήση νά καταργηθή τό γλωσσοα- 
μυντικό άρθρο τού Συντάγματος —  ο κυβερνήτης καί τό κόμιια α υιό 
δεν εχει νά φοβηθή καμιά απότομη σύγκρουση μέ τή σημερινή ποαγ- 
ματικοτητα. I ιατι είναι απαιτήσεις ποΰ άνταποκρίνονται σέ ανάγκη συ-

(1) Από τό c Καταστατικό τοϋ Εκπαιδευτικόν Ομίλου » —·· 'Αθήνα 1915.

νειδηιη .πια σέ όλόκληρες ομάδες. Μόνον έτσι θά δημιουργηθοΰν οί 
δροι οι απαραίτητοι γιά μιά ριζική μεταρρύθμιση καί θ' αρχίσουν νά 
θεμελιώνονται στερεά τά θεμέλια γιά μιά παιδεία αληθινά ελληνική, 
'•‘πω? τήν ποθούν δλοι καί δπως θά γίνη μόνο μέ τήν καθολική έπι- 
ρατηοη τού δημοτικισμού.

Α 71. 4 Ε Λ Μ Ο Υ Ζ Ο Σ



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ! ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Φιλοαοφία καί Κοινωνιολογία

Ν. Γ . Π Ο ΛΙΊΟ Δ . Γ νω στοί ποιηται δημοτικών ασμάτων, \ιαλέ£εις Φιλ»>- 
λογικοϋ Συλλόγου Παρνασσού, I. ’ Αβήναι 191 (ί.

Από τις λίγες ενδιαφέρουσες ομιλίες πού τελευταία διωργάνωσεν ό ίΓΙαρ- 
νασσός», ειταν κ’ ή διάλεξη τοΰ καθηγητή κ. Πολίτη γιά τά 6ημοτ«χά μας τρα
γούδια.

Πώς γεννιέται ενα δημοτικό τραγούδι, τί συμβολήν εχει στή σύνθεσή του ό 
λαός, ή ανώνυμη πολυδύναμη μάζα, καί τί έπιβολή δίνει στή διατύπωσή τοι: η 
ατομική ιδιοσυγκρασία τοΰ ένός, είναι .τάντα πολύπλοκο ψυχολογικό θειια που 
-κ' ή πιό σοφή καί λογικά εξακριβωμένη διατύπωση δέν μπορεί όλότελα νά τό 
ίξαντλήσει. Συνηθίσαμε νά λέμε σέ πρόχειρες κουβέντες πώς τα πρώτα ποιή
ματα τών λαών, οί παραδόσεις κ’ οί θρύλοι είναι λαμπροί φανταστικοί -καρποί 
ορισμένης φυλής κ εποχής, πώς ό ρυθμός ν' ή ούσία τους είναι διασκορπισμένα 
στόν πνευματικόν αέρα κ η αποστολή τοΰ ραψωδού περιορίζεται στό ν’ αποδώσει 
μέ σχετικήν ακρίβεια τη συγκίνηση τής γύρα τοι’ ομαδικής διάθεσης.

Κ έτσι παραγνωρίζομε μιά μεγάλην αλήθεια :πώς τά άβέβαιο ψυχικό νεφέλωμα 
συμπυκνώνεται, λαγαρίζεται καί συγκεντρώνεται σέ οργανισμόν έργου Τέχνης 
μόνο σά φυσήξει άπάνου του καί τό πειθαρχήσει ή ατομική πνοή ένός τεχνίτη. 
Ιιατί τό έργο Τέχνης προϋποθέτει ένότητα κ’ ή ενότητα μόνον άπό τή συνειδητή 
προσπάθεια τοΰ άτόμου μπορεί νά πηγάσει.

Ενας άπό τό πλήθος, εξαιρετικά προικισμένος, συνθέτει τό τραγούδι. ΰπα- 
κούοντας στην παρόρμηοη τής καρδιάς του· άλλος τό παίρνει καί τόσο πιστά 
βρίσκει τόν έαυτό του μέσα στό τραγούδι τοΰτο, που τό θεωρεί πιά δικό του· 
άλλάι,ει μιά λέςη, προσθέτει νέο στίχο, μαλακώνει τις τοπικές διαφορές καί σιγά 
σιγά, άπό στόμα σέ στόμα, τό τραγούδι παίρνει τήν οριστική μορφή του, απο
βάλλοντας τις άτέλειες, δηλ. κάθε στοιχείο απροσάρμοστο στή λαιϊκή ψυχή, 
προερχόμενο άπό ατελή συγκάλυψη τής προσωπικότητας τοίι ποιητή.

1 1 αυτό άπό τά δημοτικά τραγούδια λείπει ή συνειδητή «θέσις»’ τά a priori 
οχέδιο, οί άφηρημένες έννοιες —  ή πρωτοβουλία δηλ. τής λογικής. "Ολα πηγά
ζουν αυθόρμητα, άμεσα άπό τήν συγκίνηση, ή κάθε λέξη είναι τό μοναδικό σώ
μα τής κάθε ιδέας, ανακρίβειες και παραγεμίσματα δέν υπάρχουν. Είναι αποτε
λέσματα ψυχικής ανάγκης, δεν είναι φιλολογία.

Η απλότητα αυτή πού είναι εύκολη στό λαϊκό ραψωδό, γιατί βασίζεται στήν 
έλλειψη ψυχικής του ποικιλίας, ούσιωδώς διαφέρει άπό τήν απλότητα τού ανώ
τερου ποιητή πού κ αύτός αμεσα, είναι άλήθεια, επικοινωνεί μέ τά έθνος του, 
μώ ή απλότητα σ αυτόν είναι άποτέλεσμα άσκησης κ’ υποταγή άφθονης ψυχική: 
πολυπλοκοτητας σ  ενα ανώτερο ρυθμό. Ή  επίδρασή του είναι άπείρα>ς βαθύτερη, 
μα ποτέ άμεση οπως είναι στό λαϊκό τραγούδι,. Περνούν γενεές, θρέφουνται μέ 
τό μεγάλο ποίημα, καταντούν άμεσο καί φυσικά δ,τι εΐτανε, στή γέννησή το,·,

άποτέλεσμα άγώνα προσωπικού κ’ ατομική δημιουργία καί σιγά, σιγά γίνεται 
τέλεια δημοτικό ο,τι στή σύχρονή του γενεά έδειχνεν άκόμα φανερά σημάδια 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ό  μεγάλος ποιητής πλάθει «κατ’ εΐκάνα καί όμοίωσίν 
του» τή φυλή του. Κ’ έτσι. χωρίς παραδοξολογία, περισσότερο μπορεί νά πεί 
κανείς πώς έγέννησεν ό "Ομηρος τήν 'Ελλάδα, παρά ή Ε λλάδα τον "Ομηρο.

Ό  απλοϊκός ραψωδός ποτέ δέν μπορεί νά φτάσει τέτοιαν επίδραση. Βέβαια 
δέν είναι εύκολο νά παραδεχτεί κάνεις μέ τόν κ. Πολίτη, ότι «ή δημοτική ποίη- 
σις οΰτε προάγει οΰτε μεταβάλλει τόν λαόν, δέν εξυψώνει, δέν εξωραΐζει αυτόν»· 
γιατί άπό τή στιγμή πού ένα αίστημα άόριστο κ’ άνείπωτο, σωματωθεΐ σέ μορ
φήν άρτια, άμέσως οχι μόνο σώζεται άπό τή φθορά τοΰ καιρού μά υψώνεται καί 
τό ίδιο, έξαίροντας τά πολυτιμότερα στοιχεία του καί κατορθώνει, μεταβιβαζό
μενο άπό γενεά σέ γενεά, νά διαιώνιση μιάν εξαιρετικά έντονη ή άγαθή διά
θεση μιας έφημερης στιγμής. Κ’ έτσι ό πλούτος ένός λαού πληθαίνει, μπορεί δ 
λαός και ςαναζεί ηρωικές πράξες ή έρωτικές στιγμές ΰστί ρα άπό αιώνες καί 
διατηρεί μιάν ψυχικήν ενότητα αδιάσπαστη. Βλέποντας ό λαός τον έαυτό του κα
θρεφτισμένο σέ τέτοιες λαμπρές μορφές, παίρνει εύγενέστερη συνείδηση τού 
έαυτού του, υποβάλλεται σέ εργα γενναιότερα καί πλήθος πράξες ένός λαού. πού 
φαίνουνται. όλότελα άσχετες μέ τή δημοτική του Μούσα, έχοι*ν κάποτε τις μυ
στικές πηγές τους σ ’ ενα στίχο.

Τά δημοτικά τραγούδια, μέ τόν τρόπον αυτόν, διαιωνίζουν τις βαθύτερες ορ
μές μιας φυλής και συντηρούν', μέ τό λαμπρό σώμα τής Τέχνης, άκέραιη πάντα 
τη θρυματισμένη στά μάτια τής λογικής και τής ιστορίας συνοχή τοΰ ’Έθνους. 
Ή  ελληνική ψυχή, σά νάτανε γέννημα μόνο τής ελληνικής γης καί τής έλληνί- 
δας θαλασσας, ρέει άκαταλυτη κατου απο τις εφήμερες επιδρομές άνθρο>πων καί 
γεγονότων, μετουσιώνοντας καί τά πιό παράταιρα στοιχεία σύμφωνα μέ τήν ά- 
ψηλή της φύση. "Ομοια κάποτε κ’ ό Γκαΐτες είπε γιά τόν έαυτό του : «Τρώ
γοντας χοιρινό και βοδινό δε γίνομαι χοίρος ή βόδι, μά τά μετουσιώνω σέ 
Ι ’καΐτε.»

Γι’ αύτό ή πλαστική δύναμη τού έλληνικοϋ λαού πάντα δουλεύει μέ τούς ίδιους 
νόμους καί μέ όμοιόγενες μορφές ντύνει τά ποικιλότροπα πλάσματα τής φαντα
σίας : οι νεράιδες κ οί βουνοκυράδες, οί μάγισες κ’ οί Δράκοι αιώνια σαλεύουν 
στόν ελληνικόν άέρα σά νάσαν φυσικά γεννήματα τών βουνών μας καί τής θά
λασσας· οί άγιοι καί τά στοιχειά κ’ ή Πόλη είναι νέα όνυματα σέ παμπάλαιες 
ελληνικές άνάγκες. Μ’ άκόμα πιό πολύ άπ’ τή μυθολογία καί τήν παράδοση ή 
ελληνική ενότητα φανερώνεται στά δημοτικά τραγούδια. Τίποτα δέ μοιάζει πιό
τερο μέ τά 'Ομηρικά έπη άπό τά δημοτικά μας τραγούδια : ή ίδια άπλότητα κ’ 
«φέλεια, ή ίδια λεπτότητα στή διατύπωση, ή ίδια άγάπη κ’ αίστηση τής ομορ
φιάς στή ζωή καί στή φύση.

Μά γιά τή νεοιτερη ψυχή μας τό δημοτικό τραγούδι πραγματώνει έ)να σταθμό 
νίκης μεστότερης, γιατί δλες οί χαρακτηριστικές γραμμές τής ελληνικής προσπά
θειας άποκορυφώνουνται σ ’ αύτό σ’ ένα σημείο άνώτερο : στήν έντονη δραματική 
άναγλυφικότητα καί συντομία. Τά 'Ομηρικά έπη — πού μπορούμε νά τά ονομά
σαμε δ η μ ο τ ι κ ά  μέ τήν εύρύτερην έννοια — έχουν μεγαλήτερη πλαστικότητα, 
ύγαπούν τήν ήρεμην επική πλατυγορία καί χαίρουνται στήν δραματικήν άναπα- 
ράσταση τής ζωής μέ δλες της τις οπτικές λεπτομέρειες. Τό δημοτικό μας τρα
γούδι ξετυλίγεται, ή καλήτερα ξεσπάει. γοργά, μέ πηδήματα σκιρτώντας άπό 
επεισόδιο σέ επεισόδιο, στήν ουσία μόνο τής ψυχικής βράσης αποβλέποντας. 'Η



μουσική ορμή συνταράζει τις γαλανές εικόνες τοΰ ματιού κ’ η δραματική πλοκή 
χαταντα το  φυσικό βάδισμα τής νεώτερης ψυχής.

Γιποτα, μήτε στόν “Ομηρο, μήτε στό Δάντε καί στό Σαιξπήρο, δέ γράφηκε 
ανώτερο από μερικά δημοτικά μας μ υ ολογία , ποΰ μέσα σέ τέσσερεις στίχους 
κλείουν καί τήν πιό τιτάνια επιθυμία. Τόσο τά χαραχτηριστικά τής δημοτικής 
μας Μούσας — ή λιτότητα, ή δραματική ένταση κ’ ή ευγένεια—  παίρνουν κά.-ιοτε 
θεια τελειότητα. Δέν είναι πιά δ,τι συνηθίσαμε νά λέμε «κλασική ένάργεια». Στό 
δημοτικό μας τραγούδι γιά πρώτη φορά όλο τό μυστικό βάθος τής ’ Ανατολή;, 
τα ζωηρά ανατολίτικα χρώματα, ό πλούτος, τό αποκάρωμα κ’ ή θεία μανία, δλα 
μαζί νποτάζουνται σέ νέαν άγνωστη, σύντομη καί βαθύπλουτη κλασική μορφή, που 
μιά μέρα, σά γλιτώσαμε άπό τούς φράγκικους πιθηκισμούς, θά γίνει τής νέας 
μας ελληνικής Τέχνης ό κορυφαίος σκοπός. Μιά Ε λλάδα  συνθετώτερη, πιο άνα-. 
τολίτισα άπό τήν αρχαία, λαγαρότερη άπό τή βυζαντινή, μέ πλήθος αρετές, 
λαμπρή σάν ποτέ άλλη φορά, γλυκοχαράζει μέσα άπό τά δημοτικά μας τραγούδια, 
μέ τό αρχαϊκό χαμόγελο στ ’ απλοϊκά χείλη, μέ τις χοντρές χωριάτικες πλεξού
δες καί μέ τά πλούσια, πολι^ροιματα κεντιδια — ο^ιοια με τις μυστικές Κ,όοες 
τΊξ Ακρόπολης, που πισω απο το μαρμαριομενο τους πλατι χαμόγελο κούβουν 
βλες τις ευγένειες τής καλής ράτσας.

Βέβαια, τά δημοτικά τραγούδια είνε πάντα ενας απλός σταθμός στήν πνεμα- 
■ηκήν εξέλιξη ενός έθνους. Τά διαδέχεται ή συνειδητή ποίηση των μορφωμένων 
- παντα κατώτερη, εξόν αν κατορθώσει καί περάσει τά εύρυχωρότατα στάδια 
τής μετριότητας. Σήμερα τα δημοτικά μας τραγούδια ξέπεσαν γιατί ή εφημε
ρίδα. ή πολιτική καί. τό σκολείο μόλεψαν τήν άγνήν αίστηση τοΰ λααύ. Η 
λαμπρή έποχη τής δημοτικής Μούσας πέρασε γιά πάντα καί μπήκαμε στή δεύ
τερη. δλην αναταση περιπέτειες κι αγώνα, περίοδο τής συνειδητής δημοιυργία;. 
Μα ο,τι γέννησε ό λαός στήν έκλεχτή στιγμή του θάναι παντοτεινά ή σίγουρη 
<ρυσική άφετηρια.IVαύτό άλάκερο τό έργο τοΰ κ,Πολίτη παίρνει κεφαλαιώδη σιιμα- 
σία γιά τή σύχρονη πνεματική ζωή μας καί πρέπει μ’ευγνωμοσύνη νά τό προσδε- 
χόμαστε καί νά τό χρησιμοποιούμε. Μοιάζει μέ τό μαγεμένο δάσος τοΰ παρα
μυθιού, δπου γοητεμένο σεργιανούσε τό βασιλόπουλο κι’ άποθάμαζε τά π ά ν τ α  -  
και δέν ήξερε πώς τό δάσος αύτό είταν ή ίδια του ή ψυχή.

Ν. Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α κ Η Σ

. _5’ ΛΒΚΙ l-L  C O M P A Y R E . Ό  Π εσταλότσι xx i ή στοιχειώδης έχπχίδενοις. 
(Μεταφρασις Σπόρου Μελά) ’Λϋηναι 1916. "Εκδοσις Άγκυρας 16ο σελ. ΙΟΊ.

Είς έκατόν μικράς σελίδας κατώρθωσεν όντως ό C o m p a v rc  ''ά έξάριι τα 
σπουδαιότερα σημεία τοΰ βίου καί τοΰ έργου τοΰ Πεσταλότσι 'καί νά μας δώοη 
εικόνα τοΰ μεγάλου τούτου διδασκαλου, ώς σωτήρος τών πτωχών, κήρυκο; τοΰ 
λαοΰ, πατρός των ορφανών, ιδρυτοΰ τοΰ νέου δημοτικού σχολείου, παιδαγωγοί· 
τής άνθρωπότητος, ώς ανθρώπου τέλος, ώς χριστιανού, ώς πολίτο>\ τά πάντα 
ύπέρ τών άλλων πράττοντος, υπέρ έαυτοΰ δέ ούδέν.

Ο Πεσταλότσι άναντιρρήτως μεγάλη καρδία σφοδρότατα αείποτε παλλομίνη 
νπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος. Ίδώ ν  έκ τοΰ σύνεγγυς τήν δυστυχίαν, είς 
fjv ενεκα τής άμαθείας του ητο βυθισμένος ό λαός καί πιστεύων άκραδάντως. 
δτι μόνον ύγιής καί ορθή παίδευσις δύναται νά έξαγάγη τούτον έκ τής άθλιότη- 
"***? τβντΉς, Οπεφασισε νά γινη δημοδιδάσκαλος καί. νά έργασθή πάσΐ) δυνάμει 
*Ις τόν διαφωτισμόν, τήν ανυψωσιν καί τήν εύτυχίαν τοΰ λαοΰ. Ούδεΐς άλλο;

Οιδάσκαλος παρουσιάζεται έν τή Ιστορία τής παιδαγωγικής, αγαπών τά παιδιά 
καί τόν λαόν καί ασκών μετά τόσου ένθουσιασμοΰ καί αύταπαρνήσεως τό έργον 
του. Otwv ό Πεσταλότσι. Αυτός μένει πάντοτε τό τέλειον υπόδειγμα φιλοπονίας, 
καρτερίας, αγάπης, ζήλου, ενθουσιασμού καί αύτοθυσίας διδασκάλου. Κίς τήν 
αγάπην του δέ ταύτην. τήν ανυπέρβλητον πρός τά έργον του καί τά παιδιά καί 
εις τόν ζήλον του καί τον ενθουσιασμόν του τόν άνεϊάντλητον καί άμείωτον. ο
φείλει ό ΙΙεσταλότσι τήν αθανασίαν του. Ή  άγάπτΐ του ήνοιξεν είς αυτόν τόν 
δρόμον πρός άνεύρεσιν καί κατάκτησιν νέων διδακτικών άρχών καί μεθόδων καί 
ό ένθουσιασμός τον καί. ό ζήλός του έφώτισαν και ήγίασαν τό έργον του καί 
άνέδειξαν αύτόν ιδρυτήν τοΰ νέου δημοτικού σχολείου καί παιδαγωγόν τής άν- 
Φρωπότητος Ή  έ π ο π τ ε ί α ώ ς β ά  σ  ι ς π ά σ η ς  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  
Γ|τοι οΰχί ή άφβρημένη, άλλ’ ή επί πραγμάτων καί κατ' αισθησιν διδασκαλία, ι
δού ή μεγάλη άρχή καί αίωνΰι αλήθεια τού ΙΙεσταλότσι. ή καταστήσασα αυτόν 
κύριον τοΰ νέου δημοτικού σκολείου, ή άνατρέψασα και κρημνίσασα παλαιά 
rsi-στήματα διδασκαλίας, διεστραμμένα καί κατηραμένα καί άνοίξασα τήν θύραν 
Τή? ·ψυχής τοΰ ανθρώπου είς τήν ορθήν καί επιστημονικήν άνάπτυξιν. Βεβαίως 
πρό τον ΙΙεσταλότσι είχον διδάξει περί έποπτείας είς τήν διδασκαλίαν ό Βάκο>ν, 
ό  Κομέναις καί. άλλοι. Αλλ’ ό ΙΙεσταλότσι δέν έδίδιχξε μόνον, άλλά καί έποίη- 
( ? ν. *:Ός δ' αν ποιήση καί διδάξη». κατά τό Εύαγγέλιον. ουτος μόνον μέγας 
κληθήσετα* έν τή ίστορίφ τής Λσιδβγωγικτς.

ΤοΚιϋτοΛ' είναι τό βιβλιάριον τοΰ ΟΟΓΠφ&ΥΓ-έ·
Οί. διδάσκαλοι άς τό αναγνώσουν διά νά ένωτισβοΰν τών μεγάλων ρημάτων 

τοΰ ενθουσιώδους διδασκάλου, νά αντλήσουν φώς καί παρηγορίαν είς τό έργον 
Ton·, νά βαπτισθούν είς τόν ενθουσιασμόν καί τόν ζήλον τοΰ Πεσταλότσι, νά 
δι.·ναμώσουν τέλος τήν πίστιν των είς τά μεγαλεϊον καί τήν Ιερότητα τής απο
στολής των. Τά έργον είναι γραμμένον αρκετά καλά. Κρίμα δτι ή μετάφρασις 
δέν έπρόσεξεν είς τήν άκριδολογίαν μερικών επιστημονικών ορών. Ή  δ ι α  ί - 
σ θ η σ ι ς δύναται νά είναι λέξις τοΰ συρμού, άλλ’ έ π ο π τ ε ί α δέν είναι, 
ουτε ή αμοιβαία. διδασκαλία εκφράζει τήν γνωστήν άλληλοδιδακτικήν μέθοδον. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα, τά οποία δέν δύναται μόνος ό άνθρωπος νά ίΰρη, 
δοον ί ύφυής καί αν ρίναι.

* ρ . π  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ

G. C U M PA Y R K . Ερβ. Σηέναερ χαί ή επιστημονική ανατροφή. (Μετά- 
φρασις. I. Στρατηγοπούλου). ΑΌήναι 1916. i 6o σελ. 117.

Ή  περί. α γ ω γ ή ς  μελέτη τοΰ μεγάλου φιλοσόφου τής έξελίξεως ' Ερ6έρ- 
του Χπένσερ έγινε γνωστοτάτ η είς τήν πατρίδα μας έξ επανειλημμένων μετα
φράσεων αύτής, έκ τών όποίων ή τελευταία είναι ή γενομένη κατά τό 1010 ύπό 
τών δί.σπ*Ηνίδω\ Λ. καί. II. Α. Λασκάρεως. έκδοθείσα υπό τοϋ σύλλογοι· πρός 
διάδοσιν ώφε?αμων βιβλίων καί άποτελουμένη έκ σελίδων S70. Ώ ς γνωστόν, το 
παιδαγωγικόν πόιημα τοϋ Σπένσερ άποτελείτιϋ έκ 4 μερών, έκ τών οποίων το 
μέν προιτοχ' πραγματεύετω γενικώς περί τού σκοπού τής ολης αγωγής και περι 
τών -τρός πλήρωσιν αΰτοΰ καθό?.ου καταλλήλων γνώσεων, τά δέ λοιπά πραγμα
τεύονται είδικώς καί κατά σειράν περί τής πνευματικής, τής σωματικής και τής 
ηθικής αγωγής.

’ Επίσης είναι, γνυιστόν, δτι ό Σπ εκθέτει είς τό πόνιμιά του αύτό τοσον απλώς 
• ο;· σαφώς τάς παιδαγωγικά; του γνώμας, ώστε νά έννοοϋΛ'ται αυται ευκο-



λώτατα καί άμεσώτατα όχι μόνον ύπό τών οπωσδήποτε ασχολούμενων μ* τήν 
παιδαγωγικήν, άλλά καί ύπό παντός μορφωμένου ανθρώπου. 'Επομένως επι
στημονική εργασία πραγματευόμενη περί τοΰ παιδαγωγικού πονήματος τοΰ Σπ.. 
εχει λόγον μόνον ώς κριτική, ούχί δέ καί ώς ερμηνευτική αΰτοΰ. Έ ν  
τουτοις ή ΰπο κρίσιν εργασία τοΰ Γάλλου παιδαγοιγοϋ ( Conm ayre 
δεν  ̂περιορίζεται μόνον - είς τήν κρίσιν τοΰ παιδαγωγικού συστήματος 
τοΰ Αγγλου φιλοσόφου, άλλ’ εκτείνεται άνευ λόγου έπαναλαμδάνουσα τ ά ;  ι
δέας αΰτοΰ καί προσπαθούσα διά μακρών νά διασαφήσΐ) καί νά  εξηγήση αύτάς 
ως αν ύπήρχεν ανάγκη τούτου.

Είς τό πρώτον κεφάλαιον αύτής, τά οποίον χρησιμεύει ώς εισαγωγή, ό συγγρα- 
φεύς ομολογεί μέν, δτι παν παιδαγωγικόν σύστημα στηρίζεται έπί ένός φιλοσο
φικού — πολύ δε περισσότερον τό τοΰ Σ τ .,  ό οποίο; εχει ίδιον φιλοσοφικόν.— , 
αποφεύγει δ ’ δμως δι’ ούχί σοβαρούς λόγους νά καθορίση τήν σχέσιν. ή όποια, 
υπάρχει μεταξύ τοΰ φιλοσοφικού καί τοΰ παιδαγωγικού συστήματος τού Ά γ 
γλου σοφοΰ, επανερχόμενος άπαξ μόνον καί δή πολύ βραδΰτερον καί δλω ς μονο- 
μερώς εις τό ζήτημα, δταν δηλ. κρίνη τάς περί τής ηθικής αγω γής γνώμας τοΰ 
Σπ., οπότε επιχειρεί νά άνεύρη συνάφειαν αύτών πρός τό ηβικόν τοΰ φιλοσόφου 
σύστημα. ’Εξ άλλου προσπαθεί είς τήν εισαγωγήν νά καταδϊίξη  τήν έπίδρασιν, 
τήν οποίαν ήσκησαν ή ανατροφή, ό καθόλου βίος καί αί τάσεις τοΰ Σπ. έπί τού* 
παιδαγωγικού διαφέροντος αύτοΰ, χωρίς έν τούτοις αί ποοσ.-τάθειαι αύτοΰ να 
κατορθοΰν έκείνο, τό όποιον επιδιώκουν. "Ο σα  άλλα λέγει ό συγγραφεύς είς τό 
κεφάλαιον τοΰτο, πλήν τών περί τοΰ υφους τοΰ Σπ., ούδεμίαν σχέσιν εχβνν προς 
τό εξετα^όμενον περί άγοιγής βιδλίον τοΰ φιλοσόφου.

Είς τό δεύτερον κεφάλαιον κρίνει ό Comp- τάς γνώμας τού Σ τ . περί τού 
σκοποΰ τής αγωγής καί περί τών πρός πλήρωσιν αύτού καταλλήλων γνοϊσεων. 
Ως γνωστόν, ό Αγγλος σοφός φρονεί, δτι ή αγωγή σκοπεί νά προπαρασκευάσω 

τούς νέους α) δπως συντηρούν τό ίδιον σώμα, β ) οπως πορίζωνται τά προς το 
ζήν αναγκαία, γ) δπως γίνουν καλοί γονείς, δ> οπως άποδούν καλοί πολίται καί 
ε) δπως πληρούν καταλλήλως τάς ώ ρας τής σχολής των, νομίζει δέ, δτι οί μέν 
τέσσαρες πρώτοι έκ τών σκοπών τούτων κατορθώνονται διά τής διδασκαλίας 
επιστημονικών καθόλου γνώσεων, ό δέ τελευταίος δι’ αύτής τε καί διά της 
ασχολίας μέ τήν φιλολογίαν καί τάς καλάς τέχνας. Ό  Comp, κρίνων τούς 
υπο τοΰ Σπ. διατυπουμένους σκοπούς τής άγοιγής παρατηρεί, οτι έχουν καλώς, 
μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ελλείπει μεταξύ αύτών είς σπουδαίος, ό τής ηθική;:’ 
μορφώσεως τών νέων, άνευ τοΰ οποίου τό παιδαγωγικόν σύστημα τού Σπ. 
αποβαίνει ικανόν μόνον πρός δημιουργίαν ξηρών θετικών καί πρακτικών πνευ
μάτων. Η  ελλειψις, τήν οποίαν ευρίσκει ό Ccttnp·, ύφίσταται μόνον κατά μέ- 
τρον, καθόσον ό Σπ. μεριμνών, δπως οί νέοι γίνουν' καλοί γονείς καί καλοί πο- 
λΐται καί δπως συντηρούν τό Ιδιον σώμα, μεριμνά περί τής άναπτύξεως, ά φ ’ 
ένός μέν πασών τών οικογενειακών, κοινωνικών καί πολιτικών αρετών, ά φ ’ έτέ- 
ραυ δέ τής άτομικής άρετής καί συντηρήσεως τοΰ σώματος, άφροντιστεί δέ τοι
ουτοτρόπως μόνον περί τής άναπτύξεως τών λοιπών ατομικών άοετών και τών 
καθόλου ανθρωπίνων. "Εχων μάλιστα κανείς τά άνωτέρω ύπ’ σψει θά ήδύνατο 
νά συμπτύξη τούς 5 σκοπούς τής αγωγής τοΰ Σπ. είς 3, καθ’ οΰς ή άγωγή 
σκοπεί νά καταστήση τούς νέους ικανούς α) δπως πορίζωνται τά πρός το ζήν 
αναγκαία, β) δπως άποβοΰν ηθικοί άνθρωποι είς τάς οικογενειακός, κοινωνικα; 
κ«ά πολιτικάς αύτών σχέσεις καί είς τήν πρός τό ϊβιον σώμα σχέσιν καί γ) δπως 
πλη^οΟτ- καταλλήλως τάς ώρας τής σχολής των. Επομένως δέν είναι τό κατ’

έξοχήν τρωτόν μέρος τού κατά Σπ!. σκοποΰ τής αγωγής ή ελλειψις τοϋ στοι
χείου τής ηθικής μορφιόσεως. Ό λ ω ς  τουναντίον εκπλήσσει εύθύς πάντα, δτι 
οΰτος στερείται ένότητος, ένιαίας κατευθύνσεως, δτι ύποτνποΰνται ύπό τού Σπ. 
διάφοροι, άσχετοι πρός άλλήλους, μερικοί σκοποί, χωρίς νά διαφαίνεται μητε 
ό γενικός σκοπός, πρός τόν όποιον πάντες συτοι πρέπει νά τείνουν, μήτε ή σχε- 
σις, είς τήν οποίαν πρέπει νά εΰρίσκωνται ούτοι πρός τε τόν γενικόν καί πρός 
άλλήλους. Ούχ’ ήττον άλλόκοτον φαίνεται έπίσης, δτι ό Σπ. συγχέει κατ' άξιο- 
θρήνητον τρόπον τήν γενικήν πρός τήν επαγγελματικήν μόρφωσιν. άπαιτών 
νά γίνωνται αύται συγχρόνως ή μάλλον μεριμνών εύθύς έξ άρχής περισσότερον 
περί τής επαγγελματικής ή τής γενικής, λησμονών, δτι ανευ προηγουμένης γενι
κής μορφιόσεως καθίσταται έπιδλαδής ή παροχή τής επαγγελματικής, δτι ι; 
σύγχρονος έπιδίωξις καί τών δύο είναι αδύνατος καί δτιάλλως είναι άκατανόητος 
ό δι’ ένός κοινού είδους μορφώσεως καταρτισμός διαφόρων παίδων είς διάφορα 
έπαγγέλματα. Βεδαίως έν έκ τών στοιχείων τής γενικής μορφοισειο; τών παί
δων πρέπει νά είναι καί ή άνάπτυξις τοΰ πρός τάς τέχνας, τοϋ πρός τάς χειρο- 
ιεχνίας διαφέροντος αύτών, άλλ’ άπό τοΰ σημείου τούτου μέχρι τοϋ σημείου νά 
γίνωνται ούτοι ικανοί κατά τόν χρόνον τής γενικής μορφοισεως νά πορίζωνται το 
πρός τό ζήν αναγκαία, υπάρχει τεραστία διαφορά. “ Αξιόν παρατηρήσεως είναι 
ωσαύτως, δτι μεταξύ τών κατά Σπ) σκοπών τής άγωγής δέν υπάρχει ό προνοών 
περί τής συστηματικής θρησκευτικής μορφώσεως, παρ’ δλας τάς ώραίας λέξεις, 
τάς όποιας παρατάσσει οΰτος περί τής θρησκευτικότητας καί περί τής θρησκευ
τικής ουσίας τής έπιστήμης, δέν υπάρχει ό προνοών περί τής καθ’ αυτό καλαι
σθητικής μορφοισεως. διότι δσα λέγει περί αύτής, δέν έχουν σοδαράν aHiuv 
άφ’ οί) κατ’ αυτόν ή καλλιτεχνική μόρφυ>σις χρησιμεύει μόνον ώ ς  μ έ σ ο ν  
πρός πλήρωσιν τών ώρών τής άναπαύσεως, ούχί δέ ώς σ κ ο π ό ς ,  τοϋ οποίοι 
τήν πλήρωσιν οφείλει νά έπιδιώκη πάντοτε ό άνθρωπος, όχι μόνον κατά τά ; 
ώ ρα ; τής άανπαύσεώ; του, άλλά πολύ μάλλον κατά τάς ώρας τής ασχολίας 
του καί τής πραγματική; του ζωής, δέν υπάρχει τέλο; ό μεριμνών περί αύτής 
τής καθ’ αύτό επιστημονικής μορφοισεως τών νέων, άφ ’ ού κατ’ αύτόν αί επι
στημονικά!. γνώσεις χρησιμεύουν κυρίως πρός πλήρωσιν άλλων σκοπών, ούχί δε 
καί καθ’ έαυτάς, ούχί πρός ικανοποίηση· τής φυσικής ορμής τοΰ ανθρώπου πρός 
τό είδέναι, ούχί .τρός τήν καθ’ αύτό μόρφωσιν τής διανοίας του. Αύτά είναι τά 
κυριώτερα μειονεκτήματα τοϋ κατά Σπ. σκοπού τή; άγωγής. τά έποϊα θά ήτο 
προτιμότερον νά έξάρη ό Comp· Ό σ α  τώρα λέγει ουτος, διά νά καταδείξη, 
δτι αί επιστημονικοί γνώσεις δέν άρκοϋν πρό; έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ τής άγωγής, 
καί ώς ύποτυπώνει αύτόν ό Σπ., είναι ορθά. Θά ήδύνατα έν τούτοις νά τονίση 
ιδιαιτέρως, δτι έπιστημονικαί γνώσεις δέν είναι μόνον αί παρεχόμεναι ύπό τών 
φυσικών επιστημών, τάς όποιας σχεδόν μόνας θεωρεί ό Σπ. ώς έπιστήμα;, 
άλλά και α|. παρεχόμεναι ύπό τών φιλολογικο-ιστορικών καί κοινωνικών επιστη
μών καί νά απόδειξη, δτι πρός πλήρωσιν καί αύτοϋ τοϋ κατά Σπ. σκοπού τής 
άγωγής συντελούν ούχ ήσσον τών φυσιογνοκιτικών αυταί τε καί αί διάφορο» κα
λοί. τέχναι.

’ Εν τφ  τρίτω κεφαλαία» κρίνων ό C ojtip · τ(-' περί τής πνευματικής άγωγή; 
μέρος τοΰ πονήματος τοΰ Σπ. παρατηρεί, δτι έκ τών 7 αρχών, αΐτινες, κατά 
τόνΆ γγλον σοφόν, πρέπει νά συνιστοϋν τήν μέθοδον τή ; πνευματικής άγωγής. - 
είναι δέ ώ  άρχαί αυται, έξ ών ό Σπ. θεωρεί τάς 3 τελευταίας ώς πορίσματα τής 
τέταρτης, ο& 4 |ής : 1 ) πρέπει νά χωρώμεν έκ τών απλών πρός τά συνθετα. 
2) έκ τών αορίστων είς τά ώρισμένα. :ϊ > έκ τών συγκεκριμένων πρός τα αφη
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οημένα. 4) ή αγωγή τον παιβός πρέπει νά σύμφωνη κατά τόν τρόπον χαΐ τήν 
τάξιν .προς τήν ιστορικήν άνάπτυξιν τής άνθρωπότητος, δ) πρέπει νά χωρώμεν 
ΐ ν  T,ur εμπειρικών είς τά θεωρητικά. β) πρέπει νά άσκώμεν τήν αυτενέργειαν 
τών παίδων καί 7) ή παιδαγ. μέθοδος πρέπει νά διεγείρη ευχαρίστως τήν ίχά- 
σεσιν τών παι&ών, ήτοι νά κινή τό ενδιαφέρον αυτών— έκ τών 7 λοιπόν αυτών 
αρχών «ί μέν τρεις πρώτοι καί ή πέμπτη λέγουν τό αύτό πράγμα μέ. άλλας λέ
ξεις, είναι δέ ήδη παλαιόν κτήμα τής παιδαγωγικής επιστήμης, ή τετάρτη, οΰσα 
έπίσης παλαιό, έχει μάλλον θεωρητικήν ή πρακτικήν αξίαν, ή εκτη. οΰσα ωσαύ
τως παλαιά. είναι όρθοτάτη, ή δ ’ έβδομη είναι Εύρημα τοΰ Σπ., αλλά πρέπει νά 
γίνη δεκτή μετ’ επιφυλάξεων. Έκ τών παρατηρήσεων τούτων τον Comp· 
μάνοτ ή πρώτη καί ή τρίτη είναι όρθαί. 'Ως π^ός τήν τετάρτην άρχήν, ώφειλε 
νά παρατηρήση, δτι αυτη δέν είναι άρχή μεθόδου διδασκαλίας, άλλα κυρίως 
άρχή πρός κατάλληλον διαταξιν τής διδακτέας ΰλης, τήν δέ έβδόμην καί σπου- 
δαιοηάτην έκ τών άρχών ώφειλε νά κάμη δεκτήν άνευ έπιψυλάξεων καί νά μή 
θϊΜρή ώ ς εύρημα τού Σπ., αφού αυτη είναι παλαιόν κτήμα τής Διδακτικής, έ 
θεσπίσθη δέ ώς βασις τής Μεθοδικής ύπό τον Γερμανού φιλοσόφου καί παιδα
γωγικού Herbart- Πρό παντός δμως άλλου θά ώφειλε νά παρατηρήσΐ) 6 επι
κριτής, ί!τι ή παράθεσις διαφόρων άρχών ασχέτων πρός άλλήλας — μόνον περί 
τών τριών τελευταίων λέγεται, και τοΰτο ουχί όρθώς, ότι είναι πορίσματα τής 
τέταρτης— δέν δύναται νά άτοτελέση μέθοδον, δτι δέ ό ’Ά γγλος παιδαγωγός 
θά ωφειλεν ως βάσιν τής μεθόδου του νά ύποτυπιόση μίαν κυρίαν καί θεμελιώ
δη ψυχολογικήν· άρχήν, έκ ταύτης δέ νά έξαγάγη τάς λοιπός, καταδεικνύων 
την ψυχολογικήν αύτών έξάρτησιν έκ τής κυρίας καί τήν ψυχολογικήν αυτών 
πρός άλλήλας σχέσιν. Τούτου δέ τεθέγτος, θά παρετήρει ό επικριτής, δτι αί 3 

τελευταίοι άρχαί τοΰ Σπ, κατ’ ,οϋδένα τρόπον εξάγονται έκ τής τετάρτης, δτι 
Φ  τουναντίον ως βάσις τής μεθόδου αυτού έπρεπε νά τεθή ή έβδομη άρχή 
(καθ' ην δηλ. ή παιδαγ. μέθοδός πρέπει νά έξεγείρη τό ένδιαφέρον τών παί
δων), έκ ταύτης νά εξα^θή ή εκτη (καθ’ ήν δηλ. ή μέθοδος οφείλει νά έξε- 
γείρη τήν αυτενέργειαν τών μαθητών) καί. έκ ταύτης πάλιν νά εξαχθούν αί 
τρεις πρώτα» καί ή πέμπτη, αϊτινες, ώ ς όρθώς παρετηρήθη ύπό τού Conip·, 
κυρίως είπείν είναι μία άρχή (ή άρχή τής έκ τών μερικών καί συγκεκριμένων 
είς τά γενικά καί άφηρημένα προόδου).

Εν τφ  έπομενψ κεφαλαίιρ ό Comp- κρίνων τάς περί τής φυσικής αγωγής 
Ιδέας τοΰ Σπ., όρθώς επαινεί τήν μέριμναν αυτού περί τής παιδαγωγικής ύγιει- 

·τερι. τών σω  ματ ικ tov ασκήσεων τών παιδων αμ φ οτ ε ο cov των φύλων καί 
περι τής αποφυγής ικτερκοίίωσε (ος τον tf σώματος και τοΐ* πνενματοc. yuy- 
■ρις έν τούτους να τιαραττιρή, δτι ο νπερ τΐ)ς άναπτυξεως τής σωματικής αγωγής: 
άγων είναι πολυ .τα?1.αιοτΕρος τον L̂vc., καί δτι οντος ννιοτιμΦ, πολι> περισσότερ<»ν 
τον δέοντος, τας γι*μναστικας ασκήσεις εν σχέσρι πρός τάς έλενΑερας :xaii)wic, 
και χωρίς νά αποφεύγω τό εν άρχή μνημονενθεν ελάττωμα τον νά εκτείνεται 
«νεν λογου επαναλαμβανων καί <oofi ερμηνενίον τάς σχετικάς γνώμαζ τον

Εν τώ πέμπτο) κεφαλαίω κρίνων ό Comp- τάς περί τής ηθικής αγωγής γνώ- 
μας του Αγγλου σοφού, όρθώς μέν κατακρίνει τήν απιστίαν τού Σπ. πρός τήν 
ήθιχοποιητικήν δύναμιν τής επιστήμης καί καθόλου τής διδασκαλίας, όρθώς δ ’ 
inirrijv παρατηρεί οτι, αι περί τής ηθικής αγωγής γνώμαι αυτού άναφέρονται 
μ<τν»ν είς τό ζήτημα τών ποινών, ωσαύτως 6 '  όρθώς δέχετα> ύπό επιφυλάξεις τό 
«τύστημα τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  π ο ι ν ώ  ν. δπερ υιοθετεί ό Σπ. παραλαμβάνων 
τ»«ρί> τοΰ Ραυσσώ.

Έ ν  τώ  τελευταίοι του κεφαλαίω, δπερ χρησιμεύει ώ ς  έπίλογος, ό συγγραχεύς 
όρθότατα παρατηρεί, δτι τό παιδαγωγικόν πόνημα τοϋ Σπ. στερείται έν πολλοϊς 
πρωτοτυπίας, γεγονός, δπερ. έάν εϊχεν άπ’ αρχής ύπ’ άψει ό κριτής, θά ήτ.) ού 
σιωδώς συντομώτερος είς τό έργον τής κρίσεως.

Καί ταύτα μέν περί τού πρωτοτύπου τού έργου τοΰ C o n ip , έν πάσ>) τή 
δυνατή συντομίαν 'Η  δ ’ Ελληνική αυτού μετάφ ραοι; καλύτερον ί)ά ήτο νά μή 
έγίνετο, άφού έπρόκειτο νά γίνη, ώ ς έγινε, διότι έξ αυτής δυνατόν είναι καί 
νά  ζημιωθή ό αναγνώστης. Ό  μεταφράζων διαστρέφει έν πρώτοις κατά · τήν 
μετάφρασιν φιλοσοφικός παί παιδαγωγικάς έννοιας καί ορούς είς βαθμόν συγ- 
^ύζοντα την άντίληψιν τού αναγνώστου. Ουτω, διά νά άναφέρωμεν ελάχιστα έκ 
πολλών, μεταφράζει τόν penseU T, τού κειμ'νου. ήτοι. τόν φιλόσοφον, τόν σο
φόν, τόν λόγιΛν είς «σπε.ττικιστήν» (σελ. 5 καί άλλαχοΰ), ουτω δέ παρουσιάζει 
τόν Σπ. ώ ς  σκεπτικιστήν, έν ώ  ό ’’Α γγλος φιλόσοφος παν άλλο είναι ή τοια&τος. 
Έ ν  σελ. 8 όμιλεΐ περί «σοφού καθαρας έκμεταλλεύσεως», ματαίως δ ’ ό άνί»- 
γνώστης προσπαθεί νά άνεύρχι, τί θέλει νά είπη δι’ αυτού ό συγγραφεύς, ό ο γ κ η <κ  

απλοΰστατα όμιλεΐ περί σοφού κ αθαρώ ς θεω ρητικοί ' (u n  sa v a n t d e  pure 
sp e cu la tio n ) έν άντιθέσει πρός τόν σοφόν τόν έξάγσντα έ.κ τών θεω ριώ ν  τον 
καί πρακτικέ», πορίσματα. Έ ν  σελ. 10 ή te rm in o lo g ie  te ch n iq u e  τού κειμένου, 
ή τεχνική ορολογία, οί τεχνικοί όροι παρουσιάζονται ώ ς  τεχνική τελειολογία».. 
Διά  τής αυτής λέξεως <:τελειολογία» μεταφράζεται έν σελ. 8 κάκιστα ό  δρος τού 
κειμένου determ in ism e! Τουναντίον δέ ό  έν τώ  κειμένω δρος te leo log i^ , te le o - 
g iq u em en t, τελεολογία, τελεολογικώς μεταφράζονται διά  τών Θεολογία, ίΚ'.ο- 
λ σ γ ίκ ώ ς !!»  (σελ. 33 κλπ). Αί id ees  abstra ites, αί άφηρΐ|μέι·αι ίδέαι παρουσιά
ζονται ώ ς  ίδέαι αυθαίρετοι» ! (σελ. 19). Έ ν  τή σελ. 3 τής μ εταφράσεως άναγι- 
νιόβκει τις ; Πρός τούτο δέν είναι διόλου απαραίτητον ν έι κ η ρ ύ τ τ η κ α ν ε ί ς  
ι). π ύ τ ο ΰ  ά μ β ω ν ο ς  ή νά διδάσκη είς μαθητικάς τάξεις, διά  νιί είναι ικα
νός νά καθορίζΐ) τούς μεγάλους νόμους τής διδασκαλίας καί τής μ ορφ ώ σεω ς». 
(ίπορεϊ δέ, τί π αθώ ν  θεω ρεί ώς σχετικόν πρός τόν καθορισμόν τών νόμων τής 
πνευματικής αγωγής τώ ν  παίδων τό άπό τοϋ άμβω νος κήρυγμα ό συγγραφεύς, δστις 
άπλοΰστατα όμιλεΐ «περί τής είς διδασκαλικήν καθεδραν άναβάσεω ς» ( il ϊι’ est 
l>as abso lu m en t in d isp en sab le  d ’ etre  m on te  dans une ch a ire , d ’ a v o ir  
fait la c lasse . pour e tc .) .  "Η  σκοπιμότης τής φ ύσεω ς ( la fin a lite  de la nature) 
παρουσιάζεται ώ ς  ετελικότης τής φύσεως» κτλ. κτλ. Ά φ ’ ετέρου ή μετάφρασις 
έχει γίνει κατά τό κοινώς λεγόιιει·ον «είς τό γόνατο», διά  τοΰτο δέ γέμει λαθών 
καί αβλεπτημάτων, ενεκα τών όποιων πολλάκις αποδίδεται έννοια αντίθετος τής 
τοΰ κειμένου. Έ ν  σελ. 26 λέγεται «Είτε βέβαιον, δτι εκείνο, τό όποιον άποκα- 
λοϋμεν κ α κ ό ν  καί  α θ α ν α σ ί α ν ,  είς τό τέλος θ ά  έξαφ ανισθή », διαπορεϊ 
δέ τις, π ώ ς θ ά  έξαφανισθοΰν συγχρόνως τό  κακόν καί τό αντίθετόν του, ή  αθα
νασία, παύει δέ. φυσικά ή απορία του, μόνον δταν  ίδΐ), δτι τό  κείμενον εχει le 
m al et l ’ im m ora ltte  (καί ή άνηθικότης). τό  όποιον προδήλιος ό μεταιρράζων 
άνέγνωσεν f im m orta lite»  χωρίς έν τούτοις νά έκπλαγή έκ τοϋ συγχρόνου έξαφα- 
νισμοΰ τοϋ κακοΰ καί τής αθανασίας. Ή  πρώτη φράσις τού βιβλίου εχουσα 
«c 'e s t  une q u estion  d e  sa v o ir , ju s q u ' a q u e l p o in t, p ou r  ecrire  a v ec  s u e  
ees un liv r e  sur 1’ e d u ca tio n , un auteur a b eso in  d ’ etre  lui m em e un pro- 
tesseur etc.® μεταφράζεται «διά  νά γραφή μέ κάποιαν επιτυχίαν έν βιβλιον μορ
φωτικόν, είνε ζήτημα νά γνωρίζω  ό συγγραφεύς μέχρι ποίου σημείου εχει αναγ- 
κην νά είνε ό  ίδιος καθηγητής κτλ. * ουτω  δέ. λέγεται, δτι ό συγγραφευς τοϋ περι 
αγωγής βιβλίου είναι ανάγκη νά γνα>ρίζτ) μέχρι ποίου σημείου εχει αναγκην να



είναι ο καθηγητής, ΐνα. ώ ς  φαίνεται, αν δέν είναι καθηγητής, γίντ, τοιοϋτος μέχρι 
του πρέποντος σημείου !! Έ ν  τΓ4 αυτή φράσει τό περί άγωγής βιβλίον» τοΰ κεί
μενου παρουσιάζεται ώ ς  μορφωτικόν βιβλίον». Τ ό  τοΰ κειμένου «Μ . S p en cer 
etait d o n e  Irop  fon e ie rem en t xm m ora liste  p o u r  p o u v o ir  n eg lis ;er d e  d e- 
v en ir  un ed u ca teu r» μεταφράζεται. < ό  Σπένσερ ήτο πολύ κατά βάθος ηθικολό
γος, α  φ  ο ΰ ή μ * ο ρ  ο  ΰ σ ε ν ά  π α  ρ α  μ ε λ ή ε κ ε ί ν ο ,  τ ό  ό  π ο  ϊ ο ν ά  λ- 
'■ ο ς  ί> α  έ π ε ό ί ω  κ ε, τ ό  ν ά  γ ί ν η δ η λ α δ ή  δ ι δ ά σ κ α λ ο ς ,  μ ο  ρ- 
<Ρ β?ι η ς  (σελ. 15), δηλαδή λέγεται τό εναντίον ή ο,τι λέγει τό κείμενον. Ή  re 
crea tion , ψυχαγωγία, μεταφράζεται δ«αρκώς άναδημιουργία. ΟΙ sen  tine lies 
V ig ila n te s* .οί άγρυπνοι φρουροί μεταφράζονται «ακίνητοιπρόσκοποι; (σελ. 33) 
Εν σελ. 56 λέγεται- <Δέν είνε δυνατόν νά έκτελεσθή συνοπτικώτερον ό Λατινι

σμός και ό ' Ελληνισμός», οί'δείς δέ δύναται νάέννοήση τί σημαίνουν αυτά, άν· 
δέν ΐδη τό κείμενον, τό όποιον λέγει il n ’ est pas p oss ib le  d ’ exeeu ter  p lu s  
som m airem en t l e  la tin ism e et l'h e llen istn e»  'ήτοι <δέν είνε δυνατόν νά έκ- 
δοθή  σ  υνοπτικωτέρα καταδικαστική ({Ιανατική) άπόφασις κατά τής σπουδής τών 
Λ ατινικώ ν καί 'Ε λληνικώ ν γραμ μ άτω ν ,. Ό λίγον  κατωτέρω  ό C od oreet παοου- 
σ ιαζεται ώ ς δ , ώ  κ τ η ν τών θετικ ιστών ωφελιμιστών, έν ω  ό  συγγραφείς μνη
μονεύει τούτους ω ς π ρ ο δ ρ ό μ ο υ ς αύτών (leu r precursetir) κτλ. κτλ. Τέλος 
ή μετάφρασις στολίζεται είς κάθε βήμα. είς κάθε πρότασιν μέ άνχκχ'οφόο^ν- 
γαλλισμούς καί μέ χονδροειδείς ακυρολεξίας, άτινα δυσχεραίνουν σημαντικότατα  
την κατανόησιν του βιβλίου.

Δ I. ΛΑΜΨΑΣ

Ο ίκονομικαί έπιστήμαι και Στατιστική

, BA2IAEIO \ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ. Τά δημόσια οικονομικά καί ή ελληνική 
Γ* 1916 °  GaSt0”  ]hZC■ Τ 0μ· Ι Π · Δ,)(1ό<Τια * " * « ·  Τεύχος

Η συγγραφή πλήρους συστήματος δημοσίας οικονομικής, δσον είναι άναγ- 
καια τόσον είναι δυσχερής είς τόν τόπον μας. Αί αναγκαίοι προεργασίαι, τόσον 
του θεωρητικού, όσον καί τοΰ πρακτικού μέρους, λείπουν είς μέγιστον βαθαόν. 
Δια τούτα θ’ απητειτο ενδελεχής εργασία πολλών ετών, δπως πληρωθή τό κενόν, 
υ φιλοπονος τμηματάρχης τού 'Υπουργείου τών Οικονομικών κ. Β. Γεωργαν- 

τας εσκεφθη νά ύπερπηδήση τάς μεγάλας δυσχέρειας δι’ ένός επιτυχούς <™δυα- 
σμου. Μετεφρασε τό γνωστόν άριστον σύγγραμμα δημοσίας οικονομικής τοΰ 

;Ze και το συνεπλήρωσε μέ προσθήκας, άναφερομένας κυρίως είς τήν έλ- 
Ληνικην δημοσίαν οικονομίαν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ό "Ελλην μελετητής είσά- 
γεται εις την δημοσίαν οικονομικήν καί συγχρόνως λαμβάνει γνώσιν τής σχετ(- 
κης ελληνικής νομοθεσίας. ’Έτσι ήμ.τορεϊ ευκόλως νά κρίνη κατά πόσον ή τελευ
ταία συμφωνεί μέ τά πορίσματα τής επιστήμης.

Πρεπει ομως νά σημειωθή, δτι ό συγγραφεύς δέν παρέθεσεν απλώς τά κεί
μενα των ελληνικών νόμων είς τάς θεωρίας τοϋ Γάλλου συγγραφέως, άλλά 
σχηματισας αυτοτελή περί τών ελληνικών οικονομικών τοϋ Κράτους πραγιια- 
τειαν, κατενειμε τα διάφορα αύτής κεφάλαια είς τά αντίστοιχα τοϋ Jeze 
ώστε το συνολον νά παρουσιάζη σύστημα τέλειον διά τόν "Ελληνα άναγνώστην’ 
τό οποίον φυσικά δέν θά ήδιλατο ν’ απόκτηση διά τής ειδικής αελέτης ξένοη· 
οι>γγραμματων κα! τών ελληνικών νόμων χωριστά. Γνωστού δέ δντος δτι άφ’

ενός η ελλειψις κωδικοποιήσεως τών ελληνικών νόμων, υποκειμένων συχνότατα 
εις τροποποιήσεις καί άφ ’ ετέρου ή ελλειψις συστηματοποιήσεο>ς καί ερμηνεία; 
τών ελληνικών φαρολογικών νόμων καθιστά δυσκολωτέραν τήν μελέτην τού 
ελληνικού φορολογικού συστήματος άπό τήν μελέτην ξένων φορολογικών συστη
μάτων, διά τά όποια τά βοηθήματα άφθονο ϋν, τό εργον τού κ. Γεωργαντά 
πρέπει να έπισύρη τήν ευγνωμοσύνην τών άσχολουμένων είς τήν μελέτην τών 
δημοσίων οικονομικών τής 'Ελλάδος.

Είς τό άρτι έκδοθέν τς>ίτον τεΰχος τής δλης πραγματείας περί δημοσίων έσό- 
δ<«ν ό συγγραφεύς συνεχίζει τό θέμα του περί τών φόρων έν γένει. Μετά τήν 
είς τό προηγούμενοι τεύχος εκθεσιν τής έννοιας τοΰ φόροι', τών δρων, τούς ό
ποιους πρέπει νά πληρούν οί φόροι, τών προσόντων καί τών ελαττωμάτων αυ
τών, τής έπιπτώσεως αύτών καί έν γένει τών λοιπών ιδιοτήτων τών φόρων 
μετά τών άποτελεσμάτων, τά όποια φέρουν έπί τής Ιδιωτικής οικονομίας, καλού
μενης να συνεισφέρη ΰπέρ τών δημοσίων δαπανών κατά τόν καταλληλότερον 
τρόπον, τών μεθόδων τής είσπράξεως τών φόρων, τής άνασκοπήσεως τών 
φόρων : κεφαλικοΰ, έπί τών ναιών, τών μεταλλείων, τών οικοδομών καί
τών κινητών άξιων, ό συγγραφεύς εισέρχεται εις τήν έρευναν τών λοιπών κατ’ 
ιδίαν ιρόρων, οί κυριώτεροι τών οποίων είναι ό επί τών κερδών, τοϋ εισοδήματος 
χαχ τής περιουσίας, τών κληρονομιών και. δωρεών. Τό τέλος τής δλης πραγμα
τείας διαλαμβάνει τούς φόρους καταναλώσεως, τό μεγαλύτεραν μέρος τών ο
ποίων ανάγεται είς τούς τελωνιακούς δασμούς, καί τά  οικονομικά τής αύτοδιοι- 
κήσεως, ήτοι δήμων καί λοιπών οργανισμών τοΰ δημοσίου δικαίου.

Δέν παρέλκει ίσως νά σημειωθή, δτι εί; τήν περί τών ελληνικών φόρων πραγ
ματείαν του ό συγγραφεύς άρκεϊται είς τήν διασάφησιν τών- Ισχυόντων δυνάμει 
των κείμενων νομών. Απεχει ομως, εκτός κεψαλακοδών τινων παρατηρήσεονν, 
άπό πάσης κρίσειος έπί τών προσόντων ή τών ελαττωμάτων τών νόμων τούτων. 
Ή  εργασία τοϋ συγγραφέως είναι ιστορική καί ερμηνευτική, κριτικήν δέν κά- 
μνει, ούτε περί τών τελευταίων ελληνικών φορολογικών νόμων, ώς είναι π. χ. ό 
έπί τών κληρονομιών, άπό θεωρητικής άπόψεως ό τελειότερος τών ελληνικών 
φόρων, άφοΰ μάλιστα είσήγαγε νέαν στοιχεϊον. τήν πέραν ώοισμένου βαθμοΰ 
συγγενείας βαρεϊαν φορολογίαν τών έκ κληρονομιάς περιουσιών. Πολύ όλιγώ- 
τερον ηδυνήθη να εργασθή δογματικώς ό συγγραφεύς, προκειμένου περί τών 
ελληνικών φόρων, έπί τή βάσει τών ιδιαιτέρων έν Έλλάδι συνθηκών. ’ Αλλ’ , ώς 
ειπομεν έν αρχή, τοιαύτην μορφήν δέν έσκόπει νά δώση είς τό εργον του ό 
συγγραφευς, όστις παρ’ ολας τας ΰπαλληλικάς του ασχολίας, κατώρθωσε, 
περιορίσας εντός τών δι»νατών ορίων τήν εργασίαν του καί διά παραδειγ
ματικής φιλοπονίας, νά είσφέρη σπουδαίαν συμβολήν είς τήν μελέτην τών δη- 
μ οσίων οικονομικών τής Ελλάδος.

Θ Α Λ Η Σ  Κ ο Υ Τ Ο Υ π Η Σ

Μ. L .E FK U V R E  - M E A U L L K . La Greee econom ique et financiere 
en  1915. Paris 1916. 8 0 p. 255.

\πό τόν άνω τίτλον ό κ. L e fe u v re  M feaulle, γενικός πρόξενος καί εμπο
ρικός άκόλουθος τής Γαλλίας έν Άνατολν). έδημοσίευσε τελευταίως μελέτην, έν 
τή όποίφ εκθέτει τήν έν γένει οικονομολογικήν κίνησιν τής Ελλάδος, έξετάζων 
χο)ριβτά κατά κεφάλαια τήν γεωργικήν παραγωγήν, τό έμπόριον, τήν βιομη
χανίαν. ττρ· ναυτιλίαν κλπ.



Ο σκοπός τοϋ συγγραφέως είναι να γνωρίσg tip· 'Ελλάδα Ας τόν έν Γαλ- 
λι$ έμποςΗ,κον καί βιομηχανικόν κόσμος·, νά καταδείξα τά αίτια τής ιΗα^κοΰί 
ϋποχωρήσεως τοϋ γαλλικού εμπορίου είς τάς έλληνιχάς αγοράς απέναντι ran 
ξένων τοιούτων καί -νά συστήση τά κατάλληλα μέτρα π<*>ς άρσιν αύτή; ΚΟ; 
άνάπτυςιν μεγαλυτέςας εμπορικής επικοινωνίας μεταξύ Γαλλίας καί Έλλάδο·;. 
Ι.'ρος επιτυχίαν τοϋ σκοπού τούτου είργάσθη όμολογουμένως μετά πολλής εύσν- 
νειδησιας καί έπιμελείας. Έ ν τούτοις αί πληροφορίαι καί στατιστικοί, έπί τών 
βπαιων στηρίζει τά συμπεράσματα του, εϊναι ενίοτε παλαιοί, αί κρίβεις του, λβ- 
Υώ τής μή επαρκώ; βαθείας γνώσεως τών παρ’ ήμϊν συνθηκών, κάποτε πρό
χειροι, είτε είναι αυται δι' ήμάς εξαιρετικών ευμενείς -  τήν συντελεσθεϊσαν ερ
γασίαν άπό τής συστάσεως τοΰ Βασιλείου θεωρεί αποτελούσαν θαύμα—  είτε έ- 
ςαιρετικώς δυσμενείς.
Ό  συγγραφεύς δμως δέν περιορίζεται είς τήν έξέτασιν της παρ'ήμϊν υίκονομολυ- 

γικής καταστάσεως, δπως αΰτη έμφανιζεται σήμερον, ώς ό τίτλος τοΰ βιβλίου 
του αναφέρει, άλλ’ άνατρέχων είς τό παρελθόν καί έξετάζων αυτήν άπό τής 
συστάσεως τοΰ Βασιλείου μέχρι τών καθ'1 ήμας, προβαίνει είς γενικός κοίσει; 
καί καταλήγει είς ο>ρισμένα συμπεράσματα, τά όποια μάς ενδιαφέρουν Ιδιαι
τέρως.

Είδικωτερον έξετάζων τήν γεωργικήν παραγωγήν κατά τά διάφορα αυτή; 
είδη, (σίτος, σταφίς. έλαιον, οίνος κλπ..), τό ποσόν τής παραγωγής και ι λ · : 
τοΛΟύς καταναλώσεων, ευρίσκει δτι μόνον τό 1)4 τής καλλιεργησίμου γής καλ
λιεργείται (απέναντι τών 3)4 τά όποια καλλιεργούνται έν 3 αλλία) , καίτοι ούδε- 
μία βελτίωσις τοΰ τρόπου τής καλλιεργείας (νέαι μέθοδοι, μηχαναί, λιπάσματα) 
είσήχθη, αποδίδει 6έ τοΰτο είς τήν μοιρολατρείαν καί οκνηρίαν τοϋ "Ελληνος 
αγρότου, λείψανα τής μακροχρονίου τουρκικής δουλείας.

Προφανώς ό συγγραφεύς φαίνεται έπ' αύτοΰ υπερβολικά αυστηρός διά τόν 
Ελληνα χωρικόν. Τά αίτια τής μή επαρκούς προόδου τής γεωργίας δέσν. ν ο -  

μίζομεν, ν άναζητηθούν περισσότερον είς τήν παρά τοϋ Κράτους καί τής ιδιω
τικής πρωτοβουλίας έλλειψιν προνοίας καί όλιγώτερον εί; τήν κληρονομικήν 
δουλοφροσύνην τοΰ χωρικού, Ούδαμοΰ τοΰ κόσμου ή πρόοδος τής γεωργία; έξ- 
ήλθεν άπό τήν καλύβην τοϋ γεωργού, οϋτε κατήλθεν άπό τάς κορυφάς τών 
βουνών πρό; τά ; πεδιάδας καί τά κέντρα, άλλ' έχρειάσθησαν πρός τούτο συ
στηματικοί καί επίμονοι μακραί πςοσπάθειαι έκ μέρους τοϋ Κράτους, τών Ιδιω- 
τών καί τής έπιστήμης.

Τιχαύτην κατεύθυνσιν παρ’ ήμίν μόλις τελευταίως υιοθέτησε τό Κράτος (Ύ - 
πουργείον Έθν. Οικονομίας, νόμοι σιπ'εταιρισμών, ασθενειών γεωργίας κλπ.) 
καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία (Γεωργ. Εταιρεία, Σηροτροφική, Φιλοδασική κλπ.)· 
τό γεγονός δέ δτι έντός τριών εξαμήνων άπό τή ; εφαρμογή; τοϋ νόμου περί 
συνεταιρισμών, οΰς άγνοεϊ ό συγγραφεύς, καί παρ’ ολην τήν έν τφ  Κράτει εσω
τερικήν και έξαιτερικην ’ανωμαλίαν, έδημιουργηθησαν 255 γειοργικοι συνεται
ρισμοί, ένεργώς δρώντες, άρκεΐ νά πείση τινά περί τοΰ φιλοπροόδου τον "Ελλη- 
νος χωρικοϋ.

Η βιομηχανία παρ ήμϊν, κατά τον συγγραφέα, δέν είναι ανεπτυγμένη, οφεί
λεται δέ τούτο εις διάφορα αίτια, μεταξύ τών οποίων τά σπουδαιότερα είναι ή 
έλλειψις κεφαλαίων, χρόνου, οικονομικής σταθερότητος καί ό χαρακτήρ τοδ 
"Ελληνος, δστις είναι μάλλον εμπορικός ή βιομηχανικός.

Είδικώς διό τόν εργάτην νομίζει δτι όχι μόνον δέν είναι ειδικό»; μορφωμέ
νος έν τή βιομηχανία, άλλά καί λόγοι τής κληρονομικής αύτοΰ δουλοφρασύνης 
άφίνεται νά εκμεταλλεύεται παρά τοϋ εργοδότου, μισθοδοτείται ολίγον xtti δι«-
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βιοι ύπό άξιοθρηνήτους υγιεινά; συνΟήκας, ούδείς δέ νόμο; προστασία; αύτοΰ 
ύφίσταται, Ό  συγγραφεύς αγνοεί τήν νεαράν παρ’ ήμϊν εργατικήν νομοθε
σίαν, καίτδι τό βιβλίον του εϊναΐι μεταγενέστερον ταύτης, καί έχει πάντοτε τήν 
αυτήν έσφαλμένην άντίληψιν ν’ άποδίδη εξαιρετικήν σημασίαν είς τήν έπίδρα- 
σιν τής δουλείας έπί τοϋ νεοιτέρου "Ελληνος.

Η ναυτιλία μας κατά τό 1837 δέν είχε πλέον τών 4.500 τόννων ιστιοφόρων, 
έ\φ κατά τά τελευταία έτη έχει νά έπιδείξη σύνολον 570.351 τόννων, έξ ών 
43ο.737 τόννοι άτμόπλοια καί 13fi.33B ιστιοφόρα, ήτοι παρουσιάζει αΰδησιν 
1 . 1 0 0  ο)ο . Αναγνωρίζει ό συγγραφεύς δτι είς την πρόοδον ταύτην συνέβαλεν ό 
περί υποθηκών πλοίων νόμος καί τονίζει τήν έλλειψιν παρ’ ήμίν Θαλασσασφα- 
λεια±, ένεκα της οποίας ή έλληνική ναυτιλία πληρώνει κατ’ έτος είς ξένα; εται
ρείας 15 εκατομμύρια είς ασφάλιστρα.

Γό εισαγωγικόν και έξαγωγικόν έμπόριον τής Ελλάδος κατά τήν τελευταίαν 
40ετίαν άνήλθεν έν συνόλω είς 299 έκατομμύρια, ή εισαγωγή υπερβαίνει γε
νικώς τήν εξαγωγήν, παρουσιάζουσα κατά μέν τό 1912 διαφοράν 9 έκατομ., τό 
1916 1G έκατομμί'ρίων, κατά δε τά προηγούμενα έτη διαφοράν 40 εκατομ
μυρίων.

Ιδιαιτέρως και αναλυτικωτερον κατ είδος, τιμάς καί αξίαν εξετάζει ό συγ
γραφεύς τό έμπόριον τής Ελλάδος μετά τής Γαλλίας, τό οποίον σχετικώς πρός 
το  έμπόριον μετ’ άλλων μεγάλων Κρατών εύρίσκεται είς κατιοτέραν μοίραν.

Οντως άπό τό 1904 εως τό 1911 ή ’Αγγλία άναβιβάζει τήν αξίαν τών πωλη- 
θέντων πρός τήν Ε λλάδα εμπορευμάτων τη; άπό 29 είς 40 έκατομ., ή ’Αμερι
κή άπό 3 είς 4, ή Αυστροουγγαρία άπό 12  είς 23, ενώ ή Γαλλία παραμένει στά- 
σιμός.

Διά νά διορθωθη το άτοπον τοΰτο δέον νά συντελεσθή στενωτέρα συνεργασία 
μεταξύ τών γαλλικών εμπορικών οίκων καί τών Γάλλων τραπεζιτών καί έφο- 
πλιστών, οι οποίοι πρεπει να λαβωσιν ειδικά μέτρα διά τό έμπόριον μετά τής 
Ελλάδος, δημιουργαΰντες ταχυτέραν συγκοινωνίαν, ού μόνον μετά τοΰ Πει

ραιώς, άλλα και μετά τών άλλων λιμένων αυτής, παρέχοντες μεγαλύτερα; πι
στώσεις καί ενθαρρύνσεις είς τούς Γάλλους έξαγωγείς, οΐτινες πάλιν είναι 
ανάγκη, διά νά κατ α στ ή δυνατός ό συναγωνισμός μετά τών άλλων Κρατών, 
νά προσφέρουν τά εμπορεύματα έν Έλλάδι είς τάς μικροτέρας δυνατάς προ
θεσμίας και τιμάς. Υποδεικνύει συγχρόνως ολοκ?,ηρον σειράν έμπορευμάτοιν 
(είδη θερμάνσεως, ηλεκτρικού φωτισμού, μυροποιίας, ζαχαροπλαστικής, ιματι
σμού, χρηματοκιβώτια, όργανα μουσικής, έτοιμα ένδύματα, υφάσματα, ύάλινα 
σκεύη, χημικά καί φαρμακευτικά προϊόντα, χειρουργικά έργαλεία, γεωργικά ερ
γαλεία, αυτοκίνητα, παντός είδους μηχαναί κλπ. κλπ.), τά όποια δύνανται νά 
προσφερθοΰν καί νά καταναλωθούν έν Έλλάδι καί παρατηρεί, δτι ό "Ελλην έμ
πορος σπάνιο) ς έρχεται είς έπαφήν αμέσως μετά τοϋ ξένον παραγωγοί·, άλλά 
πάντοτε διά μέσον τοΰ παραγγελιοδόχου, πρός τόν όποιον πρέπει ν’ άποταθή 
περισσότερον καί συστηματικώτερον ό Γάλλο; έμπορος.

Έ ξετάζων τά οικονομικά τοΰ Κράτους άπό τής συστάσεώς του μέχρι σήμε
ρον, παρατηρεί δτι ή έσφαλμένη οί-κονομική μας πολιτική δέν ήδύνατο παρά νά 
καταλήξη είς χρεοκοπίαν.

Αί πρόσοδοι τοϋ Κράτους ήσαν περιωρισμέναι, ένφ αί δαπάναι ήσαν επιτακτι
κοί, τά δάνεια τοκογλυφικά, (κατά τό 1890 έπί 570 έκατοι* , τά όποια έφέρετο 
δτι είχε δανεισθή ή Ελλάς, είχε πράγματι λάβει μόνον 471 έκατομ.) καί ή δια
φορά τοΰ συναλλάγματος μεγάλη. Πάντα ταΰτα κατέστησαν άναπόφευκτον τήν



πτώχευσιν, τήν οποίαν δικαιολογεί απέναντι τών συμπατριωτών του καί απο
κρούει τάς έκταξευθείσας αδίκως κατηγορίας κατά τής 'Ελλάδος, άναφέρων 
δεκάδα άλλων Κρατών (Αυστρία, 'Ισπανία, Ρωσσία. Τουρκία, Πόρτογαλλία, 
’Ολλανδία κλπ. κλπ.), τά όποια είχον πτωχεύσει, μερικά δ ’ ώς ή 'Ισπανία έξά· 
κις κατά τό χρονικόν διάστημα τού ελευθέρου βίου τής 'Ελλάδος.

’ Εξετάζει κατόπιν μετ’ έπιμελείας τάς προσόδους τοΰ Κράτους, τάς δαπάνας, 
καθώς καί τά τελευταίως συναφθέντα δάνεια καί τον προορισμόν αύτών καί ευ
ρίσκει δτι τό ξένον χρήμα έδατανήθη προσηκόντως.

Ιδιαιτέρως ενδιατρίβει εις τά έν 'Ελλάδι κυκλοφοροϋντα γαλλικά κεφάλαια, 
τά όποϊα αναβιβάζει είς 500—600 έκατομ, απέναντι 250 έκατομ. αγγλικών, 70 
ρωσσικών καί 20 γερμανικών. Κατά τόν συγγραφέα, οί συμπατριώταί του κε
φαλαιούχοι έπρεπε νά εξελέγχουν την παρ’ 'Ελλήνων χρησιμοποίησιν τών χρη
μάτων διά Γάλλων υπαλλήλων καί ελεγκτών, τους οποίους νά επιβάλλουν είς 
δοας επιχειρήσεις χρηματοδοτούν καί πρό τής καταβολής τών δανείων, πρός 
αποφυγήν οδυνηρών απογοητεύσεων, διότι ή τάξις καί ή σαφήνεια είς τους λο
γαριασμούς είναι αληθώς φόβητρον διά τόν "Ελληνα.

Προφανώς ό συγγραφεύς ειχεν ϋπ’ σψει του τά ατυχήματα τής Τραπέζης 
’ Αθηνών, έκ τών οποίων παρεσύρθη είς κρίσεις αύστηράς καί σχέδια δυσκόλως 
πραγματοποιήσιμα. Ή  γνωστή έν τούτας εύδοκίμησις εν 'Ελλάδι τών ξένων 
επιχειρήσεων, την όποιαν άποδεικνύει αυτή ή συρροή τών ξένων κεφολαίων, 
άντιτίθεται καί διαψεύδει τούς φόβους τοϋ συγγραφέως, παν αλλο δέ ή επιτυ
χής οδός διά τήν αΰξησιν τών γαλλικών κεφαλαίων έν Έλλάδι είναι τά ύπό 
τοϋ συγγραφέο>ς πρατεινόμενα μέσα.

Τό Κράτος άλλως διά τοϋ νομοσχεδίου περί ελέγχου τών άνο>νΰμων εται
ρειών άπέδειξεν οτι αντιλαμβάνεται τήν ανάγκην τής έξελέγξεως πάσης διαχει- 
ρίσεως κεφαλαίων ύπό τών ανωνύμων εταιρειών, άδιαφόρως αν ταύτα είναι 
ξένα ή δχι,

Αύτό είναι έν βραχύτατη αναλύσει τό περιεχόμενον τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Lg- 
feuvre ^leanlle, τό όποιον είναι αξιον νά προσέλκυση τό ένδιαφέρον τών έπι- 
θυμούντων νά μελετήσουν τήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ τύπου μας.

ι. Δ .  Φ α Ρ Α Ν Τ Α Τ Ο Σ

Πολιτική

Ν. D A SC O V IC I, La Question du Bosphore et des Dardanelles. 
Geneve 1915 . George et Cie. 80 p. 305.

Ή  άπό τής ένάρξεως τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου αύξουσα διαρκώς έπικαιρότης 
τοϋ μεγάλου ζητήματος τών Στενών καί τής Κων)πόλεως προσδίδει ιδιαιτέραν 
σημασίαν είς τό βιβλίον τοϋ Ρουμάνου συγγραφέως, τό όποιον κύριον σκοπόν 
έχον βεβαίοκ τήν ΰποστήριξιν τής ρουμανικής άπόψεως, περιέχει ούχ ήττον καί 
γενικώτερον μίαν πολύ επιτυχή έπιχειρηματολογίαν, στρεφομένην κατά τής 
Ρωσσικής έπί τών Στενών καί τοϋ Βοσπόρου έγοηστικής φιλοδοξίας. Είνε δέ 
Ιδιαιτέρως αξιέπαινος ό συγγραφεύς τής μελέτης, διότι έπί θέματος, άποτελοϋν- 
τος ζήτημα ζωής καί θανάτου διά τήν ίδικήν του πατρίδα, κατορθώνει ν’ απο
μακρυνθώ στενών εθνικών αντιλήψεων, χειρίζεται τό μέγα πρόβλημα καί υπο
δεικνύει τήν λύσιν αύτοϋ, έ^οιν ύπ’ οψιν του τά συμφέροντα καί τών επίλοιπων 
Βαλκανικών Κρατών, ακόμη δέ γενικώτερον αύτής τής διεθνούς οίκογενείας.

Δι αύτό καί τά μεγάλα του έπιχειρήματα αντλεί κατά πρώτον λόγον έκ τών 
γενικών τοϋ.Διεθνούς Δικαίου αρχών καί έκ τών άγράφων νόμων τής διεθνούς 
κοινωνικότητας καί αλληλεγγύης, κατά δεύτερον δέ λόγον έκ τών γεωγραφικών 
καί οικονομικών συνθηκών τής ιδίας του /ώ ρα ς  ή τών λοιπών Βαλκανικών 
χωρών.

Τό βιβλίον διαιρεί ό συγγραφεύς είς τέσσαρα μέρη, έξ ών τά τρία άφιεροϊ 
ίΐς τήν άπ’ αρχαιότατων ιστορικήν τοϋ ζητήματος άνασκόπησιν. Τήν μεγάλην 
έκτασιν τής ιστορικής έρεύνης ζητήματος τόσον συγχρόνου δικαιολογεί ό συγ
γραφεύς ίσχυριζόμενος ορθότατα, δτι ή ιστορία τών Στενών, άφ’ ενος μεν άπο- 
δεικνύει τήν μεγίστην σημασίαν τής κατοχής αύτών, άφ’ έτέρου δε διδάσκει, 
ϋτι ή μονομερής έπ’ αύτών κυριαρχία οίουδήποτε έκ τών έν τή Ανατολική Με- 
σογείω άπλωθέντων Κρατών υπήρξε πάντοτε πρόξενος άδικίας είς τούς συνενδια- 
φερομένους Λαούς, ών παρεκώλυσε τυραννικώς τήν έλευθερίαν τής ναυσιπλοΐας, 
καί προεκάλεσεν αγώνας καί περιπλοκάς. Ίδιαζούσης σπουδαιότητος είνε ή 
εξιστόρησις τής γενέσεως καί τής έξελίξεως τών ρωσσικών βλέψεων έπί τών 
Στενών. 'Ο  συγγραφεύς, παρακολουθών τήν ρωσσικήν πολιτικήν άπό τής έμ- 
φανίσεώς της πρό τής κληρονομιάς τών Παλαιολόγων, αναλύει τά ψυχολογικά 
αύτής ελατήρια, τήν ερευνά είς δλας τάς σπουδαιοτέρας στιγμάς τών ιστορικών 
της εκφάνσεων, σταματών είς ολας τάς διεθ\’εϊς συνθήκας τάς έχούσας σχέσεις 
πρός αύτήν (συνθήκαι K arlow itz, Pas&arowitz κλπ.) καί είς ολα τά γεγονό
τα, ατινα έμμέσως ή άμεσοις συνδέονται πρός αύτήν (λ.χ. σχέδιον τοΰ Ναπο- 
λεοντος περί όιαμελισμοΰ τής Τουρκίας κ. ά .). “ Ετι μείζονος ενδιαφέροντος 
είνε ή παρακολούθησις τοϋ ζητήματος άπό τών αρχών τοΰ 19ου αίώνος. Ό  συγ
γραφεύς εκθέτει τάς διαφόρους εμφανίσεις τοϋ πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
διά τά Στενά, τοΰ ενδιαφέροντος, τό όποιον τοσάκις ήγέρθη άντιμέτωπον τής 
ρωσσικής φιλοδοξίας, σταθμεύει δέ ιδιαιτέρως είς τάς γνωστάς συνθήκας τοΰ 
1841, τοΰ 1856 καί τοΰ 1871, τάς έχούσας σχέσιν μέ τό re g im e  des d e tro its  
καί φθάνει τέλος είς τό Σΐ'νέδριον τοϋ Βερολίνου, τό όποιον έψαλίδισε τόσον 
όπροόπτως τά ρωσσικά όνειρα. ’ Ιδιαιτέρως παρακολοι>θεϊ ό συγγραφεύς τόν 
Ά γγλο— ρωσσικόν ανταγωνισμόν, ό όποιος δέν έπαυσε σχεδόν μέχρι τών παρα
μονών τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου υφιστάμενος έπί τοΰ περιφήμου ζητήματος τής 
ερμηνείας τής συνθήκης τοΰ 1841, μνημονεύει τάς διαφόρους απόπειρας τής 
Ρωσσικής διπλωματίας πρός άνακίνησιν τοϋ ζητήματος τών Στενών καί τέλος 
σταματά είς τό ολίγον πρό τοΰ πολέμου (14 Ιουνίου 1914) γενόμενον ρωσσο—  
ρουμανικόν πρός τήν Τουρκίαν διάβημα, δι’ ού έφιστάτο ή προσοχή τής 'Υ . 
Πύλης έπί τών ζωτικών συμφερόντων, ατινα τά δύο Κράτη έχουν είς τήν 
κατά τό δυνατόν μή παρακώλυσιν τής έλευθεροπλοΐας τών Στενών.

Τό κυρίως ένδιαφέρον μέρος τοΰ βιβλίου είνε τό τέταρτον, έν ώ ό συγγρα
φεύς άντ,ικρούει τάς έπί τών Στενών βλέψεις τής Ρωσσίας καί προτείνει την 
μόνην δικαίαν λύσιν τοΰ πολυθρυλήτου ζητήματος. Τήν σύγχρονον ρωσσικην 
πολιτικήν τών Στενών θεωρεί ό συγγραφεύς βασιζομένην είς τήν σκέψι^, δτι 
άφοϋ ή Ευρώπη σύμπασα είναι άπησχολημένη είς έν θηριώδες αιματοκύλισμα, 
δέν θά προλάβη τήν φοράν ταύτην νά παρεντεθή μεταξύ τοϋ ονειρευτού κυλι- 
κος καί τών Ρωσσικών χειλέων. ’ Από τών παραμονών τής έπιθέσεως κατα τών 
Δαρδανελλίων, γενομένης άνευ τής συμμετοχής ούδενός τών ενδιαφερομένων 
Βαλκανικών Κρατών, ή Ρωσσία έθεσεν είς κίνησιν τήν διπλωματίαν και τον 
τύπον, προδιέθεσε, συνεκίνησεν, έπειθανάγκασε τούς Συμμάχους της και περι 
τάς άρχάς Μαίου 1916 φαίνεται δτι έπέτυχε τό ποθούμενον. 'Ο  Σαι,όνοφ έδή-



λωνε τότε μέ ωμήν ειλικρίνειαν πρός τό «Μ essagero», δτι ί) Μούρη Θάλασ
σα είνε πλέον θ ά λ α σ σ α  ραισσική.»

Άπό τοϋ σημείου τούτου ό συγγραφεύς αρχίζει τήν λαμπρήν του επιχειρημα
τολογίαν κατά τής ρωσσικής ταύτης άντιλήψεως. Τ ά γενικά, έκ τοϋ Δικαίου, 
επιχειρήματα του συνοψίζονται ώς εξής : 1 ) Οίαόήποτε συμφωνία μεταξύ τών 
Μ. Δυνάμεων έπί τών Στενών δέν δύναται νά δεσμεύση τρίτα Κράτη, ενδιαφε
ρόμενο διά τό αύτό ζήτημα καί μή μετασχάντα τής σχετικής συζητήσεως. 2 ) 
Ο Ευξεινος Πόντος δέν δύναται νά θεωρηθή «ρωσσική» θάλασσα, διότι ή 

θάλασσα, καί από τών Ρωμαίων νομικών, άλλ’ Ιδίως άπό τοϋ Γροτίου. δι’ ό
λους τούς πολιτισμένους λαούς εϊνε πράγμα κοινόν τοϊς πάσι. επομένως η έν 
αυτή ελεύθερα ναυσιπλοΐα είνε δικαίωμα κοινόν, τόσω μάλλον σ.τουδαίον καί 
άναφαίρετον, δσο.» απορρέει έξ αύτής τής έλευθερίας τών λαών, έκ τής άτο- 
μικότητός των καί έκ τής εθνικότητάς tow. 3) Ό  Ευξεινος δέν δυνατοί νά 
θεωρ ηθή «ρωσσικη» θαλασσα καί διά τόν πρόσθετον λόγον, δτι κατά τό 
Διεθνές Δίκαιον, θάλασσα βρέχουσα τάς άκτάς πλειόνων Επικρατειών, 
δέν ανήκει προνομιακώς είς ενα μόνον Λαόν. Τήν γνοόμην τούτην δέν άποστέο- 
γουν καί αύτοί οί Ρώσσοι συγγραφείς. Ά λ λά  καί έάν —έπάγεται 6 συγγρα- 
*Ρ™?>—  ύ,-ιήρχε δικαιολογία τις, ΐνα θεωρηθώ «ιδιωτική» θάλασσα ό Ευξεινος, 
μάλλον πρός τό μέρος τής Ρουμανίας θά εύρίσκετο αυτή, παρά τή ; Ρωσσίας, 
διότι διά τήν Ρουμανίαν ό Ευξεινος αποτελεί τήν μόνην διέξοδον. Καί μόνη 
ουτη αρα η άποψής έπιβαλλει εις την Ρουμανίαν — καί είς τήν Βουλγαρίαν 
μέχρι τίνος ν άγωνισθή έκ παντος τρόπου, ΐνα μή έγκλεισθή έντός θαλάσ- 
σης ρωσσικής. Πόσον ανελευθερον πλήγμα θ ’ άπετέλει ή έγκαθίδρυσις τής 
Ρωσσιας εις το  Στενά κατο τού Ρουμονικοϋ Λαοϋ, διίϊάσκει αυτός ό πολύς 
δέ Μάρτενς, ό κορυφαίος τών Ρώσσων διεθνολόγων, λίγων : «Πάσα επιβουλή 
κατά τής έλευθερίας τών θαλασσών, αποτελεί προσβολήν τών άπαραγράπτων 
δικαίων τών εθνών, απειλήν εναντίον δλων τών κρατών. Καί ή κοινή αύτών 
Αντίστασις εναντίον τοιαύτης προσβολής τοϋ δικαίου είνε έντελώς νόμιμος.»

Περαιτέρω εξετάζει ό συγγραφεύς τά ουσιαστικά έπιχειρήματα τών ρωσσι
κών άξιώσεων έπί τής κατοχής τών Στενών. Διακηρύττει—-λέγει—ή Ρωσσία δτι 
«πνίγεται» εντός τοϋ Εύξείνου καί δτι χρειάζεται τήν κυριαρχίαν τών Στενών 
διά νά έξασφαλίση τήν εξαγωγήν τών σιτηρών της. Ά λ λ ’ ή στατιστική τού 
εμπορίου άποδεικνύει δτι ή Ρουμανία εχει πολύ μεγαλυτέραν ανάγκην τής έ
λευθερίας τών Στενών διά τό έμπόριόν της. Ή  Ρωσσία έξάγει έκ τής παρα
γωγής της 20 ο)ο, ενώ η Ρουμανία 55 ο)ο, ή δ’ αναλογία αΰτη αυξάνει βε
βαίως, αν τις λάβη ύπ’ οψιν, δτι ή Ρωσσία εχει έπί τέλους καί δευτέραν διέξο
δον, εστω καί μειονεκτικήν, καί αν άφ ’ ετέρου άναλογισθγ) δτι τό είδος καί ή. 
φύσις τών ρουμανικών προϊόντων — σιτηρά, πετρέλαιον, άλας, ξυλεία— άπαι- 
τοϋν θαλασσιαν μάλλον μεταφοραν, συνεπώς ϊ| άξια τών Στενών είναι μείζων 
διά την Ρουμανίαν. —  Αύτοί δπως δήποτε είναι οί φανεροί λόγοι τής ρωσσικής. 
φιλοδοςιας επι τών Στενών, οι επισήμως όμολογούμενοι. ’ Υπάρχουν καί άλλοι, 
άνεπισημότερον γνωστοί, ους ανευρίσκει ό συγγραφεύς είς έν υπόμνημα ύπο- 
βληθεν περυσιν εις τήν Ρωσσικην Κυβερνησιν ύπό τής Βιομηχανικής καί ’ Εμ
πορικής Ενώσεως, ης μετεχουν ισχυρά πανσλαυϊστικά καί Ίσραηλιτικά στοι
χεία. Διά τοϋ υπομνήματος τουτου ετονιζετο πρός τήν Κυβερνησιν, δτι καοπός 
τοϋ ρωσσικοϋ αγώνος ωφειλε νά είνε μετά τόν πόλεμον ή εξασφάλισές διά μέν 
τά σιτηρά τής εξαγωγής πρός τήν Γερμανίαν, διά δέ τήν λοιπήν βιομηχανικήν 
παραγωγήν τής έξαπλώσεως πρός τήν Ανατολήν, ήτις ουτω θέλει ΰπαχθή ύπά

την επιρροήν τής Ρωσσίας. Τέλος οί μυχιαίτεροι ρωσσικοί σκοποί, οί ανομολό
γητοι, είνε πολιτικοί καί εθνικοί — γνωστότατοι καί έν Έλλάδι. Τούτων ή βά- 
σις, λέγει ό συγγραφεύς, είνε ή πλέον σαθρά, διότι αν ήδύνατο νά γίνη λόγος 
περί ιστορικών δικαιωμάτων κυριαρχίας έπί τοΰ Βοσπόρου καί τών Στενών, 
μονή ή Ελλάς ή ίσως καί ή Ιταλία θά έ δικαιολογούντο νά έχουν αξιώσει; 
έπ" αΰτων. Καί μνημονεύει ϋ συγγραφεύς θαυμασίως ειλικρινή γνώμην Ρώσσου 
συγγραφέως, τοϋ Άλεξίνσκυ, λέγοντος : «Είς τό ζήτημα τοϋτο δέν ήμπορούμεν 
κατ Οιυδένα τρόπον νά έπικαλεσθώμεν έπιχειρήματα φύσεως θρησκευτικής ή 
ιστορικής.... δ'λα αύτά είναι μόνον ρητορεία χωρίς θετικήν ά ξ ία ν ...»

Γοντο αντιτάσσει ό συγγραφεύς κατά τών ρωσσικών άξιώσεων. Ά λ λ ’ ό ίδιο; 
ομολογεί, δτι ή Ρωσσία φαίνεται αδιαφορούσα πρός τάς απόψεις ταύτας καί θά 
προχωρήση προς τό δνειρόν της, πνίγουσα τήν φωνήν τών μικρών. Ά λλά  — έ- 
ρ r■·τij. ό συγγραφεύς— αύτός είνε ό «απελευθερωτικός» σκοπός τής διεξαγομέ- 
νης γιγαντομαχίας ;

ΙΙοία εινε ηδη η δυνατή και δικαία λύσις τοΰ ζητήματος τών Στενών ; Τήν 
άπάντησιν · λέγει ό συγγραφείς—  δίδουν άκόπως τά πράγματα. Μόνη ή ούδε- 
τεροποιησις αυτών, καθ’ ήν γνώμην άλλως τε ύπεστήριξαν καί Ρώσσοι δια
πρεπείς συγγραφείς και διπλοηιαται. ο Ζιγγάρεφ, ό Άλεξίνσκυ καί 6 Καμα- 
ρόβακυ. Ή  ούδετερο.τοίησις αΰτη, λέγει ό τελευταίος, δέον' νά συνίσταται είς 
τό διαρκές άνοιγμά τών Στενών εις ττάν .τλοϊον τάσης έθνικότητος, αταγορευο- 
μενού τοΰ αποκλεισμού και πάσης εχθροπραξίας έντός τή; χιορικής αύτών θα
λάσσης. καί απαγορευόμενης έπίσιις πάσης κατασκευής οχυρωματικών έργων 
έπ' αύτών ή πλησίον αύτών. Τήν ούδετεροποίησιν ταύτην, συμβιβαζομένην πλή
ρως .χώς τάς οικονομικός άνάγκας, άς ή Ρωσσία. ώς εϊδομεν, προβάλει, στέρ- 
γουσιν έτι καί σύγχρονοι Ρώσσοι δημοσιογράφοι καί πολιτευταί, άλλ’ υπό τόν 
δρον αυτή ή Ρωσσία κατέχουσα τά Στενά ν’ άναλάβη τήν πραγματοποίησιν τοϋ 
καθεστώτος τούτου, μή ύποκειμένη είς ούδένα σχετικόν ελεγχον έν τή διατηρή
σει αύτοϋ. Ά λλά  τοιαύτη ούδετεροποίησις, λέγει δ συγγραφεύς, «είνε μία πα- 
γίς». Ποίος θά έξηνάγκαζε τήν Ρωσσίαν, κυρίαν τών Στενών, νά διατηρήση 
τήν έλευθερίαν αύτών, έάν ποτε ήθελε δυστροπήση ; Καί ποία έγγύησις ασφα
λείας υπάρχει διά τούς γείτονας Λαούς, δτι δέν θά καταχρασθή τής δυνάμειός 
της ;

Η μόνη άρα αληθής ούδετεροποίησις είνε εκείνη, ήτις θά έγκαθίδρυεν έν 
τοϊς Στενοϊς διεθνές καθεστώς άνάλογον πρός τό υφιστάμενον είς τάς έκβολάς 
τοϋ Δουνάβεως καί θά έμόρφωνε μίαν διεθνή ’ Επιτροπήν αντίστοιχον πρός τήν 
Ευρωπαϊκήν επιτροπήν τοϋ Δουνάβεως. Τό ώραίον εκείνο εργον τής Ευρωπαϊ
κής όμονοίας, τό οποίον άναδεικνύει παρά τάς έκβολάς τοϋ Δουνάβεως τόν 
Εβρωπαΐκόν πολιτισμόν, δέον νά έπαναληφθή καί έπί τών Στενών, ατινα είνε 
πολλώ μάλλον απαραίτητα εις τ rj\· διεθνή ναυσιπλοΐαν, ένώ ή στατιστική άπο- 
δεικνόει, δτι ή δι αιΗών ρο>σσική ναυτική εμπορία ερχεται μετά τήν αγγλικήν 
καί ελληνικήν καί αύστριακήν (1912— 1913. Ατμόπλοια κλπ. Αγγλικά 37.δ. 
Ελληνικά 13.7. Αύστρουγγρικά 11.3. Ρωσσικά 10.— )

Τοιαύτην σκιαγραφεί την μελλουσαν τύχην τών Στενών ό ρουμάνο; συγγρά
φει';. Περί τής τύχης αυτής ταύτης τής Κων)πόλεως δέν φαίνεται ένδιαφερό- 
μένος πολυ, άλλ επιμένει ιδίως, δτι ή πραγματοποίησις τοΰ ύποδεικνυομένου 
καθίβτωτος, άσφαλίξουσα τήν πολυτιμοτέραν έλευθερίαν εις πάντας τούς συν 
δεόμενους πρός την Μεσόγειον Λαούς, θέλει συνάμα άνταποκριθή καί πρός 
τα ε:υγενεότερα ιδεώδη τοϋ ευρωπαϊκού πολιτισμού, οϊα αναμένονται ν’ άναθά-



λουν έκ τή ; τέφρας τίών σημερινών αγώνων. Τ ά  μεστά αλήθειας καί δικαιοσύ
νης επιχειρήματα ταϋτα θ ’ άρκέσουν άρά γε ν’ άπωθήσουν άπό τών Στενών 
καί τής 'Επταλόφου τά βαρύ πέλμα τής ισχυρός Αυτοκρατορίας τών Τσάρων ;

A. I. Σ Β Ω Λ Ο Σ

M A X  H O S C H IL L E R , L ’ Europe devant Constantinople. Pari? ι ο  i6. 
Mv Riviere et Cie. 80 p. 14/·

Τό βιβλίον αύτό, τοιϋ οποίου αποσπάσματα έδημοσιεύθησαν προηγουμένως είς 
διάφορα περιοδικά, δέν διαπνέει ό πατριωτικός εκείνος παλμός τής άμννης, 
ό όποιος διήκει διά τοϋ έργου τοϋ Δασκοβίτσι. 'Ο Ρουμάνος συγγραφεύς αισθά
νεται τις. δτι αγωνίζεται νά πείση τόν αναγνώστην, δτι ένας βαρύς κίνδυνος 
απειλεί τήν πατρίδα του καί δτι ό κίνδυνος αχιτός είνε δίκαιον ν’ αποτροπή. 
Ό  Hoschiller απλώς εκθέτει, περιγράφει· αντικειμενικά μίαν κατάστασιν, ύπάρ- 
χουσαν καί μέλλουσαν, τήν κατάστασιν εκείνην, ή οποία απαρτίζεται, άπό τό 
σύμπλεγμα τών διεθνών βλέψεων καί τάσεων, τό όποιον περιβάλλει άπό ετών, 
άλλ’ ιδίως τώρα, τήν περιζήτητον Μητρόπολιν τού Βοσπόρου. 'Ο Hoschiller 
επιζητεί άπλώς είς σελίδας μεστάς άντικειμενικότητος νά θέση τόν αναγνώστην, 
φωτισμένον είς ολα τά σπουδαιότερα σημεία, πρό τοϋ προβλήματος τής Κων) - 
πόλεως, δπως τοΰτο παρουσιάζεται ήδη διεθνώς. Δέν πολεμεί, κυρίως είπείν, 
κανενός Κράτους τάς βλέψεις έπί τών Στενών καί τοϋ Βυζαντίου. Τάς εκθέτει 
μόνον καί τάς δικαιολογεί εφόσον άνταποκρίνονται πρός ώμάς άνάγκας οικονο
μικής καί πολιτικής φύσεως, τάς άντ(κρούει δέ, Ιδίως τάς ρωσσικάς, εφόσον 
παρουσιάζονται άξιοϋσαι περισσότερα τών πραγματικώς άναγκαιούντων. ’Ο
φείλει δέ νά όμολογήση τις, δτι εις δλα τά σημεία τής μελέτης του ό  συγγρα
φεύς είνε πολύ καλύτερον τοποθετημένος άπό τόν Ρουμάνον συνάδελφόν' του, 
εχει δέ συγχρόνως μίαν μοναδικήν διαύγειαν έκφράσεως, μέ τήν οποίαν οδηγεί 
τόν αναγνώστην εις τά πλέον σκοτεινά μυστήρια τής διπλωματικής ξυμώσεως 
τών τελευταίων ετών καί τών πολιτειακών τάσεων τών Μεγάλων Κρατών κατά 
τό ένεστώς καί τό μέλλον.

Τό βιβλίαν διαιρεί ό συγγραφεύς είς 9 κεφάλαια. Είς τά 5 πρώτα ανατρέχει 
είς τήν πρόσφατον διπλωματικήν ιστορίαν τοϋ περί τήν Κων)πολιν διεθνούς 
ανταγωνισμού, φθόνων μέχρι τής έκρήξεως τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου. Είς τό 
I κεφάλαιον δίδει ό συγγραφεύς μίαν ζωηράν εικόνα τοϋ πανσλαυϊστικοΰ ονεί
ρου τοϋ Ίγνάτιεφ, τό όποιον ύπό τήν ίσχυράν επήρειαν τοΰ μεγάλου Ρο'ισσου 
διπλωμάτου ήπλώθη είς τήν εθνικήν ψυχήν τής Ρωσσίας, καί έκίνησεν είς διά- 
θερμον άγώνα τόν κάλαμον τοϋ Δανιλέβσκι καί αύτοϋ τοϋ Δοστογιέβσκι. Πρός 
τήν πανσλαυϊστικήν αύτήν τάσιν άντιθέτει τήν συντηρητικήν πολιτικήν τοϋ 
Γκορτσακο')φ, ητις άκριβώς διά τών σφαλμάτο)ν της e ματαίωσε τό μέγα δνειρον 
τοϋ Ίγνάτιεφ, κλείσασα τήν Ρωπσίαν είς τά δίκτυα τής πονηρός διπλωματίας 
τού Άνδράσσυ διά τής περιφήμου Αύστρο-ρωσσικής συνθήκης τοΰ Ράϊχστατ 
(1876), εις ήν άφιεροί ό συγγραφεύς τό II κεφάλαιον τοΰ βιβλίου καί δι’ ής 
ή Αυστρία άπέσπασε παρά τής Ρωσσίας τήν βεβαίιοσιν δτι δέν επιζητεί τήν 
Κων)πολιν. Είς τό III  κεφ. πραγματεύεται ό συγγραφεύς τά κατά τόν πόλε
μον τοΰ 1878, είς τό I V  δέ, λίαν ενδιαφέρον, όμιλεΐ περί τής πολυθρυλήτου 
διπλωματικής μονομαχίας Αίρενταλ— Ίσβόλσκυ (1908— 1910), τής διεξαχθεί- 
σης μετά τάς ρωσσικάς ήττας τής Ματζουρίας, καί ύποκινηθείσης άπό μίαν 
ζωηράν ώθησιν οικονομικής καί πολιτικής φύσεως, ήν ήσθάνθη ήδη ή Αύτο-

κρατορία τοϋ Βορρά, Ενα έΕέλθη πρός τήν Μεσόγειον άφ’ ενός καί ϊνα άναστη- 
λοιση τό πανσλαυϊστικόν γόητρον έν τφ  Αΐμω, άφ ’ ετέρου. 'Ο συγγραφεύς 
πραγματεύεται διά βραχέων τά τής μυστηριώδους συνθήκης τού Βούχλαοιι, φρο
νεί δέ δτι μαντεύει τήν αλήθειαν ίσχυοιζόμενος, δτι είς άντίρροπον τής συγκα- 
ταθέσεως, ήν φαίνεται δτι έδωκεν ή Ρωσσία τότε πρός τήν Αυστρίαν δια την 
προσάρτησιν τής Βοσνίας— 'Ερζεγοβίνης, έλαβε τήν ΰπόσχεσιν, δτι αυτη δέν θ’ 
άνθίστατο είς τήν τροποποίησιν τής Συνθήκης τοϋ 18ο6 ως πρός τό πολυπόθη- 
τον άνοιγμα τών Στενών. Ά λ λ ’ έόώ ένεφανίσθη τό αγγλικόν veto , καί ή μέν 
Αυστρία έθριάμβευσεν, ό δέ Ίσβόλσκυ ήττήθη. Ή  Ρωσσία ομως δέν άπηλπίσθη. 
Έστράφη πρός τήν Τουρκίαν καί αναφέρει ό συγγραφεύς τάς γνωστάς ένερ
γείας τού Τσαρίκωφ, τότε πρεσβευτού έν Κων)πόλει, δι’ ών επεδιώχθη ή πρός 
τούς Νεοτούρκους προσέγγισις, καί ακτίνες κατέληξαν είς τό περιφημον αύτοΰ 
διάβημα πρός τήν Πύλην (4 Δεκεμβρίου 1911), δι’ ου έζήτει τό άνοιγμα τιον 
Στενών είς τά ρωσσικά πολεμικά καί τό όποιον άπέτυχεν, άρνηθεισης τής 
Τουρκίας νά ύποκύψη, καί τούτο είσηγήσει πασών τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. 
Ή  Ρωσσία άπετύγχανεν απαξ έτι. Εις τό V  κεφ. ό συγγραφεύς όμιλεΐ περί 
τών Βαλκανικών πολέμων, οΰς χαρακτηρίζει ώς «τελευταίον σταθμόν» τοϋ Ρ<υσ- 
σικοϋ άγώνος περί τήν Έπτάλοφον. Ό  συγγραφεύς ευρίσκει, δτι τό δνειρον 
τής Βαλκανικής 'Ομοσπονδίας καί ή άντιτουρκική αυτής κατεύθυνσις είνε σύλ- 
ληψις καί έμπνευσις ρωσσική, στρεφομένη κατά τής αΰστρογερμανικής έν Τουρ
κία έπικρατήσεως, ητις είνε ήδη έπίφοβος είς τί|\· Ρωσσίαν. Ά λ λ ’ ή ρωσσική 
διπλωματία άνελπίστως έπέρασε δύσκολους ήμέρας κατά τούς πολέμους αυ
τούς, δταν οι Βούλγαροι έφάνησαν άπειλοϋντες τήν Κ ων)πολιν. Ή  Γερμανία, 
επίσημος καί μή, λέγει ό συγγραφεύς, ένεθάρρυνε διά παντός μέσου τήν πο
ρείαν τών Βουλγάρων, ιδιαιτέρως δέ έκολάκευε τήν ματαιοδοξίαν τοϋ Φερδι- 
νάνδου, ύποδεικνύουσα είς αυτόν τόν θρόνον τοϋ Παλαιλόγου. Ή  Ρωσσία φυσικά 
έταράχθη καί έσπευσε νά δήλωση παντοιοτρόπως πρός τό τέκνον της, δτι 
άντετίθετο είς τάς φιλοδοξίας του. 'Ο  Τσάρος κατηγορηματικώς έδήλωσε τότε 
πρός τόν στρατηγόν Δημήτριεφ, δτι ή Κων)πολις δέν άνήκει είς τήν Βουλγα
ρίαν. 'II Γερμανική διπλωματία έθριάμβευεν. ’Έθεσεν ήδη έ'κτοτε είς πικρό- 
χολον διάστασιν τάς φιλοδοξίας τοΰ Φερδινάνδο,υ πρός τά συμφέροντα τής 
Ροισσίας ! Ό  μέλλων σύμμαχος τής Γερμανίας έν τφ  Αΐμω είχεν ήδη αγρ* οθή. 
Είς τό V I ,  πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιον, ό συγγραφεύς εξετάζει τάς διαθέσεις 
τής Ρωσσικής κοινής γνώμης απέναντι, το,ϋ ζητήματος τής Κων) πόλεως. Ευρί
σκει δτι κατ’ άρχήν αϋτη είνε διηρημένη, καί τήν μέν έθνικιστικήν μερίδα, τήν 
άξιοΰσαν άνευ περιορισμού τήν κατοχήν τής Κων)πόλεως καί τών Στενών, απο
τελεί μία μειονότης Πανσλαυϊστών, τήν δέ συντηρητικήν — τής όποιας αξίωμα 
είναι «δχι έδαφικαί κατακτήσεις, ηθική κυριαρχία» —  αποτελεί ή σωφρονε- 
στέρα Ριοσσία, συσσωματουμένη περί τόν Σαζάνωφ, ενώ περίεργον είνε δτι οί 
περί τόν Μιλιοιύκωφ δημοκρατικοί κηρύσσονται μάλλον υπέρ τών εθνικιστικών 
τάσεων. Καί αναφέρει ό συγγραφεύς γνώμας διακεκριμένων Ρώσσων, συνι- 
στο)ντ<ον τήν δ » ε θ ν ο π qr ί η σ ι ν τής Κων)πόλεως καί τών Στενών, μνη
μονεύει δέ καί τόν Δουρνοβό, ρητώς όμολογοΰντα, δτι μόνοι οί "Ελληνες δι
καιούνται νά κληρονομήσωσι τήν Κων)πολιν. Ά λ λ ’ ή εναρξις τοϋ Ευρωπαϊκού 
πολέμου, είς δν άνεμίχθη, καί ή Τουρκία, φέρει μεταβολήν είς τά πράγματα, και 
ήδη φαίνεται δτι, ύπό τήν ώθησιν τών βιομηχανικών καί εμπορικών εκείνων κύ
κλων, περί ών όμιλεΐ καί ό Δασκοβίτσι, ή ροισσική κοινή γνώμη αποβλέπει προς 
τήν Κων)πολιν ώς μέλλουσαν κτήσιν τής Ρωσσίας. Ή  πανσλαυϊστική άντιλη-



ψις, /.εγει ο συγγραφεύς, ένίκησε φαίνεται όριστικώς. Έ ν κεφ. \ Ί Ι  ό συγγρα- 
φευς εςεταςει τήν οικονομικήν σημασίαν τών Δαρδανελλίων, τόσον διά τήν ρωσ- 
βικην εξαγωγήν, δσον καί διά τήν διεθνή ναυτιλίαν. Συμπεραίνει δέ. δικαιολο- 
γων πλήρως τήν απόλυτον ανάγκην, ήν εχει ή Ρωσσία, ϊνα έξέλθη εί; τήν Με
σόγειόν. om δέν είνε δυνατόν, ούτε δίκαιον ή Ρωσσία μόνη νά ήγεμονεύση δια- 
©ασεως εχούσης τόσον σοβαρόν διεθνή σημασίαν, έπί βλάβη τόσο» άλλων Κρα
τών. To \/ H I  κεφ. είνε ίσως τό σπουδαιότερον τοΰ δλου βιβλίου. Ό  συγγραφεύς 
εϊετα^ει έν αύτφ μέ μοναδικήν διαύγειαν καί οξυδέρκειαν τήν γερμανικήν α- 
ποψιν τοΰ ζητήματος τής Κων)πόλεως. Άναχωρών άπό τή; αναμφισβήτητου 
αζ-ηθειας, δτι ή Γερμανία εχει ϋψιστον συμφέρον ν’ άποκαταστήση τήν γραμμήν 
Αμβούργου—Βαγδάτης, έλευθέραν άπό πάσης επιβουλής εχθρική; Δυνάιιεως. 

εξηγεί διά μακρών τούς είδικωτέρους οικονομικούς λόγους, οΐτινες έν τούτψ κα- 
νονίζουσι τήν Γερμανικήν πολιτικήν. Τούς λόγους τούτους έπιγραμιιατικώς συνο
ψίζει ό συγγραφεύς είς τήν ανάγκην τή; Γερμανίας δπως δηαιουογήση «Γερ
μανικός Ινδίας», κατ’ αναλογίαν πρός τάς ’ Αγγλικά?. Αί Τνδιαι ’ αυται είνε 
η Μ. Ά σία . τήν δέ μέλλουσαν γερμανοποίησιν αυτή;, λέγει ό συγγοαφεύ- ή 
ή μιεπίσημος Γερμανία κηρύττει άπό τοΰδε μετά καταπλησσούση; 'ώμότητος 
απέναντι καί αύτών τών συμμάχων τη ; Τούρκων ! Έ κ τής κατακτήσεω; ταύ
της ή Γερμανία προσδοκά τό μέγιστον τών συμφερόντων αυτής, τήν προμή
θειαν πρώτων ύλων, ήδη δέ διαρκοϋντος τοΰ πολέμου, πορίζεται έκ τών έκτε- 
ταμενων πεδιάδων τής Μ. Ά σίας βάμβακα. σίτον καί μέταλλα. Προφανώς ή 
τυχη τής Κων) πόλεως διαγράφεται σαφώς, είς τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν τό 
Γερμανικόν σχέδων πραγματωβή. Ή  Γερμανία κατέχουσα αύτήν καί τά Στενά 
-  ατινα κατέχει ήδη, άφ ’ ή ; ό φόν Σάνδερς έγκατεστάθη έν αύτοΐς —  ώ ; ά- 
σφαλιστηριον σταθμόν τής γραμμής ’Αμβούργου— Βαγδάτης, πλήττει αμέσως 
και ομου τήν Ρωσσίαν καί τήν ’ Αγγλίαν, ών εκμηδενίζει τήν έν ’ Ανατολή έμ- 
πορικήν καί βιομηχανικήν έπιρροήν. Οί επόμενοι αριθμοί δεικνύουν μέχρι ποίου 
βαθμού είχεν εκτοπίσει αύτήν ή Γερμανική εισβολή ήδη πρό τοΰ πολέμου :

1866 : Ε-αγωγή τής ’ Αγγλίας είς Βουλγαρίαν : 18.000.000 φρ.
»  » Γερμανίας» » ; 2.000.000 »

1910 : * * ’ Αγγλίας » » : 22.682.000 »
» » Γερμανίας» » ; 34.120.000 »

II προς τήν Ρωσσικήν έξαγωγήν αναλογία είναι έτι μάλλον τρομακτική. Ώ ς  
προς δε τήν Τουρκίαν, ή ’ Αγγλία, ητις πρό τοΰ 1878 είσήγε τά 70 ο)ο, πεοιοοί- 
yrrai εις τα 1910— 1911 είς μόνον 20 ο)ο , τής Γαλλίας έχούσης τά 18 ο,)ο, τής 
δε Γερμανίας -καί Αυστρίας όμοΰ τά 21 ο)ο. Ά λ λ ’ έκεϊνο, τά όποιον επιδιώκει 
κυρίως ή Γερμανία κατακτώσα τήν Κων)πολιν, είναι τό άτίθασσον δνειρον τής 
Αίγυπτου. Έκει εννοεί ή Τευτονική Αυτοκρατορία, δτι πρέπει νά πλήξη τήν Ά λ - 
βίονα, τοΰτο δέ θά κατορθώση μόνον διά τής Τουρκίας. “Ετσι έξηγείται, λέγ«
° ^ '^ 'οαφ εύς. ή απέραντος γερμανοφιλία τοΰ δικτάτορος τής Τουρκίας, τοΰ 
πολλοΰ Έμβέρ : Παραχωρών είς τούς Γερμανούς τήν Κων)πολιν, εχει τήν ύπό- 
σχεσιν, οτι θά γίνη χαλίφης τής άνακτηθησομένης Αίγύπτου ! Αυται είναι αί 
βλεψεις τής άγωνιζομένης Γερμανίας έπί. τής Ινων)πόλεως, βλέψεις υπαγορευό
μενοι άπο <|μειλικτον άνάγκην, τήν πραγματοποίησιν δέ τών βλέψεων της τοΰ- 
των, ακριβώς δ.ιότι δέν είναι αισθηματολογικοί, ευχαρίστως θά έβλεπεν ή Γερ
μανία, υποθέτει ό συγγραφεύς. πραγματοποιούμενος έν ανάγκη καί έν τώ  ποο- 
σωπω τής Βαλκανικής συμμάχου της, τής Βουλγαρίας ! Έ ν  τώ τελευταίω κεφα
λαίο.) ό συγγραφεύς άντικροίύει συντόμως τήν ρωσσικήν άξίωσιν πεοί ιιονοαεροΰς

κατακτησεως τών Στενών καί τοϋ Βοσπόρου, ύποδεικνύων τήν διεθνοποίηση· καί 
ούδετεροποίησιν αύτών ώς μόνην λύσιν, προβλέπει δέ άφ ’ ετέρου δεινόν τόν 
Αγγλο - γερμανικόν αγώνα διά τήν οριστικήν κατοχήν τής Κων)πόλεω;. Ά πό 

πάντων τών αγώνων τούτων θ’ άτήλλασσε τήν σπαρασσομένην σήμερον άνθρω- 
ποτητα ή ούδετεροποίησις τή ; περιμαχήτου πόλεως, ητις εΐμαρτο άπό τής πρώ
της θεμελιώσεώ; τη; νά είναι μήλον τής έριδος μικρών καί μεγάλων. Τήν φυ
σικήν και δικαίαν ταύτην λύσιν συνιστά όμοθύμως καί ό συγγραφεύς, ώς άντα- 
ποκρινομένην πρός τά σύγχρονα ιδανικά τής διεθνοΰς δικαιοσύνης. Καί άληθώς ! 
Εύγενέστερον τούτου δνειρον δέν ήδύνατο νά συλλάβη νοΰς πεπολιτισμένου άν- 
#ρο>που !

A. I. Σ Β Ω Λ Ο Σ

T H E O D O R  SO SN O SK Y, D ie P olilik  ni H absburger Reiclie. Berlin 
19 13 . Verein fur die deutsche Literatur.

Η πολιτική φιλολογία τή; Ευρώπης έχει νά επίδειξη κατά τά τελευταία έτη 
ουκ ολίγα έργα. άναφερόμενα εί; τήν Δυαδικήν Αυτοκρατορίαν, τάς σχέσεις 
αυτής απέναντι τών λαών της κα τύ μέλλίΓ: τοΰ πολυσυνθέτου τούτου Κρά
τους. Πιστότερον και άκριβέστερον απεικονίζει τήν κατάστασιν τής Αύ- 
τοκρατοριας ταυτης τό ύπό τόν ανωτέρω τίτλον έκδοθέν ολίγον πρό τοΰ πολέμου 
διτομον εργον τοϋ Σοσνοσκι*. Ο συγγραφευς — Πολωνός τήν καταγωγήν— 
καταλεγεται μεταξύ τών δοκακυτέρων της Δυαδικής Μοναρχίας. Έξαιρετικώς 
ενδιαφέροντα είναι τά τελικά συμπεράσματα τοϋ περί ού ό λόγος έργου. Μετά 
την ανασκευήν τών απαισιοδό^ων προφητειών, αί όποΐαι μέχρι τοΰδε άνεγρά- 
φησαν, προαγγέλλουσαι ώς άναπόφευκτον τήν άποσύνθεσιν τοΰ κράτους τών 
Άψβούργων, ό συγγραφεύς παρατηρεί μετά πικρίας, δτι οί έσωτερικοί καί έξω- 
τερικοί εχθροί τής Μοναρχίας δέν παραιτοϋν τά περί άποσυνθέσεως καί διανο
μής σχέδιά το>\·, χαρακτηρίζοντε; ώς άνίσχυρον τό έπιχείρημα, δτι ή ΰπαρξις 
τοΰ κράτους τούτου αποτελεί πολιτικήν άνάγκην. «Είς τούς οφθαλμούς αύτών», 
λέγει ό Σοσνόσκυ, «φαίνεται εχον λόγον ύπάρξεως μόνον έν έθνικόν κράτος. 
Καί επειδή η Αυστροουγγαρία δέν είναι, ουτε δύναται νά γείνη τοιοΰτον κρά
τος. δέν εχει επισής λόγον ύπάρξεως. Διαμελισθήτω λοιπόν ! Καί έπειτα ; . . . .  
Τό ζήιημα τοΰτο δμως δέν φέρει είς αμηχανίαν τούς εχθρούς τής Μοναρχία;. 
Ό  διαμέλισμός είναι άπλούστατοο. Δέν χρειάζεται παρά νά λάβη τις είς χεΐ- 
ρας τόν χάρτην καί έν μολυβδοκόνδυλον διά νά άρχίση τήν κατανομήν : Αί 
Αλπεις καί αί συνορεύουσαι προς τήν Γερμανίαν χώροι θά περιέλθουν είς τό 

κράτος τούτο· ή Γαλικία είς τήν Ρ(οσσίαν ή Ουγγαρία θά καταστή αύτοτελής· 
ή Κροατία μετά τής Δαλματίας καί τής Βοσνίας θά συγκροτήσουν εν νοτιο- 
σλαυϊκύν κράτος, ένούμενον ίσως μετά τής Σερβίας καί τοΰ Μαυροβουνίου- τέ
λος. ή ύπό τών Ιταλώ ν  κατοικουμένη περιφέρεια θά περιέλθη είς τήν’ Ιταλίαν. Τοι
ουτοτρόπως θά έξηφανίζετο έκ τοΰ γεωγραφικού χάρτου τό κράτος τών Άψ - 
βούργων. Από καθαρώς εθνογραφικής άπόψεως, δταν έξετασθή τά ζήτημα 
τοΰτο. φαίνεται ίσως πολύ άπλοϋν καί φωτεινόν. Καί δμως ό διαμέλισμός αύτάς 
δέν είνε παρά μία απλή φανταστική εΐκών. "Εν καί μόνον έρώτημα αρκεί δπως 
άνατρέψη τά οικοδόμημα, τό τόσον στερεόν θεωρούμενον άπό τούς πολιτικούς 
τούτους τών ζυθοπωλείιον : Τ ί θ ά  γ ε ί ν η  ή Τ ε ρ γ έ σ τ η ;  Τήν πόλιν αύτήν 
■φυσικά θά ήξίουν οί Παγγερμανισται. πιστοί είς τό σύνθημά των «ά π! ό τ ή ς



b  α λ τ ι κ ή ς  μ έ χ ρ ι  Τ ο ύ  Ά  δ ρ ί α»· δχι όλιγώτερον δμως θά ήξίουν y.ai 
οί Ιταλοί τήν Τεργέστην, διότι τό εθνικόν αύτών ιδεώδες είναι ό Ά δ ρ ία ; τό 
«mare nostro»· Ά λλά καί ούτο> δεν τερματίζεται τό ζήτημα τής διανομή; 
τής Αυστροουγγαρίας· διότι, τό έξ αύτής μέλλον νά προκύψη νοτιοσλαιηκόν 
κράτος θά έγείρη έπίσης αξιώσεις έπί τής Τεργέστης μέ τήν δικαιολογίαν, δτ. 
το χίντερλανδ αύτής κατοικεϊται τό πλείστον ύπό Σλαύων.» Ά λ λ ά  τό ζήτημα 
τοΰτο δέν είναι τό μόνον, είς τό οποίον, εύσυνειδήτως άπαντών τις. da ήδύνατο 
να καμη χρήσιν τής λέξεως «ignoramus», διότι, ώς όρθώς παρατηρεί ό συγ
γραφεύς, «τοιούτου είδους μετατοπίσεις κτήσεων, αί όποια* κατά τήν παραδε- 
δεγμένην διανομήν τής Αυστροουγγαρίας θά προέκυπτον άφ ’ εαυτών, 0ά ποοσ- 
εκρουον αληθώς είς σοβαρωτάτας δυσχερείας». Τί πρέπει π. χ. νά γείνΐ) οσον 
άφορ£ τήν περιφέρειαν τοΰ Krain ; Ή  άπάντησις, δτι Οά περιήρχετο είς τό 
νοτιοσλαυικόν κράτος φαίνεται μέν άπλουστάτη, πράγματι δμως κάθε αλλ ο 
παρά απλή είναι· διότι τό Krain, ώς χίντερλανδ τής ύπό τών Παγγερμανιστών 
καί ’ Ιταλών άξιουμένης παραλιακής περιφερείας, θά καθίστατο προφανώς μ ή
λον εριδος μεταξύ τριών κρατών.

Μεγαλύτερα; ακόμη δυσχερείας θά παρουσίαζεν ή Γαλικία, δσον καί άν φαί
νεται αυτονόητον δτι ή θά αύτονομηθή ή χώρα αύτή ή θά ύπαχθή είς τό κράτος 
τών Τσάρων. Τά 12 εκατομμύρια τών Πολωνών καί Αιθουανών τής Ρωσσίας. 
έάν ένισχύοντο διά τών δ έκατομ. Πολωνών τής Γαλικίας, θά άπεπειρώντυ βε- 
Οιικος να αποτιναξουν τόν μοσχοβιτικον ^υγον, πράγμα τό οποίον φυσικά θά 
παρώτρυνεν εις μίμησιν καί τά 4 έκατομ. τών έν Γερμανία Πολωνών, Κασούμ- 
πων, Μαυουροίν κλπ. Ααος δε ανεπτυγμένος, ώς ό πολωνικός, θά άπήτει πατα
γωδώς τήν έπανίδρνσιν τοΰ αρχαίου Βασιλείου του. Ά λ λά  καί οί Ρουθηνοί θά 
συνεκινοΰντο δχι δλιγοιτερον, θά άπήτουν δέ μετά τών ομοφύλων των τής Ου
κρανίας και Ποδολίας την δημιουργίαν ρουθηνικοΰ κράτους, άναλώμασι τή; 
Ρωσσίας. Κατά τόν Σοσνόσκυ, «θά ήτο διά τό γερμανικόν κράτος λίαν αμφί
βολον κέρδος, έάν είς τά 3 1)2  έκατομ. Πολωνών προσετίθεντο 7 σχεδόν έκα
τομ. δχι όλιγώτερον άνυποτάκτων Τσέχων καί ίσως 1  ακόμη έκατομ. Σλοβέ- 
νων*. ’ Επίσης ή πρόσληψις απειροπληθών Σλαύων είς τό γερμανικόν κράτο; 
θά ήτο παράλογος, εξεταζόμενη άπό παγγερμανικής άπόψεως. Διότι Γερμανία 
ές 11— 12 έκατομ. Σλαύων δέν θά ήτο πλέον κράτος εθνικόν. Αί εσωτερικοί 
δυσχέρειαι, τάς οποίας ή Γερμανία θά είχε μέ τούς νέους της υπηκόους, 9ά. 
ήσαν βεβαίως δχι καί τόσον σημαντικοί έν συγκρίσει πάντοτε πρός έκείνας, αί 
όποϊαι θά τήν ήπείλουν έξωθεν. Θά έκαμνεν δμως έχθρόν ολόκληρον τήν Ευρώπην 
δια τής προσαρτήσεω; τών γερμανικών έπαρχιών τής Αύστρίας. Ούδέ θά έπέ- 
τρεπεν ή Εύρώπη τήν έπέκτασιν τοΰ γερμανικού κράτους άπό τής Β. Θαλάσση; 
μέχρι τοΰ Άδρία.

Ακόμη χειρότερα θά συνέβαινον μέ τήν ανεξαρτησίαν τής Ουγγαρίας : Από 
τής πρωιης ήμερας τής ανεξαρτησίας τοΰ κράτους τούτου θά ήρχιζεν άλαθή- 
τως καί τι εναρξις τής καταπτωσεως του· διότι ε ι τθύς οι ς έχανε τό αντέρεισμα, 
δπερ ευρίσκει σήμερον εις τήν Αύστρίαν εύθύς ιός θά διελύετο τό δυαδικόν 
κράτος, δεν θα συνεκρατει πλέον' τίποτε τάς έν Ουγγαρία εθνικότητας πρός απε
λευθέρωσαν άπό τοϋ μαγυαρικοϋ ζυγού. Ή  δέ Ουγγαρία θά άπέβαινε τοιουτο
τρόπως πεδιον φυλετικού άγώνος φαβερωτέρου άπό εκείνον τοϋ έτους 1848— ϊί>. 
Εις τον αγώνα δε τούτον θα υπεκυπτον οί Μαγυάροι αναντίρρητος, διότι οί έ / - 
θροί των— ηδη ιβχυροτεροι κατ’ αριθμόν— θά ένισχύοντο ύπό τών έκτό; τών 
ορίων τή; Ουγγαρίας ομοφύλων των καί θά καθυπέτασσον αύτούς διά τής ί;πε-

ροχής των. Φυσικόν έπακολούθημα θεωρεί ό Σοσνόσκυ τόν διαμελιομόν τής Ουγ
γαρίας, δστις Φά ήτο όλιγώτερον δυσχερής άπό τόν τής Αύστρίας. ΙΊοία π. χ. 
θά ήτο ή τύχη τών καθ’ δλην τήν Ουγγαρίαν διεσπαρμένων 1 ερμανών ; ποία ή 
τών Σλοβάκων, ot οποίοι, καίτοι κατοικοϋντες περιφερειαν ωρισμενως αμιγή, 
θά ήσαν λίαν ασθενείς, δπως άποτελέσαυν ίδιαν κράτος ; Καί αύτή ή κατά τό 
φαινόμενον αυτονόητος προσάρτησι; τής Τρανσυλβανίας εις τήν Ρουμανίαν Οά 
ήτο διά τό κράτος τούτο ούχί άνευ φροντίδων διότι εν σχεδόν εκατομμύριον 
Μαγυάρων, Σαξόνων κλπ. θά παρεδίδοντο έκ γεωγραφικών λόγων εις τόν νέον 
κτήτορα, δστις δέν θά ήτο τόσον ισχυρός, ώστε νά χώνευση ακινδννως τοιοΰ- 
τον τεμάχιον.

Ά λλά  καί οί έν Κροατία ώσαύτως δέν θά ήδύναντα νά άυκεσθοΰν εις τήν 
άπελευθέρωσιν έκ τοϋ μαγυαρικοϋ ζυγοϋ, διότι ή χώρα αυτή θα αντηχεί απ 
άκρου είς ακρον έκ τών έπαναστατικών κραυγών : «Μεγάλη Κροατία» και «Με 
γάλη Σερβία. Τοιουτοτρόπως όποθενδήποτε καί αν έξετάση τις την εικόνα 
ταύτην τού μέλλοντος, παντού θέλει παρατηρήσει μόνον φ θ ο ν ο ν  και μίσος, έρι
δας καί άνατροπάς. Θά ήτο πόλεμος πάντων κατά πάντων ό προερχόμενος εκ 
τών ερειπίων τοϋ κράτους τών ' Αψβούργων.

Πρό τής τοιαύτης άπόψεως θά ωφειλε πας άπροκαταλήπτως σκεπτόμενος νά 
κατάληξη είς τό δτι ό διαμελισμός τής Μοναρχίας θά ήτο όχι μόνον δι' αύτήν. 
άλλά διά τήν Εύρώπην ολόκληρον, ατύχημα, τοΰ οποίου αί συνέπειαι δέν δύναν- 
ται έκ τών προτέρων νά ΰπολογισθοϋν δτι είναι μία πολιτική άνάγκη, δπως 
έξακολουθήση ύπάρχουσα ή Δυαδική Αύτοκρατορία, δέν χρειάζεται νά έξετάση 
κανείς τήν ζοφεράν ταύτην αποψιν τής είκόνος τοΰ μέλλοντος· άρκεΐ μόνον εν 
βλέμμα έπί τοΰ χάρτου τών εθνικοτήτων τής Μοναρχίας ταύτης πρό; πλήρη 
κατανόησιν τών προεκτεθεισών δυσχερειών. Αί 12 εθνότητες, τάς όποιας ή ει
μαρμένη άνέμιξε καί διεσταύρωσεν εις τό δυαδικόν κράτος, είναι— κάθε μία χω
ριστά—πάρα πολύ συνυφασμένη μέ ξένα στοιχεία, ώστε νά μή δύνανται νά συγ
κροτήσουν αυτοτελή εθνικά κράτη. Ά λλά  καί άν συνεκροτοϋντο· τοιαΰτα κράτη, 
θά ήσαν λίαν ασθενή, ώστε νά δυνηθοϋν νά άντιμετωπίσαυν νικηφόροι ς τούς γεί- 
τονάς των. Είναι, κατ’ ακολουθίαν, υποχρεωμένοι αί έθνότητες αίται τήν πρός 
εύημερίαν αύτών άναγκαίαν δύναμιν, τήν όποιαν έκαστη χωριστά δέν κατέχει, 
νά ζητούν είς τήν άμοιβαίαν ένωσιν. ’ Εκ τής πολιτικής καί γεωγραφικής ταύ
της άνάγκης προέκυψεν ή άρχαία Αί'στρία, ήτις τούς διαφόρους καί πρός άλ
λήλους ποικιλοτρόπως άντιμαχομένους λαούς της συνήνωσεν ύπό τό ισχυρόν 
έμβλημα τοϋ διπλού άετοΰ. ’Ό ντως δσον καί αν ίσχυρισθή κανείς δτι τό ουτω 
παραχθέν κράτος είναι άφύσικον· δσον καί άν άπό έθνικής άπόψεως άρνεϊταί 
τις είς αύτό τό δικαίωμα τής ύπάρξεως, έν τούτοις τήν άναγκαιότητα αΰτοΰ ου
δέ κατ’ έλάχιστον δύναται νά παρίδη. Οί περίφημοι καί τόσον συχνά σχολιαζό- 
μενοι λόγοι τοϋ ιστορικού 1 ’a !a ck V ■ τού; οποίους συγγραφείς τινε; αρεσκονται 
νά θεωρούν ώς κενάς φράσεις, περιέχουν μίαν ύψίστην άλήθειαν, δτι «έάν δέν 
ύπήρχεν Αύστρία έπρεπε νά δημιουργηθή». Οί λόγοι ούτοι έχ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ η σ α ν  
μέν έκάστοτε παρά πάντων, δσοι ήσαν πεπεισμένοι περί τής άνάγκης τής υπαρ- 
ξεως τοΰ κράτους τών Άψβούργοη·. Καί έπειδή έπαναλαμβάνονται συχνά, κα- 
τήντησαν κοινοτοπία. Ά λλά  τό τοιοΰτον ούδαμοΰ δύναται νά μειώση την α ς  ι ο ύ  

αύτών. Είς τούς παγγερμανιστάς, οί οποίοι δέν θεωρούν έγκυρον τήν Ιστορικήν 
έκείνην άλήθειαν τοϋ P a la ck y , ώς Τσέχου, ύπομιμνήσκει ό Σοσνόσκυ τους λο-



γους τοϋ Βίσμαρκ, τόν όποιον λατρεύουν ώ ;  ειδωλον καί δστις δι’ άλλων έκ- 
■φρβσεων είπε τα αύτά ποάγματα.

Παρά τα έκτεθέντα, άνομολογεΐται ύπό πλείστων έν Αΰστρίφ δτι ώς εχει σή
μερον η συγκρότησις τον κράτους τούτου δέν είναι δυνατόν νά εξακολούθηση 
Ε®  μακράν. Έρωτάται μόνον : τίνες έσονται αί πιθαναί απόψεις τής εξελίξεο>ς 
του εν τώ μέλλοντι. Τέσσαοες πιθανότητες θεωρούνται συζητήσιμοι.

Πρώτον : Ά ν α θ ε α > ρ η σ ι ς  τ ο ΰ  δ υ α δ ι σ μ ο ΰ. Έπί τοΰ παρόντος 
παρομοιάζει ό Σοσνόσκυ τήν Μοναρχίαν πρός άμαξαν, συρομένην ύπό δύο ίπ
πων, μή άνεχομένιον ό είς τόν άλλον, άλλά τεινόντων ό καθείς πρός άλλην κατ- 
εύθυνσιν. «Ούδέν τό θαυμαστόν δτι ή άμαξα μόνον βραδέως δύναται νά προχώ
ρησα καί πάλιν διά νά σταματήση. Τό πράγμα άρα φαίνεται δυνάμενον νά διορ- 
θωθή ευκόλως, έάν εχωριζοντο οι ίπποι τής άμάξης καί έζευγνύοντο έκάτεοος 
εις Ιδίαν τοιαύτην κατ’ ανάγκην δμα>ς τό μεταφερόμενον φορτίον θά επρεπεν 
επίσης νά κατανεμηθή έπί τών δύο οχημάτων. ’Αλλ’ δσον λογική καί άν φαί
νεται ή συμβουλή αυτη, τόσον έπίσης είναι δύσκολον νά έκτελεσθή· διότι μετά 
τόν χωρισμόν τών ίππων ό καθείς θά ήκολούθει χωριστήν διεύθυνσιν, τό δέ φορ
τίον θά εφθανε κατά τό ήμισυ μόνον είς τόν σκοπόν του.» Μέ άλλους λόγους : 
ό δυαδισμός δέν δύναται νά διατηρηθή υπό τήν σημερινήν του μορφήν, περί 
τουτου δε είναι πεπεισμένοι και οι διάφοροι γραφειοκράται έν Αύστρίοι, οίτινες 
έξ επαγγέλματος αισιοδοςοϋν. 01  τοιοΰτοι φαίνονται πράγματι περισσότερον 
τών άλλων εξοικειωμένοι προς τήν Ιδέαν περί άναθεωρήσεως τοΰ μεταξύ Αί>- 
στρίας και Ουγγαρίας συμβιβασμού τοΰ έτους 1867. ’ Αλλ’ ή μοναδική «άναθεώ- 
ρησις», είς την οποίαν θά συνεφώνουν οί έν Βουδαπέστη, θά ήτο άναμφιβόλως 
η «προσωπική» ενωσις- πρός αύτήν βεβαίιος τείνουν τά πάντα. ’ Αλλ’ είναι προ
φανές δτι, έάν τοιοΰτόν τι έπετυγχάνετο, θά έγΰνετο τό πρατελευταίον βήμα πρός 
τον τελικόν χωρισμόν καί πρός ϊδρυσιν έντελώς ανεξαρτήτου ούγγρικοΰ κράτους, 
με Ιδιον βασιλέα. Ό  δρόμος λοιπόν αύτός δέν θά ώδήγει είς τήν διατήρησιν, 
αλλ εις τόν διαμελισμον τοΰ κράτους τών Άψβούργων.

Λεύτερα λύσις είναι :ό σ χ η μ α τ ι σ μ ό ς μ ε γ ά λ η ς Ο ύ γ γ α, ρ ί α ς.
^ πάρχουν έν αύτή πολιτικοί καί μάλιστα έξ έκείνων, οί όποιοι προφανώς ένδια- 

φέρονται ύπέρ τής διατηρήσεως τής δυαδικής Μοναρχίας, τήν έπίτευξιν δέ 
του σκοποΰ τούτου θεωρούν δυνατήν, έάν μετατεθή τό κέντρον τής βαρύτητος 
τής Μοναρχίας άπό Βιέννης είς Βουδαπέστην. Ή  Ουγγαρία, έν τοιαύτη περι- 
πτώσει, θά άπετέλει τόν συνεκτικόν πυρήνα δλων τών άλλων χωρώ\· τής Μο
ναρχίας καί τινων έκ τών Βαλκανίων. Ή  ιδέα αύτή δέν είνε βεβαίως έντελώς 
νέα· διότι καί ό γέρων Κοσσούθ παρόμοιόν τι κράτος είχε φαντασθή. ’ Αλλά καί 
αυτός ο νυν πρωθυπουργός κόμης Τίσσα έφαίνετο είς τών κυριωτέρων φορέων 
του Ιδεώδους τούτου, επανειλημμένος δέ προέβη είς υπαινιγμούς υπό τήν έν
νοιαν ταύτην καί μάλιστα είς τό κατά Νοέμβριον τοϋ 1912 δοθέν έν Βουδαπέ
στη γεΰμα τών Αυστριακών «’ Επιτροπειών». 'Ο  πρόεδρος αύτών D o b e r in g  
«φ  ένός έν συναισθήσει τοΰ νατιοσλαυϊκοϋ κινδύνου καί ύπό τήν έντύπωνιν άφ ’ 
ετέρου τής εκτάκτου μαγυαρικής φιλοξενίας, προετεινεν έν τη προπόσει του 
συμμαχίαν τών Γερμανών τής Αύστρίας μετά τών Μαγυάρων κατά τών νατιο- 
σλαύων. Αλλά τοιαύτην τινα τροποποίησιν τοϋ καθεστώτος ύπέρ τής Ουγγα
ρίας δέν θά έδέχοντο προδήλως οί έν Αύστρίοι. Μαγυαρικόν jniperium δέν 
θά ήνείχοντο ούτε οί Γερμανοί, ούτε οί Σλαϋοι τής Μοναρχίας. Μόνον οί 'Ε-

Οραϊοι, λέγει εΐρωνικώς ό Σοσνόσκυ, θά συνεφώνουν έν μέρει είς τοΰτο ! Ά λ λ ’ 
οσον ασθενή άπήχησιν καί αν εΰρισκεν είς τούς λαούς τής Αύστρίας ή σκέψις 
αΰτη, εις τούς λαούς τής Βαλκανικής θά ήτο ακόμη όλιγώτερον εύχάριστος.Βοσ
νία, Ρουμανία, Σερβία καί Βουλγαρία θά έθεωροϋντο ώς κράτη ύποτελή εις 
τους Μαγυαρους. Καί αύτός ό κόμης Τίσσα δέν θά έθεώρει δυνατήν τήν πραγ
ματοποίηση? τοιαύτης σκέψεως. Ό  μαγυαρικός ιμπεριαλισμός επομένως αναγκά
ζεται νά άρκεσθή εις δ,τι σήμερον θεωρεί δτι κατέχει. Ά λ λά  καί αύτό, μετά τόν 
χωρισμόν άπό τής Αύστρίας, δέν θά ήτο δυνατόν νά διατηρηθή, διότι είναι ισχυ
ρόν τό μίσος, δπερ προεκάλεσε τό άπό έτών άρξάμενον σύστημα τοϋ έξουγγρι- 
σμοϋ παρά τοϊς λοιποίς λαοΐς τής Ουγγαρίας,

Η  τρίτη /.υσις περι ι δ ρ υ σ ε ω ς τ ρ ι α δ ι κ ο ΰ  κ ρ ά τ ο υ ς  ήτο μέχρις 
εσχάτων εις την ημερησίαν διαταξιν. ' ί  1  γένεσίς της χρονολογείται άπό τής 
εποχής τής ενωσεως τών επαρχιών Βοσνίας καί ’ Ερζεγοβίνης είς τό κράτος 
τών Αψβούργων. Ο τριαδισμος επιδιώκει —  καθώς και τό δνομά του άποδει- 
κνυει τιjv μεταβολήν τής Μοναρχίας απο δυαδικού είς τριαδικόν κράτος και 
μαλιστα μέ τρίτον εν τή συμμαχια τας νοτιοσλαυϊκάς τής Μοναρχίας χοιρας. 
περιλαμβανομένης, εννοείται οίκοθεν, τής Βοσνίας καί ’ Ερζεγοβίνης. Κατ’ άρ- 
χας μικρά απεδοθη υπο τών εν Βιέννη πολιτικών παραγόντων σημασία είς τήν 
περί τριαδισμοΰ ιδέαν, ήτις έχαρακτηρίσθη ώς έκπορευομένη άπό φαντασιόπλη
κτους θερμοκεφάλους νοτιοσλαύους. Ά λ λά  μία τοιαύτη Ιδέα, ύποστηριζομενη 
ύπό 7 έκατομ. φανατικών οπαδών, δέν ήτο δυνατόν νά άποσιωπηθή ή νά κατα- 
στή άντικείμενον ειρωνείας. Έθεωρήθη ιδέα έπιβάλλουσα προσοχήν καί έρευ
ναν. Ό  τύπος συνεζήτει αύτήν μετά θέρμης. At άπόπειραι κατά τών έκάστοτε 
διοικητικών άντιπροσώπων τοϋ Αύτοκράτορος έν Κροατίαι πιστοποιούν άριδήλως 
τά άνωτέρω. Τά νεώτατα δέ γεγονότα έπί τής Βαλκανικής παραδέχεται καί ό 
Σοσνόσκυ, δτι δέν έπέτρεπον τοΰ ζητήματος τούτου περαιτέρω παράβλεψιν, 
θά ήναγκάζοντο δέ τόσον οί έν Βιέννη δσον καί ρί έν Βουδαπέστη επίσημοι 
κύκλοι νά άσχοληθοΰν έκόντες άκαντες μέ τήν ύποτιθεμένην ταύτην ούτοιάαν 
τής μεταβολής τής δυαδικής Μοναρχίας είς τριαδικόν κράτος.

«Πού κεϊται άρά γε ό ουτοπικός χαρακτήρ τού τριαδισμοΰ ;» έρωτά ό Σοσνό
σκυ. «"Οταν 7 έκατομ. όμογλώσσονν, άποτελούντων συμπαγή περιφέρειαν έδα- 
φικήν, επιθυμούν νά καταλάβουν χωριστήν θέσιν είς τά κράτος, δπου ανήκουν, τό 
πράγμα ούδέν ένέχει τό φανταστικόν. Ό  τριαδισμος τούναντίον ένέχει τι τά 
δελεαστικόν, ού μόνον διότι βασίζεται έπί φυσικής έθνογραφικής άρχής, άλλά 
διότι ή τριχοτόμησις τοϋ κράτους πρίόσιδιάζει καλύτερον είς τήν διοίκησιν τοΰ 
συνόλου τοΰ κράτους άπό τόν δυαδισμόν καί διότι άκόμη οί νοτιοσλαϋοι θά άπε- 
τέλουν δραστικόν άντίρραπον άναφορικώς πρός τήν ύπό τών Μαγυάρων έπιζη- 
τουμένην υπεροχήν.» Μία άκόμη περίπτωσις συνηγορεί Ιδιαιτέρως ύπέρ τοϋ τρια 
δισμού : τό δτι, έάν αί εύχαί τών νοτιοσλαύοη· δέν έλαμβάνοντο ύπ’ οψιν έάν 
ή Κροατία έξηκολούθει εκτεθειμένη είς τήν μαγυαρικήν πίεσιν, θά ήδύναντο 
ευκόλως νά εξωθηθούν οί νοτιοσλαϋοι τής Μοναρχίας πρός τήν μεγαλοσερβικήν 
προπαγάνδαν, τής όποιας ό σκοπός παν άλλοι ή φιλικός πρός τήν Μοναρχίαν 
είναι, άντί τής εύνοϊκώς πρός αύτήν διακειμένης μεγαλοκροατικής κινήσεως..

Πράγματι ή μεγαλοσερβική κίνησις ήρξατο λαμβάνουσα τοσοϋτον έπυάνδυ- 
νον έξέλιξιν, κατόπιν τής αίγλης τοϋ νικητοϋ, τήν όποιαν εϊχεν αποκτήσει τά 
σερβικών βασίλειον έκ τών βαλκανικών πολέμων, ώστε νά δο'ιση αφορμήν είς 
τήν ευρωπαϊκήν σύρραξιν.

Διά τής άνακινήσεως τών άξιώσεων περί τριαδισμοΰ ή Μοναρχία τών Άψ-



βούργων ετίθετο πρό τοϋ διλήμματος : ή να μετατραππ άπό δυαδικοί- είς τριαδι
κόν κράτος, η νά δώση αφορμήν πρός τήν ίδρυσιν έχθρικώς πρός αύτήν διακει- 
μενου νοτιοσλαυϊκοϋ κράτους. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν θά καθίστατο ή Μο
ναρχία προέχουσα Δύναμις έπί τής Βαλκανικής καί τοιουτοτρόπως θά άπετέλει 
τον πυρήνα τής είς αύτήν προσελκύσεως τών άλλων νοτιοσλαυϊκών χωρών καί 
Λαών, οιτινες, ώς εκ τοΰ σεσηπότος πολιτειακού οργανισμοί' καί τοϋ κατωτέρου 
πολιτισμού των, ϋά προσεκολλώντο εις τό νέον σλαυϊκόν κράτος, μέ τήν γονιμο
ποιόν εκπολιτιστικήν έπίδρασιν, ήν θά ήσκει έπ’ αύτών ό ανώτερος πολιτι
σμός ταυ.

Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν — έάν έδημιουργεϊτο τά κράτος τούτο έκτος τών 
ορίων τής Μοναρχίας. —  θά έξετρέφετο έν τή ιδία αύτής περιφερείς εις σλαυϊ- 
κός ίρρεδεντισμός έκ πολλών εκατομμυρίων ψυχών, τοϋ οποίου ή σφαίρα τής 
επιρροής έπεκτεινομένη άπό τής Τεργέστης μέχρι τοΰ Τέμισβαρ, θά περιελάμ- 
βανεν ολόκληρον τό νότιον μέρος τής Αυστροουγγαρίας. Πρό τοϋ τοιούτου δι
λήμματος θά ήδύνατο τις νά εΐπη, δτι δέν ήτο ή εκλογή δύσκολος* Ά λ λ ’ δσον 
δελεαστική καί αν είναι ή ιδέα τοΰ τριαδισμοΰ—  θεωρητικώς έξεταζομένου— 
διά τήν Αυστρίαν ενέχει καί κινδύνους, οιτινες θά καθίσταντο αντιληπτοί εύθύς 
ο')ς ήθελεν άποπειραθή τις νά μετατρέψη την βεοιρίαν ταύτην είς πράξιν.

Ή  κυριωτέρα δυσκολία κεΐται είς τήν Ουγγαρίαν. Αυτη θά άνθίστατο πάση 
δυνάμει είς τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας τοϋ τριαδισμοΰ καί άπό μαγυαρικής 
βεβαίως Γ*.όψεως λίαν δικαίως· διότι ή ιδρυσις νοτιοσλαυϊκοϋ κράτους θά εϊχεν 
ώς επακολούθημα τήν απώλειαν τής Κροατίας καί Σλαβονίας διά τήν Ουγγα
ρίαν καί τοιουτοτρόπως τήν εξοδον αύτής πρός τήν θάλασσαν. Τό τοιοΰτον θ ’ 
άπετέλει ακρωτηριασμόν, τόν όποιον ούδεμία χώρα καί ούδείς λαός ήθελεν ΰπο- 
στή εθελουσίως. Τοιουτοτρόπως ή Ουγγαρία θά ήναγκάζετο ού μόνον νά έκχω- 
ρήστ) τμήματα, τά οποία πράγματι κατέχει, άλλά καί έτέρας περιφερείας, ώς 
τήν Βοσνίαν —  Έρζεγοβίνην καί τήν Δαλματίαν, έπί τών οποίων νομίζει, δτι 
εχει δικαιώματα. Θά έπρεπε λοιπόν νά έγκαταλείψη πάρα πολλά εδαφικά ση
μεία, πράγμα κατά τοϋ οποίου θά άνθίστατο καί ό φιλειρηνικώτατος τών λαών, 
πολύ περισσότερον οί εχοντες αύτοσυνείδητον άνένδοτοι Μαγυάροι. Βεβαίως έν- 
ταΰθα ούχί βασίμως αντιτάσσουν οί οπαδοί τοϋ τριαδισμοΰ, δτι ή άντίστασις 
τής Ουγγαρίας θά κατεδαμάζετο εΰχερώς, διότι έάν παρίστατο ανάγκη θά ευ- 
ρισκον ίσχυροτάτην ύπρστήριξιν έκ μέρους αύτών τών έν Ουγγαρία εθνικοτή
των, αί όποΐαι μετά φανατισμού αναμένουν νά σημάνη ή ώρα τής έκκαθαρίσεως 
τών λογαριασμών. Ή  καθυπόταξις τών Μαγυάρων υπό τών συνησπισμένων Αύ- 
στριακών—  Νοτιοσλαΰων—  Ρουμάνων — Σλοβάκων—  θά ήδύνατο νά θεοίρηθή 
βεβαίως ώ ς γεγονός. Παρ’ δλα ταϋτα δ Σοσνόσκυ τονίζει, δτι θά ήτο σφαλερόν 
νά έξαγάγη τις αϊσιόδοξον συμπέρασμα ύπέρ τής ιδέας τοϋ τριαδισμοΰ, «διότι 
τά έμπόδια, άτινα θά παρενεβάλλοντο είς τήν πριαγματοποίησίν της, δέν είναι 
άπό Αυστριακής άπόψεως όλιγοιτερον σημαντικά τών άπό Ουγγρικής». ’ Εδώ πρό 
παντός είναι ή Δαλματία, ητις, κατά τήν νοτιοσλαυικήν άντίληψιν, θά άποτελέση 
έν τώ συνδέσμφ τοΰ τριαδικού κράτους τόν απαραίτητον τρίτον παράγοντα, καί- 
τοι είς τόν ούγγροκροατικόν συμβιβασμόν άναφέρεται. ιός αυστριακή κτήσις διά 
τής συχνά έπαναλαμβανομένης χρήσεως «περί Βασιλείου Κροατίας— Σλαβονίας 
καί Δαλματίας». Έπί τοϋ χάρτου σημειοϋται ώς άνήκουσα είς τήν Κροατίαν καί 
Σλαβονίαν. Ά λ λ ’ ή Δαλματία μέ τάς εύρείας εκτάσεις τών ακτών της αποτε
λεί τά κύριον συστατικόν μέρος τής Αυστρίας έν τφ Άδρίοι, ή παραίτησις δέ 
τής Αυστρίας άπό τών κτήσεων τούτοιν θά άπέβαινε δι’ αύτήν τόσον μάλλον

«δυνηρά, καθ’ δσον ή άπό πολλοΰ χρόνου έγκληματικώς παραμεληθεϊσα χώρα 
ήρξατο τέλος νά ενημερή καί άναμφιβόλως διανοίγεται είς αύτήν ευελπι οικο
νομικόν μέλλον.

Έ τι όλιγώτεροτν άπό δσον θά ήσαν οί Νοτιοσλαΰοι μέ τήν Κροατίαν— Σλαβο
νίαν ευχαριστημένοι άπέναντι τής Ουγγαρίας — ετι όλιγώτερον θά ήσαν απέναντι 
τής Αυστρίας, μέ μόνην τήν Δαλματίαν, θά ήξίουν δέ τό σλοβενικόν Κράϊν καί 
κάτι πλέον—  τάς έν μέρει ύπό Κροατών κατοικουμένας παρακτίους περιφερείας, 
όπόθεν ή Τεργέστη ελκύει αύτούς ώς μαγνητική βελόνη. Ά λ λ  η Αυστρία ού- 
ϋαμώς 9ά παρητείτο τής Τεργέστης, διότι τοΰτο θά έσήμαινεν δχι μόνον 
παραίτησιν τής μοναδικής εμπορικής παραλίου πόλεώς της, αλλα καί 
έν γένει παραίτησιν άπό τής θαλάσσης. Ουδέ θά ύπήρχεν ή ελάχιστη αφορμή 
νά ληφθούν ύπ' οψει τοιαΰται άξιώσεως τών Νοτιοσλαύοιν, καθ’ δσον ουτοι ού- 
δαμώς δύνανται νά βασισθοΰν έπί νομίμων ή ιστορικών καν αξιώσεων. Ά λ λά  
θά ήδύνατο ίσως νά ΰποστηριχθή ύπό τών οπαδών τοΰ τριαδισμοΰ, δτι Τεργέ
στη καί Δαλματία διά τής προσαρτήσεως αυτών είς τό νοτιοσλαυικόν Κράτος, 
δπερ. βραχυλογίας ενεκα, θά ήδύνατο νά όνομασθή «ιλλυρικόν», δέν ι)ά έβεω- 
ροΰντο βεβαίως άπολεσθεϊσαι διά τήν Αυστρίαν, επειδή τά Κράτος τοΰτο θά 
ήννοεΐτο πάντοτε έν τώ  πλαισίιρ τής Μοναρχίας τών ' Αψβούργων. Ή  έπιχειρη- 
ματολογία αυτη δέν δύναται νά διάλυση τούς σοβαρούς δισταγμούς, οιτινες θά 
άντετάσσοντο άπό Αυστριακής άπόψεως, διότι χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι 
εδει νά άπορριφθή άσυζητητεί ή παραίτησις άπό τής Τεργέστης, πόλεως, ήτις 
άπό 500 καί πλέον ετών άνήκει είς τήν Αύστρίαν, δέν θά ήτο ούδαμώς βέβαιον, 
ότι. τό ιλλυρικόν τούτο βασίλειον θά παρέμενεν έσαεί είς τήν Αύστρίαν δτι δέν 
θά έγεννώντο είς αύτό ορέξεις αύτοτελείας καί δτι συνεπώς δέν θά έστρεφε τά 
βλέμματα άπό τής Βιέννης πρός το Βελιγράδιον. Έ ν  άλλοις λόγοις : δέν θά 
ήτο άπίθανον άπό μεγαλοκροατικοΰ νά μετατροπή είς μεγαλοσερβικόν κράτος. 
Ουδέ πρέπει βεβαίως νά λησμονηθή, δτι ή πίστις έπί τήν άφοσίωσιν τών Κροατών 
καί τών Σέρβων είς τήν Αύστρίαν καί τήν δυναστείαν της έκλονίσθη ίσχυρώς 
κατά τά τελευταία ετη καί δτι αύτοί ο'ι ίδιοι έκλόνισαν τήν πιστιν ταύτην μέ τάς 
διαρκώς έκπεμπομένας κραυγάς μίσους εναντίον τής Βιέννης. Θά ήτα λοιπόν 
έξοχοι; άσύνετον, έάν οί έν Αύστρία τήν τόσον έξαιρετικώς σπουδαίαν ταύτην 
κτήσιν τοϋ στέμματος τών Άψβούργων, οία είναι ή Δαλματία καί α! παρά
κτιοι περιφέρειαι, ένεπιστεύοντο είς νέον κρατικόν συγκρότημα ούχί απολύτου 
άφοσιώσεως πρός τήν Μοναρχίαν. Διά τούς αύτούς λόγους θεωρείται άμφισβη- 
τίσιμος ή δελεαστική δικαιολογία, τήν όποιαν επικαλούνται οί οπαδοί τοΰ τρια- 
δισμοϋ. έπιζητούντες τήν « ’ Ιλλυρίαν» ώς άντίρροπον κατά τής Ουγγαρίας. Θά 
ήδύνατο δηλαδή εύχερέστατα νά συμβή καί τό άντίθετον, ώστε ή Αύστρία να 
ενρΐΐ είς τό νέον Ιλλυρικόν Βασίλειον δεύτερον έχθρόν άντί συμμάχου κατα 
τής Οι’γγαρίας.

Συνασπισμός τών Νοτιοσλαύων μετά τών Μαγυάρων δέν θά ήτο απίθανος.
Ο,τι συνέβη κατά τά ετη 1905 καί 1906 θά ήτο δυνατόν νά έπαναληφθή υπό 

τύπον ούσιωδώς κινδυνωδέστερον. Μία τοιαύτη περίπτωσις θά ήτο διά την Αυ
στρίαν άκόμη περισσότερον έπικινδυνοιτέρα τοϋ σημερινού δυαδισμοΰ, διότι θα 
«πολλαπλασίαζε τάς δυσχερείας, τάς όποιας προκαλεΐ ουτος σήμερον. Τούτο δέ 
θά ύπερέ βαίνε τάς δυνάμεις τοΰ οργανισμού τής Μοναρχίας καί θά καθίστα 
αδύνατον τήν περαιτέρω άντοχήν αύτοΰ. Έ άν οί έν Αύστρίςι εΐχον βεβαιότητά 
τινα δτι τοιοΰτος συνασπισμός Σερβοκροατών καί Μαγυάρων δέν θά ήτο δυνα
τός ποτέ καί δτι τό ’ Ιλλυρικόν (Σερβοκροατικόν) Βασίλειον θά άπέβαινε πράγ-
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ματι δραστικόν άντίρροπον κατά τοΰ Μαγυαρισμοϋ, τότε, άλλά τότε μόνον, θά 
ηδυναντο να εξοικειωθούν ευχαρίστως πρό; τήν Ιδέαν τοΰ τριαδισμοΰ. Επειδή 
ομως τοιαύτη πιθανότης — λαμβανομένων ύπ’ δψει τών κρατουσών συνθηκών— 
είναι αδύνατος, δέν ευρίσκουν αί περί τριαδισμοΰ εύχαί τόη· Νοτιοσλαύων συμ
παθή ηχω εί,ς τούς επισήμου; κύκλου; τής Μοναρχία;, μή τολμώντας νά ποο- 
6ουν εις πολιτικόν πείραμα, οίτινο; ή επιτυχία θεωρείται, δν ούχί άδύνατο;, 
παντω; ό'μω; άβεβαία, ώστε νά μή επιτρέπεται νά διακυβευθή ή ύπόστασις τοΰ 
Κράτους τών Άψβούργων. Καί έν τί) άρίστΏ δμως τών περιπτώσεων ό τριαδι- 
σμός θά ήτο νοητό; μόνον ώ ;  μεταβατικό; σταθμό; άπό τοΰ ένό; πολιτειακού 
τύπου εί; ετερον, δστι; θά άνταπεκρίνετο πολύ περισσότερον είς τόν πολυεθνή 
καί πολύγλωσσον χαρακτήρα τή ; Μοναρχία;. Καί ό τύπο; ούτος θά ήτο ή δη
μιουργία μιας «Μεγάλη; Αύστρίας».

Ή  τετάρτη αΰτη λύσι; τοΰ αυστριακού προβλήματα;, καίτοι μόλις κατά τήν 
εκατονταετηρίδα ταύτην ελαβεν ύπόστασιν, δέν είναι ούχ ήττον νέα· δέν είναι 
κυρίως είπεϊν, τίποτε αλλο παρά. ή άναβίωσι; τής αρχαία; περί τοΰ Κράτους 
τούτου σκέψεως.

Τό δτι ή σκέψις αυτη άφυπνίσθη καί πάλιν κατόπιν τή ; άξιοθοηνήτου χ»εω- 
κοπίας τοΰ δυαδισμοΰ καί τή ; όσημέραι πιεστική; τών Μαγυάρων υπεροχή;, 
έγκειται είς τήν φύσιν τών πραγμάτων. Οί λαοί τής Μοναρχίας κ α θ ' ύλην 
ταύτην τήν άπο τοΰ 1867 έ'ω; σήμερον περίοδον τοΰ δυαδισμοΰ, εσχον τήν ευ
καιρίαν νά πεισθοϋν, οτι φυσικωτέρου; καί συνεκτικωτέρους δεσμού; μετα£ύ 
τών διαφόρων λαών ήθελε πλάσει ή μεταβολή τοΰ Κράτους άπό δυαδικού εί; 
μονοκεντρικόν και ούχί είς τριαδικόν. Τοιουτοτρόπως ήρχισεν ή κρατική ιδέα 
άναβιοΰσα και ζητούσα την έξεύρεσιν τύπου, άνταποκρινομένοιι πρό; τήν επο
χήν. Διότι ύπό τόν παλαιόν τύπον, ύφ’ δν έξεπροσωπήθη ή ιδέα αΰτη, δηλ. ή 
υπό τήν ηγεμονίαν τών Γερμανών τή ; Αυστρία; υπαγωγή τών άλλων εθνικο
τήτων, δέν ήδύνατο πλέον νά πραγματοποιηθή· περί τούτου δέ έπείσθησαν καί 
οί μάλλον ενδιαφερόμενοι περί τή ; κατά τοιοϋτον τρόπον λύσεω; τοΰ αύστρια- 
κου ζητήματο;. Καθ’ ήν εποχήν πράγματι ή αύτοσυνείδησις τών εθνικοτήτων 
έπί τοσοΰτον άφυπνίσθη, ώστε καί τά μικρότατα έθνάρια νά επιδιώκουν τά 
εθνικά των δικαιώματα, δέν ήτο δυνατόν μία καί μόνη έθνότη; έν τή δυαδική 
Αύτοκρατορία νά άξιώση τήν κυριαρχίαν έπί τών άλλων καί δταν άκόμη ό 
πολιτισμό; τη ; ήτο άδιαφιλονικήτως άνωτέρου βαθμοϋ καί αί Ιστορικοί παρα- 
δόσεις τη ; τήν εκαλουν πρός τοΰτο. Τοσοΰτφ μάλλον δέν ήτο δυνατόν διά τούς 
I ερμανού; τής Μοναρχία;, άριθμοΰντα; μόνον 12 εκατομμύρια, απέναντι 38 
εκατομμυρίων τών λοιπών εθνικοτήτων, σήμερον δέ μάλιστα, δτε τά πλήθη απο
τελούν ίσχυρότερον δυναμικόν παράγοντα ή εί; προγενεστέρας έποχάς. Έ δει 
λοιπον ή περί Κράτους σκέψι; νά εΰρη άλλον τύπον, ίκανοποιοΰντα τά ; αξιώ
σεις δλων τών έθνικοτήτων καί προσαρμοζόμενον πρό; τά ; ένεστώσας αύτών 
σχέσεις.

Τήν εήστοχωτέραν λύσιν τοΰ άκανθώδους τούτου προβλήματος ύπέδειξεν ό έκ 
τών έν Ουγγαρία Ρουμάνων Αύρήλιος Πόποβιτς δι’ ογκώδους συγγραφής ύπό 
τόν τίτλον «Τά ηνωμένα Κράτη τής μεγάλη; Αύστρίας». Ή  διέπουσα σκέψις 
τοΰ συγγραφέως τουτου είναι, οτι τό ζητημα τών έθνικοτήτων μόνον τότε δύ- 
ναται νά λυθή σοβαρώς καί καθ’ δλα ίκανοποιητικώς, έάν ή λύσι; αΰτοΰ ζη- 
τηθή έπί τή βάσει τοΰ έθνογραφικοΰ χάρτου. Ό  συγγραφεύς Πόποβιτς υποδει
κνύει την μεταβολήν τοΰ δυαδικοΰ Κράτους εί; ομοσπονδιακόν τοιοΰτον έπί έθνι- 
κής βασεω ; και με πληρη ισότητα δικαιωμάτων έκαστου τών Κρατών. Έπί κε

φαλής τού ομοσπονδιακού τούτου Κράτους θά ήτο εί; Αύτοκράτωρ μετά Κυ- 
βερνήσεως καί υπουργείων κοινών διά πάσας τάς υποθέσεις. ’Επίσημος γλώσ
σα, δι’ ής θά έπεκοινώνουν τά κράτη τοΰ συνδέσμου τούτου, θά παρέμενεν ή 
γερμανική· κατά τά άλλα θά παρέμενεν έν χρήσει διά τήν έσωτερικήν λειτουρ
γίαν έκάστου κράτου; ή εγχώριος γλώσσα, άνταποκρινομένη πρός τόν αύτό- 
νομον χαρακτήρα. Διά τής προτεινομένη; ταύτη; λύσεω; διατηρείται μέν ή 
ενότης τοΰ Κράτους τών 'Αψβούργων, πραγματοποιείται, δέ τό ιδεώδες πολ
λών Γερμανών τής Αύστρίας, ή εθνική δηλονότι αύτονομία κατά τάς συγχρό
νου; αντιλήψεις. Δικαιοτέρα λύσι; τοΰ μέχρι τοϋδε άλύτου θεωρουμένου ζητή
ματο; τών εθνικοτήτων έν Αύστροουγγαρία δέν είναι νοητή. Τά αύτά δικαιο')- 
ματα δι’ δλα; τά ; έθνύτητα;—ιδού τό έμβλημα τής ύπό μετασχηματισμόν Μο
ναρχίας. Τοιουτοτρόπως δέν είχον νά φοβηθούν τήν σλαυϊκήν πλειοψηφίαν τοΰ 
ομοσπονδιακού τούτου κράτου; αί μή σλαυϊκαί έθνότητες· διότι αΰται, ήνωμέναι 
όμοΰ, (Γερμανοί, Ρουμάνοι καί Μαγυάροι) θά ήσαν κατ’ αριθμόν υπέρτερα! 
κατά τι τών σλαυϊκών εθνικοτήτων, αΐτινες πάλιν δέν θά είχον πλέον νά φοβη
θούν τήν γερμανικήν ήγεμονίαν. Ύ πό τάς απόψεις ταύτα; έξητάζετο τό πρό
βλημα τοϋ κράτους τών 'Αψβούργοίν πρό τής έκρήξεως τοΰ ευρωπαϊκού πολέ
μου. Κατα τινα τροπον θελει έρευνηθή μετά τόν πόλεμον καί ποία έσται ή πιθα
νή λυσις τοΰ προβλήματος τούτου, δέν είναι δυνατόν νά προμαντεύση τι;, καθ’ 
οσον και η εςελιςις καί τό τέρμα τοϋ πολέμου τούτου κεϊται εκτός .ταντός άν- 
θρωπίνου υπολογισμού.

Γ. πΑΤΤΑΝΤΩΝΑΚΗΖ

ΝομικαΙ Έπιστήμαι
F. A R T H U Y S , Traite des societes com m erciales, 3e edition , tom e I. 

Sov (σ. 592) Paris 1916 . L ibrairie de la Societe du Recueil Sirey. Τιμή τών 
τριών τόμων φρ. 25.

Ή  διά τής δημοσιεύσεως τοΰ πρώτου τόμου άρξαμένη τρίτη εκδοσις τής γνω
στή; τριτόμου συγγραφής τοΰ F . A  r t ih U Λ' s> Καθηγητόΰ τοΰ εμπορικού 
δικαίου έν τώ  Πανεπιστημίω τοΰ Poitiers, προαγγέλλεται ώς μέλλουσα νά περι- 
λάβχι πολλάς μεταβολάς καί αξιοσημείωτους προσθήκας, ιδίως ώ ς πρός τά άφο- 
ρώντα είς τάς ακυρότητας τών εταιρειών καί τούς τήν διοίκησιν τών εταιρειών 
μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζοντα; κανόνας, τούς άναγομένους είς τάς συνελεύ
σεις τών μετόχων, τακτικάς καί εκτάκτους, τών τελευταίων έκ τών όποιων τήν 
έξουσίαν ηϋρυνε τελευταϊον ό γαλλικά; νόμο; τής 22 Νοεμβρίου 1913.

Τό δλαν εργον συνοδεύει ίδιον τεϋχος, περιέχον τυπικόν τών είς τήν κατάρτισιν 
καί λειτουργίαν τών εταιρειών άναγομένων πράξεων, συνταχθέν ύπό τοϋ Μ, 
L e c o u t a r i e n  δικηγόρου παρά τφ  ’Εφετείω τών Παρισίοιν.

’ Εν τώ  ήδη έκδοθέντι τόμω, μετά σύντομον εισαγωγήν (σ. 1— 4), έν τφ -ρώ- 
τω κεφαλαίω : έξετάζονται ή φύσις τής εταιρικής συμβάσεως καί οί διά τήν κα- 
τάρτισιν πάσης έν γένει εταιρείας ούσιώδεις δροι (σ. 5— 128)· έν τφ  δευτέρφ : 
εκτίθενται τά αποτελέσματα τή ; εταιρικής συμβάσεως (σ.129— 166), γίνεται 
διάκρισις τών έμπορικών εταιρειών άπό τάς άστικάς (σ. 167— 206) καί κατάτα- 
ξις τών άστικών καί έμπορικών έταιρειών είς κατηγορίας (σ. 206— 214)· έν τφ 
τρίτω : εξετάζετα ι είδικώς αί προσωπικού χαρακτήρος έμποιρικαί έταιρείαι (ό- 
μόρρυθμος, άπλή έτερρόρυθμος, μετοχική (άφανής)) (σ. 213— 315)· καί έν τφ 
τετάρτω σχετικώς πρός τάς έταιρείας μετοχικού κεφαλαίου, εκτίθενται : ή



Ιστορία καί οί γενικοί χαρακτήρες αυτών <σ. 316— 327), οί τήν σύστασιν αύτών 
ρυθμίζοντες κανόνες (σ. 327— 444), τά διάφορα είδη τών μετοχών, τά .τούς τόν 
τύπον τής μετοχής συνδεόμενα αποτελέσματα, και αί υποχρεώσεις καί τά δικαιώ
ματα τών μετόχων (σ. 44Γ·— 546) καί τέλος διεξοδικώς πιος τά κατά τά : όιιολο- 
γίας (σ. 543— 592).

Σκοπός τής συγγραφής ταύτης είναι κυρίως νά παράσχη βοήθημα χρήσιμον είς 
την πρακτικήν διαχείριση τής είς τάς εταιρείας αναγόμενης νομικής ίλη ;. Διά 
τοϋτο δέ δέν ενδιατρίβει είς θεοιρητικάς συζητήσεις έπί τών ιστορικών καί δογ
ματικών ζητημάτων, άλλ’ άρκεϊται είς σύντομον καί εύμέθοδον έκθεσιν τών έν 
τή γαλλική έπιστήμη διδασκόμενων γνωμών καί είς παράθεσιν τών λύσεων τής 
όντως πλούσιας γαλλικής νομολογίας.

Διά τήν παρ’ ήμίν πρακτικήν ή συγγραφή αυτη παρουσιάζει έν- γένει χρησιμό
τητα αναλογον προς την τής εν Ι’αλλία λίαν έκτιμωμένης περί εταιρειών ποαγ-
ματείας τοΰ C. Η ο u p i n (Traite general theorique et pratique des so- 
cietes com m erciales. Τόμ. I καί II. εκδ. 4. Paris 1912).

Θ Ρ .  Γ .  Τ Τ Ε Τ Ι Μ Ε Ζ Α Σ

L- D U G U IT . Les Transform ations du droit puplic. Paris 191;!.
Εν τή πραγματεία ταύττ) ό πολύς καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βορδώ 

I-.. Duguit, συνοψίζουν και συσφίγγων τάς έν τοίς διαφόροις συγγράμμασιν 
αύτοΰ αναπτυχθεί σας θεωρίας του, έπιχειρεί ν’ άποδείξη δτι τό δίκαιον καθό
λου, τό τε δημόσιον καί ιδιωτικόν, ύπέστησαν διά τής έξελίξεως μεταμορφώ
σει; τοιαυτας, ωστε παρισταται ήδη ανάγκη έρείσματος αύτών έπί ετέρων δλως 
βάθρων. Και περι με ν τών μεταμορφοόσεων τοΰ ιδιωτικού δικαίου έπραγματεύ- 
θη έν ιδιαιτέρα μελέτΰ «Les transformations generales du droit prive 
depuis le code Napoleon», έν τή παραύση δέ πραγματεία έρευνα αποκλείω 
στικώς τάς έν τή σφαίρα τοΰ δημοσίου δικαίου έπελθούσας μεταμορφώσεις.

Κατά τόν διακεκριμένον πολιτειαλόγον, διατρέχομεν περίοδον, καί)’ ήν τό δί
καιον ύφίσταται δλως ίδιάζουσαν μεταμόρφωσιν. Βεβαίως τό δίκαιον, ώς παν 
κοινωνικόν κατασκεύασμα, τελεί έν άενάψ εξελίξει, συνεπώς μεταμορφώσει, 
αλλ ηδη πρόκειται περι έξαιρετικώς βαθειας καί ριζικής μεταμοιρφώσεως, άπό 
έκείνας αιτινες, παρα την ύφισταμενην κανονικήν έξέλιξιν, έμφανιζονται μετά 
ίδιαι_ούσης δραστικότητος, τόσον είς τόν βίον τών ζώντων οργανισμών, δσον 
καί εις τας ιδέας καί τους θεσμούς τών άνθροίπων. Αί μεταμορφώσεις δέ τοΰ 
Τ’ δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού δικαίου είναι παράλληλοι, όφειλόμεναι- είς ομοια 
αίτια καί δυνάμεναι νά συνοψ.ισί)οΰν έν τή αύτή διατυπώσει : τό ηδη καταρ- 
ρεον νομικον οικοδόμημα, όπερ ήτο μεταφυσικόν καί υποκειμενικόν, αντικαθί
σταται διά συστήματος πραγματικού καί κοινωνιστικού (realiste et socia- 
llSte)· Τό παλαιόν νομικόν οικοδόμημα, προϊόν μακροΰ ιστορικοί' παρελθόντος, 
τυχόν τελείας καί ακριβούς διατυπώσεως διά τών δογμάτων τής γαλλικής έπα- 
ναστάσεως, δύναται νά συνοψισθή είς τά έξής :

«Κυριαρχική εξουσία, Αποτελούσα τό έξ υποκειμένου δίκαιον τοΰ έθνους, 
οργανωμένου εις τήν νομικήν προσωπικότητα τής πολιτείας. Περιορισμός τής 
κυριαρχικής ταύτης έξουσΐας δια της άντιτάξεως τοΰ φυσικού δικαίου τών άτό- 
ιιων, ύποχρέωσις διά τήν πολιτείαν πρός όργάνωσιν, δυναμένην οσον ενεστι 
κάλλιαν να προστατέυσα τα ατομικά δίκαια, άπαγόρευσις διά την πολιτείαν πε
ριορισμού τών ατομικών τούτων δικαίων πέραν τοΰ αναγκαστικού τοιούτου χά-

■ριν τών συμφερόντων τής όμάδος, ύποχρέωσις διά τήν πολιτείαν νά οργανώνω 
καί θέτ[| είς λειτουργίαν τάς υπηρεσίας τοϋ πολέμου, τής άσφαλείας καί τής 
δικαιοσύνης». Τό νομικόν δμως τοϋτο οικοδόμημα είναι προφανώς ύ π ο κ ε ι - 
μ ε ν ι σ τ ι κ ό ν, αφού άντιτίθησιν εις τά ατομικά δίκαια τών πολιτών τό ύπο- 
κειμενικον δίκαιον τής πολιτείας ως νομικού προσώπου, καί έπί τούτου ιδρύει 
τον περιορισμόν τής κυριαρχίας καί τάς ύποχρεώσεις, τάς έ.τιβαλλομένας τή 
πολιτείςι. Είναι, ταύτοχρόνως μεταφυσικόν, άφοΰ έρείδεται. έπί τής άντιλήψεως 
τοϋ ΰπακειμενικού δικαίου φύσεως μεταφυσικής. Είναι δέ τέλος καί αυταρχι
κόν, άφοΰ οί άρχοντες άσκοΰν πάντοτε τήν διατάσσουσαν έξουσίαν, τό irnpe- 
rium  τοΰ έθνους, ώργανωμένοιυ είς πολιτείαν. Ή  περί δικαίου θεωρία 
αίιτη, ή έπί τοσοΰτον κρατήσασα, ήρχισε βαθμηδόν καταρρέουσα διά τής 
κατανοήσεως τοΰ δλως μεταφυσικού τών συλλήψεων τής κυριαρχίας τής Πολι
τεία; καί τοΰ φυσικού δικαίου τοΰ άτόμοιυ, συλλήψεων, έφ’ ών είχε θεμελιωθή 
καί έφ’ ών δέν δύναται πλέον νά έρεισθ-ή νομικόν οικοδόμημα κοινωνίας έμ- 
πνεομένης καθολοκληρίαν ύπό θετικισμού. Κατενοηθη ουτω τό πρώτον, δτι τό 
δικαίωμα τής δημοσίας έξουσίας δέν δύναται νά έξηγηθή διά τής αντιπροσωπείας 
τού θείου, κατανοεΐται δ ’ ηδη έπαρκώς δτι δέν δύναται νά έξηγηθή ώσαύτως 
διά τής άντιπροσωπεύσεως τού λαοϋ, δτι ή εθνική θέλησις είναι απλώς πλάσμα, 
άφ" οΰ έν τή πραγματικότητι, παρά πάσαν δυνατήν αντίθετον θεωρίαν, δέν 
είναι η ή θέλησις ατόμων, θέλησις, ητις καί άν έτι ήτα| ομόφωνος, δέν είναι ή ή 
θέλησις αθροίσματος ατόμων, ητοι θέλησις ατομική, έστερημένη παντός δικαίου 
έπιβολής κατά παντός τυχόν κατά ταύτης έξανισταμένου. Τέλος κατά τό μέσον 
τοϋ 19ου αίώνος έλαβε χώραν σπουδαιοτάτη οικονομική μεταμόρφωσις, τής 
οικιακής οικονομία; άντικατασταθείσης διά τής εθνικής τοιαύτης, δπερ σημαί
νει, δτι ή μικρά οικογενειακή όλότης δέν δύναται πλέον νά έξασφαλίση τήν 
ίκανοποίησιν τών ανθρωπίνων αναγκών, ήν μόνον ευρύτατοι οργανισμοί, εκτει
νόμενοι έφ ’ ολοκλήρου τής έπικρατείας, άπαηούντες τήν σύμπραξιν μεγάλοι) 
αριθμού οργάνων, δύνανται πλέον νά έξασφαλίσωσιν. Ώ ς  έκ τούτου οι πολϊται 
δέν άξιούσι πλέον άπό τούς κυβερνώντας, ώς άλλοτε, τήν έξασφάλισιν τής λει
τουργίας τών υπηρεσιών τοϋ πολέμου, τής δημοσίας άσφαλείας καί τής δικαιοσύ
νης, άλλά τήν έξασφάλισιν ακριβούς καί άδιαλείπτου λειτουργίας ποικίλων βιο
μηχανικών υπηρεσιών πρός έξυπηρέτησιν τών νέων αναγκών τοΰ ανθρώπου, τών 
χρηζουσών ίκανοποιήσεως δι' όργανώσεως υπηρεσιών, ή ύποχρέωσις δ’ αυτη τών 
κυβερνώντων προς όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών υπηρεσιών τούτων, απο
τελεί καί τό μόνον δίκαιον τών κυβερνώντων. Κατά ταϋτα τό σύστημα τοϋ δη
μοσίου δικαίου, δπερ προσπαθεί νά άνιδρύση ό συγγραφεύς, συνοψίζεται είς τήν 
ακόλουθον θεμελιώδη βάσιν: οί πράγματι κυβερνώντες δέν κέκτηνται ύποκειμενι- 
κόν δικαίωμα δημοσίας έξουσίας, άλλ’ έχουσι τήν ΰποχρέωσιν νά χρησιμοποιή
σιμοι τήν πραγματικήν ίσχύν αύτών πρός έξασφάλισιν τής όργανώσεως καί λει
τουργία; τών δημοσίων υπηρεσιών. Ουτω ή άντίληψις αυτη τής δημοσίας υπη
ρεσίας αντικαθιστά τήν τής κυριαρχίας τής Πολιτείας, ώς βάσεως τοϋ δημο
σίου δικαίου.

Ουτω δέ καί τό ιδιωτικόν δίκαιον παύει πλέον βασιζόμενον έπί τοΰ υποκειμε
νικού τοΰ ατόμου δικαίου, έπί τής αύτονοαίας τοΰ προσώπου καί έρείδεται έπί 
τής άντιλήψεως τής κοινωνικής λειτουργίας, τής παντί άτόμιο επιβαλλόμενης. 
Ουτω καί τό δημόσιον δίκαιον παύει πλέον βασιζόμενον έπί. τοΰ υποκειμενικού δι
καίου τοΰ Κράτους, έπί τής κυριαρχίας, ινα βασισθή έπί τής άντιλήψεως κοι
νωνικής λειτουργίας τών αρχόντων έχούσης ώς άντικείμενον τήν όργάνωσιν



και τήν λειτουργίαν τών δημοσίων υπηρεσιών. Οΰτω δέν πρόκειται πλέον τ. ρί 
σχέσεων κυριάρχου καί υπηκόων μηδέ περί υποκειμενικού κυριάρχου δίκαιοι:, άλ
λα περι θεμελιώδους καν όνος, έξ ον άπορρέουσι πάντες οί λοιποί, κανόνος έπι- 
βάλλιοντος είς τούς κυβερνώντας τήν ϋποχρέωσιν νά οργανώνουν τάς δημοσιά; 
υπηρεσίας, νά ελέγχουν τήν τούτων λειτουργίαν καί νά αποφεύγουν πάσαν δια
κοπήν τών είρημένιον υπηρεσιών.

Ή  πεοί ής ό λόγος πραγματεία τοΰ Γάλλοι· καθηγητοΰ περιλαμβάνει e-τ ά  
κεφάλαια. Είς τά δυο πρώτα (I. Διατί εξαφανίζεται τό σύστημα τού δημοσίου 
δικαίου, τό θεμελκοθέν έπί τής άντιλήψεως τής δημοσίας έξουσίας. II. Ή  δη
μοσία υπηρεσία), ό συγγραφεύς άναπτύσσει τάς άνω είς γενικάς γραμμάς εκτε- 
θείσας θεωρίας αυτού, είς δέ τό υπόλοιπα πειράται ν’ απόδειξη δτι οντω; 
πραγματοποιούνται έν πάσι αί συνέπειαι, αί άπορρέουσαι έκ τής τοιαύτη; έκδο- 
χης αυτού τού δημοσίου δίκαιου, f ~ ου, κατ' αυτόν, συναγεται τό συμπέοο^τμα. 
δτι τό σύστημα αυτού δέν έξωτερικεύει φανταστικήν σύλληψιν, άλλά τήν πραγ
ματικότητα. Είς τά κεφάλαια Ιδιοι τρίτον καί τέταρτον (III. Ό  νόμος I V . Οϊ 
ειδικοί νόμοι), ό συγγραφεύς υποστηρίζει, δτι, πλήν έξαιρέσεως νόμων τ·Λών, 
έκδιδομένων ύπό τών κυβερνώντων ύπό τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης πρός δια- 
τυπωσιν κανονος δίκαιου, ο μεγας τών νόμων αριθμός είς τήν πραγματικότητα 
αφορά τήν όργάνοκιιν ή τήν έξασφάλισιν τής λειτουργίας τών δημοσ. υπηρεσιών. 
"Οθεν οί είρημένοι νόμοι έκ τών έπιδιωκομένων σκοπών καί ούχί έκ τή ; ίδιό- 
τητος τών εκδιδοντων τουτους, προσλαμβάνουσι τόν υποχρεωτικόν διά πάντα; 
χαρακτήρα αυτών, έξ οδ συνάγεται, δτι οί πλεΐστοι τών νόμων, ώ ς ρυθμίζοντες 
δημοσίας υπηρεσίας είναι θεσμοί άντικειμενικοΰ δικαίου.

Είς τό πεμπτον κεφαλαιον (Ή  Διοικητική πράξις), ό συγγραφεύς καταγίνε
ται ν’ άποδείξη, δτι καί αί διοικητικοί πράξεις, ιός καί οί νόμοι, προσλαμβάνουν 
τόν χαρακτήρα αύτών έκ τού έπιδκοκομένου σκοπού, έξ ου καταλήγει είς το 
συμπέρασμα, δτι αί διοικητικοί πράξεις, καίτοι παρουσιάζονται ύπό διάφορου; 
μορφάς, άναλόγως τών δρων, ΰφ’ οΰς λαμβάνει χώραν ή διοικητική έπέμβασι;. 
οΰχ ήτταν έχουσι πάσαι δύο κοινά χαρακτηριστικά, τό εν αρνητικόν συνιστά- 
μενον εις τό δτι οΰδεμία διοικητική πράξις είναι έκφρασις τής θελήσεως τής 
δημοσίας έξουσίας, καί τό ετερον θετικόν, συνιστάμενον είς τό δτι αί διοικητι
κοί πράξεις είναι πράξεις δημοσίων λειτουργών, πρός έξασφάλισιν της λειτουρ
γίας δημοσίας υπηρεσίας,συνεπώς ένεργητέαι συνωδά τφ περί τής δημοσία; ταύ
της υπηρεσίας νομφ, εκ τούτων δε συλλήβδην ουνάγει τό συμπέρασμα ό συγγρα- 
φεύς, δτι ή διοικητική πράξις ούδεμίαν πράγματι εχει σχέσιν πρός τήν άνυίλη- 
ψιν τοΰ υποκειμενικού δικαίου τής Πολιτείας Είς τό εκτον κεφάλαιο-, (τό 
άμφισβητούμενον διοικητικόν), ό συγγραφεύς αναλύει τάς περί αμφισβητούμενου 
διοικητικού κρατουσας ηδη άρχας καί επιμένει έπί τής συγχρόνου άντιλήψεως 
τής α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ς  δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς ,  τής δικαιοδοσίας δήλα δή, 
καθ’ ήν ό δικαστής δέν καταδικάζει τινά τών δι αδίκων είς θετικήν ή αποθετι
κήν τινα πράξιν, άλλ’ άπλώς άποφαίνεται περί τοΰ δν ή μή παρεβιάσθη τό 
ες αντικείμενου δίκαιον, νδι<ϊ δέ τής άκυρότητος διά κατάχρησιν έξουσίας, 
προσπαθων ν’ απόδειξη οτι, τροποποιηθεντος τού δημοσ. δικαίου, βάσις τούτον 
δεν δύναται πλέον νά θεωρηθή ή εξουσία τοΰ έπιτάσσειν, άφ ’ ου τά δικαστήρια 
δύνανται οιανδηποτε πράξιν τών οργάνων τής διοικήσεως νά ΰποβάλλωσιν ου 
μονον εις τον ελεγχον τής νομιμοτητος, άλλά καί είς τόν ελεγχον τοιΰ συμφώνου 
η μη τής πραξεως πρ ο̂ς τον σκοπον, χαριν τού οποίου περιεβλήθη τό είρημένον 
δργανον τήν αρμοδιότητα τοϋ έπιχειρεϊν τήν πράξιν. Τέλος sit τό έβδομον κε-

φαλβιον (Ή  ευθύνη), ό συγγραφεύς διά τής περί ευθύνης τής Πολιτείας κρα- 
τουπης ηδη άντιλήψεως, άποπει^άται ν’ άποδείξη τήν κατ’ αύτόν έ.τελθούσαν 
πλήρη μεταβολήν έν τώ δημοσίω δικαίω, άφ ’ ού κατά τάς κρατούσας άλλοτε 
αντιλήψεις δέν ήδύνατο νά γίνι) λόγος περί ευθύνης τής Πολιτείας, έν ώ ήδη, 
εν Γαλλίςι τουλάχιστον, διά τής θεωρίας καί τής νομολογίας αί άντιλήψεις αυται 
ιίλλοιώθησαν τοσοΰτον θεμελιωδώς, ώστε ή ευθύνη τής Πολιτείας αναγνωρίζε
ται προκειμένου οΰ μόνον περί παρανόμου πράξεως ενός τών οργάνων αύτής. 
αλ/,ά καί περί ζημίας έπερχομένης καί άνευ πταίσματος οργάνου, καθόσον κατά 
τήν βρθήν άντίληψιν, ητις δέον νά κράτηση ήδη, ή εΰθύνη τής Πολιτείας διά 
τήν μή συμφορον ένέργειαν τών οργάνων αυτής πρός πραγμάτωσιν το,ΰ κοινού 
συμφέροντος, πρός όργάνωσιν δηλ. καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν τών δημοσίων 
υπηρδσιών, άνεξαρτήτοις πάσης υπαιτιότητας ή μή τοΰ οργάνου, αποτελεί άσφά- 
λειαν επι τοΰ συλλογικού πλούτου τής Πολιτείας κατά τών κινδύνων, οΰς έγ- 
κλειει διά τόν ιδιώτην η εοτο> καί κανονική λειτουργία τών δημοσίων υπηρεσιών.

Αυται έν γενικωτάταις γραμμαϊς αί θεωρίαι τού D u g u it , αιτινες έν συνόλ») 
λαμόανομεναι, άποτελοΰσι την νεαν αυτού περί δημοσίου δικαίου θεωρίαν, ήν 
επιβάλλει., κατά τον συγγραφέα, ή νέα μορφή τής συγχρόνου Πολιτείας.

Ο διακεκριμένος Γάλλος πολιτειολόγος έν τή δικαίως ύπερηφάνω πεποιθήσει 
1! ' ή πατρις του «χαίρει το τρομερον προνόμιον νά προπορεύεται πάντοτε είς 

τήν γενικήν εξελιξιν Τ ώ ν ιδεών και τών θεσμών, αύτή άνοίγουσα τόν δρό
μον, απο τον οποίον επειτα περνούν οι αλλαι χώραι», σπεύδει έν τή διπλή του 
τοιαύτη ίδιότητι τού νομοδιδασκάλου καί τοΰ Γάλλου είς τήν διάνοιξιν τής νέας 
ταύτης οδού. Εκφραι-ομεν όμοίς τον δισταγμόν', μή άκριβώς έν τή εύγενεϊ 
σπουδή νά μή ύπολειφθή τής πρωτοπορίας,προσέδοσεν είς τήν έξέλιξιν,ήν φοβού- 
ιιεθα δτι παραβιάζει, υποκειμενικήν δλως μορφήν άποστάς οΰτω ετι μάλλον τής 
Χηρευόμενης ύπ’ αύτοΰ πραγματικότητος έν τή διατυπώσει τών νομικών έννοιών. 
Βεβαίως, ώς πάντα τά άνθρώπινα, καί οί ίδέαι εξελίσσονται, άλλά πρό τής 
έπικρατήσεως νέας ιδέας ή παλαιά τοιαύτη, ήν ή νέα πρόκειται ν’ άντικατα- 
στήσΐ], φθειρομένη διηνεκώς, καθίσταται, ώς ορθότατα παρατηρεί ό G u sta ve  
L e  B oil, απλή πρόληψις, οπότε επακολουθεί πνευματική άναρχία καί μακρά συ- 
ζήτησις. έξ ής πηγάζει ή νέα ιδέα. Πλήν προκειμένου περί τής άντικαταστά- 
σεως τών θεμελιωδών άρχών, έφ’ ών έπί τοσοΰτον έβασίσθη τό δημόσιον δί
καιον ημείς τουλάχιστον δέν βλέπομεν συντελεσθείσαν τήν. προπαρασκευαστι
κήν ταύτην έπεξεργασίαν πρός έπικράτησιν τής νέας ιδέας. ’Ί σ ω ς  εύρισκόμεθα 
έν μεταβατική καταστασει, δυσχερώς δμως δύναται νά ύποστηριχθή, δτι αί περί 
Πολιτείας καί δικαίου πεπαλαιωμένοι, κατά τον Γ)ΐι«Ί1 it, θεωρίαι, έχουν φθα- 
οή έπί τοσοΰτον, ώστε νά θεωρώνται ήδη άπλαΐ προλήψεις, ετι δέ δυσχερέστε- 
<?"ν. δτι έπικρατεί περί τούτων πνευματική άναρχία, άφίνουσα ήδη νά διαφανή 
ύ νέα ιδέα ή τήν φθαρεϊσαν άντικαταστήσουσα. "Ολως τουναντίον τό νομικόν 
οικοδόμημα τοΰ δημ. δικαίου φαίνεται ήμίν έδραιότατον έν τ j~j συνειδήσει τοΰ 
\·ομικού κόσμοι1, λίαν δέ έδραίαι έν τή τούτου συνειδήσει τυγχάνουσι καί αί 
ιίεωρίαι. αί προσαρμόζουσαι. τάς διά τής έξελίξεως παρουσιαζομένας νέος κα
ταστήσεις πρός τάς βάσεις τού δλου ιδρύματος, ούδέ διαβλέπομεν καν σοβαρά 
σχίσοατα, έξ ών θά έπελθη ή σαθρότης τοϋ δλου οικοδομήματος. Είναι βεβαίως 
αδύνατον άτυχώς έν τοσούτο» περιωρισμένα) χώρφ νά προβώμεν έστω καί είς 
στοιχειώδη κριτικήν τών θεωριών τοΰ πολλοϋ δημοσιολόγου, διό θέλομεν περιο
ριστή είς παρατηρήσεις τινάς, μόνον γενικωτάτας έπί τών βάσεοη·, έφ’ ών 
προσπαθεί ό συγγραφεύς ν’ άνεγείρη τό νέον οικοδόμημα τοΰ δημοσ. δικαίου.



Β ι β λ ι ο χ ρ ι σ ί α ι

Τό νέον τοΰτο νομικόν οικοδόμημα στηρίζεται έπί της άντιλήψεως, ότι άφ' ένός 
μέν ή Πολιτεία μετεβλήθη τοσοΰτον ριζικώς, ώστε επιβάλλεται ήδη επιτακτικοί: 
ή μεταρρύθμισις τών αρχών, έφ’ «δν έρείδεται. μέχρι σήμερον τό δημόσ. δίκαιον, 
άφ’ ετέρου δέ οτι άφοΰ κατέπεσαν ήδη έν τή νομική έπιστήμη ώρισμέναι θεω- 
ρίαι, αΐτινες άπετέλουν θεμελιώδεις βάσεις τοϋ δημοσ. δικαίου, τοΰτο καταρρέει 
πλέον ως άστήρικτον, διό επιβάλλεται ή θεμελίωσίς του έπί έτέρων πραγματι- 
κωτέρων βάσεων. Καί θεμελιώδη βάσιν, έφ’ ής έστηρίζετο τό κρατούν δημόσ- 
δίκαιον, βάσιν καταρρεύσασαν ήδη, θεωρεί ό συγγραφεύς τήν περί ΰπάρξεως 
φυσικών έξ υποκειμένου άτομικών δικαίων, μεταβολάς δέ τής Πολιτείας έπι- 
τευχθείσας διά τής έξελίξεως καί καθιστώσας ήδη άδύνατον τήν παραΟοχήν 
τών άρχών τοϋ κρατοϋντος δημοσίου δικαίου ίδίφ : α ')  τήν σταθερίώς προϊοΰσαν 
υπαγωγήν ύπό τής Πολιτείας είς δημοσίας υπηρεσίας έπιχειρήσεων, άλλοτε.ύπό 
τών ιδιωτών ώς βιοτεχνών ένεργουμένων, ήτοι τόν κρατισμόν (etatisme), β ')  
τήν σύγχρονον άντίληψιν τοΰ Κράτους ώς Κράτους Δικαίου ( R e c h t S S t a a t ) ,  ήτι>1 
τήν έπέκτασιν τοϋ κράτους τοΰ νόμου καί έπί τών οργάνων τής Πολιτείας, ατινα 
οφείλουν εις τούτους ύπακοήν ώς καί οι ίδιώταν

Έξεταστέον ομως κατά πόσον αί μεταβολαί αύται είναι πράγματι, ώς ισχυρί
ζεται ό συγγραφεύς, ασυμβίβαστοι πρός τάς κρατούσας περί Πολιτείας καί δημ. 
δικαίου θεωρίας.

Πρό τούτου ομως ανάγκη νά εϊπωμέν τινα περί τών ρεαλιστικών τάσεων τοϋ 
συγγραφέως δσον άφορφ τάς νομικάς θεωρίας, δι’ ών φρονεί οτι. άπαλλάσσει τό 
δίκαιον τοϋ μεταφυσικού αύτοΰ χαρακτήρας.

'Ο  συγγραφεύς θεωρεί μεταφυσικόν τόν χαρακτήρα τοΰ συγχρόνου δικαίου 
διότι τοΰτο έρείδεται έπί άφαιρέσεων καί προσωποποιήσεων, προσπαθεί δέ 
ν’ άνεγείρη τό νέον τοϋ δημοσίου δικαίου οικοδόμημα άνευ τοΰ μεταφυσικού 
τούτου ύλικοΰ. Μετά πολλοϋ δισταγμοΰ πρέπει ν’ άποβλέπωμεν εΐις τοιαύτας 
προσπαθείας, δεδομένου ότι, ώς όρθώς παρετηρήθη, πάσαι αί έπιοτήμαι, μηδ’ 
αύτών τών φυσικών έξαιρουμένων, στηρίζονται έπί άφαιρέσεων. Π ώς δ ’ είναι 
δυνατόν ν’ άποφύγωμεν τάς αφαιρέσεις προκειμένου περί τοΰ δημοσίου δικαίου, 
άφοΰ σκοπός τούτου δέν είναι ή γνώσις, άναφορικώς πρός τήν Πολιτείαν, τής 
πραγματικής τών στοιχείων ταύτης φύσεως, άλλ’ άντίληψις ταύτης περιλαμβά- 
νουσα λογικώς πάσας τάς νομικάς τής Πολιτείας ιδιότητας καί υπαγωγή τούτων 
είς συνθετικόν τύπον ; »

Διά μακρών άλλαχοΰ τό ζήτημα τοΰτο πραγματευόμενοι («Περί δημοσίων υ
παλλήλων». Τόμος Α '. ,  τεΰχος α ' 1915) κατεδείξαμεν έναργώς, φρονοΰμεν, δτι 
καί αύτός ό D u g u it  δέν κατορθοινει ν’ άποφύγη έν τφ  ύπ’ αύτοΰ άνεγειρομένφ 
οικοδομήματι τοϋ δημ. δικαίου τάς άφαιρέσεις, ή δέ περί τοΰ άντιθετου προσπά
θεια άποτελεί επιστημονικήν ούτοπίαν, παρασύρουσαν είς άκαρπους καί μακράς 
συζητήσεις άνευ άποτελέσματός τίνος.

"Οσον δέ άφορφ τήν καταπολέμηση· τής εκδοχής τής Πολιτείας ώς υποκειμέ
νου τοϋ δικαίου, περί ής τοσαϋτα ό συγγραφεύς έχει γράψει, ημείς τουλάχιστον 
δέν διαβλέπομεν δτι καταλήγει εις θετικόν τι άποτέλεσμα, άφοΰ δέν είναι δυ
νατή ή εκδοχή τής Πολιτείας οΰτε ώς άντικειμένου τοϋ δικαίου, οΰτε ώς νομικής 
καταστάσεως.

Τάς άνω θεωρίας άναπτύσσοιν ό συγγραφεύς, ώς τελικόν σκοπόν προτιθετα. 
τήν άπόδειξιν τοΰ άδυνάτου- τής εκδοχής τής κυριαρχίας ιός στοιχείου τής 
Πολιτείας, εκδοχής χαρακτηριζόμενης ύπ’ αυτού ώς αδικαιολογήτου πλέον τρο-

σηλοισεως εις προλήψεις τοΰ παρελθόντος. Διά τόν Duguit, κεκηρυγμένον πο
λέμιον πάσης άφαιρέσεοις καί προσωποποιήσεως ό άποκλεισμος ουτος τής /.υ 
ριαρχίας ώς στοιχείου τής νομικής έννοιας τής Πολιτείας, είναι φυσική συνέπεια· 
ΰφ’ ου δέν δέχεται τήν Πολιτείαν ώς νομικόν καν πρόσο>πον επεται, on δέν όύ- 
ναται ν’ άναγνωρίση τούτη τήν Ιδιότητα τής κυριαρχίας, ώς μή υπάρχινεο; υπο
κειμένου φορέως τής είρημένης ίδιότητος. Προσηλούμενος είς τήν αντικειμενι
κότητα καί άγωνιζόμενος ν’ άνατρέψη τάς κρατούσας θεωρίας, τάς βάσιν έ
χούσας τό υποκειμενικόν δίκαιον, ό D m guit διακρίνει μόνον άρχοντας καί άρχο- 
μένους έν. τή Πολιτεία, ήτις άπό τούτους μόνον συνίσταται, καί οΐτινες διακρι- 
νονται άλλήλων ώς έκ τής διαθέσειος ύπό τών αρχόντων τής υλικής ισχύος πρός 
έξασφάλισιν τής πραγματοποιήσεως τής έξο^τερικευομένης βουλήσεως αύτών. 
Οΰτως ό συγγραφεύς, ό'στις, άπό φιλελευθέρου πνεύματος άγόμενος, κολακεύεται 
ν’ άποβάλη άπό τό σύγχρονον δημόσιον δίκαιον τά ίχνη τοϋ αύταρχισμοΰ τών 
παρελθόντοιν πολιτευμάτων, εΰρίσκεται έν τέλει έξηναγκασμένος νά στηρίξη έπί 
τής υλικής βίας τά νέον οικοδόμημα: τής Πολιτείας ! Τό επισφαλές τών τοιούτων 
θεωριών διαφαίνεται, φρονο,ΰμεν, σαφώς εις πάντα θέλοντα νά έμβαθύνη εις τάς 
νέας ταύτας τοΰ διακεκριμένου καθηγητοϋ νομικάς αντιλήψεις

’ Επανερχόμενοι, μετά τήν μακράν ταύτην παρέκβασιν, είς τά προεκτεθέντα, δ- 
φείλομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι καίτοι δεχόμεθα, δτι δντως κατέρρευσεν έν τή 
νομική επιστήμη ή θεωρία τών φυσικών έξ ύποκειμένου δικαΐο'ν τοΰ άνθροιπου, 
δέν φρονοΰμεν, δτι τό δλον νομικόν οικοδόμημα τοΰ κρατοϋντος δημοσ. δικαίου 
καταρρέει, ώς μή υφισταμένου πλέον περιορισμού τίνος τής κυριαρχίας τής Πο
λιτείας, διότι ό περιορισμός τής κυριαρχίας δέον νά μή άναζητήται είς ανύπαρ
κτα φυσικά έξ ύποκειμένου δίκαια τών άτόμων, άλλ’ είς αύτήν τήν φύσιν τοΰ 
ανθρώπου, οΰ τήν συμπεριφοράν καλείται νά ρΐ’θμίση τό δίκαιον, φύσιν κεκτη- 
μένην ιδίαν ώρισμένην σφαίραν δράσεως, είς ήν κατ’ άνάγκην άναπόδρα- 
στον δέν δύναται νά είοχωρήση ή έννοια τής κυριαρχίας, ήτις δέον νά μή 
συγχέηται πρός τήν φΐ'σικήν παντοδυναμίαν, καθόσον πρόκειται περί νομικής 
έννοιας φύσει περμοριομένης.

Τέλος δσον άφορρ- τό ασυμβίβαστον τών περί Πολιτείας καί δημ. δικαίου 
κρατουσών άρχών πρός τήν σύγχρονον μορφήν τής Πολιτείας, όφείλομεν νά 
παρατηρήσθ3μ·εν, δτι, ημείς τούλάχιστον, οΰτε έν τή εύρύνσει τοϋ κύκλου τής 
δράσεως τοϋ Κράτους διαβλέπομεν ούσιώδη τήν άντίθεσιν πρός τάς άρχάς τοΰ 
κρατοϋντος δημ. δικαίου, οΰτε τάς τούτου άρχάς θεο)ροΰμεν άσυμβιβάστους πρός 
τήν έννοιαν τοϋ Redhitsstaat, άφοϋ τά όργανα, άτινα νομοθετοΰσι καί θεω
ρούνται κατ’ έξοχήν φορείς τής κυριαρχίας τής Πολιτείας, δέν πΐπτουσιν ύπό 
τό κράτος τοΰ νόμου.

Άοκούμεθα είς τάς γενικωτάτας ταύτας παρατηρήσεις έπί τοΰ έ'ργου τον 
σοφοϋ καθηγητοϋ, ου ή τολμηρά πρωτοτυπία θέλει συνάντηση αύστηράς επι
κρίσεις, ώς θέλει έπίσης προσελκύση καί εμπνευσμένους οπαδούς, οπωσδήποτε 
δμως θέλει προκαλέση σοβαράν συζήτησιν, έξ ής νέον θέλει χυθή φώς είς τήν 
έπιστήμην τοΰ δίκαιοι·.

Κ. Δ .  Τ Τ Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Δ Η Σ

Λ. ΝΑΚΟΥ, Εισαγωγή εις τή ν  Κοινωνιολογικήν ’Εγκληματολογίαν. Αθή-
ναι, 1916 σελ. 144.

Είναι τόσον ολίγον διαδεδομένα παρ’ ήμίν τά πορίσματα τής έπιστήμης περί 
τών παραγόντων τού έγκλήματος καί περί τών αναγκαίων πρός καταπολεμησιν



αΰτοϋ μέσων, ώστε πάσα προσπάθεια διαδόσεως αΐ'το>ν πρέπει νά γίνεται δεκτή 
μετ ιδιαι,ούσης δλως χαρά::.

ΙΙλεϊσται δσαι στατιστικοί παρατηρήσεις, γενόμεναι άπό τινων δεκάδων Ετών, 
κατεδειξαν καί έξαχολουθοΰν καταδεικνύουσαι, δτι τό ρεΰμα τής έγκληματικό- 
τητος εις δλας τάς πολιτισμένα; χώρας έπί μάλλον καί μάλλον όγκοϋται : τά 
γεγονός τοΰτο, καταστησαν φανεράν τήν άν&τάρκειαν τής ποινής μόνης, ιδίως 
ως αυτη έκτελεϊται κατά τό πλεϊστον σήμερον, πρός καταπολέμησιν τοϋ εγκλή
ματος καί τήν ανάγκην άναζητήσεως καί άλλων μέσων πρός έπίτευξιν τοϋ σκο
πού τούτου, εδειξε συγχρόνως είς τήν έπιστήμην τοΰ ποινικοΰ δικαίου τήν οδόν, 
ήτις μόνη θά τήν ώδήγει είς τό ποθούμενον τέρμα καί κατέδειξεν δτι, αντί 
να άσχολήται αΰτη άποκλειστικώς είς τήν ερμηνείαν τών έν ίσχύϊ ποινικών δια
τάξεων καί τήν άνάλυσιν καί διαίρεσιν τών αδικημάτων, Αντί νά μελετά άπο- 
κλειστικώς και μονον το έγκλημα, θειοροΰσα αιτό ώς άφηρημένην τινά νοιχικήν 
καί μόνον νομικήν έννοιαν, μηδόλως σχεδόν λαμβ άνομέ νου ύπ’ οψιν τοϋ δράστου, 
τοϋ έγκληματίου, — οτι θα ιόφειλε νά στρέψη τήν προσοχήν της πρός τόν ι ε- 
λευταΐον τούτον καί νά άναζητήση διά τών θετικών μεθόδων τής παρατηρήσεως 
καί τής στατιστικής τόν τρόπον τοϋ ζήν καί τοϋ δράν τών άποτελούντοιν ιόν 
πολυπληθη στρατόν τοϋ εγκλήματος, να ανα^ητησί] τους παράγοντας τών εγκλη
μάτων, νά μελετήση τήν πραγματικήν έπίδρασιν τής ποινής έπί τής βελτιώσεως 
τών καταδίκων και έν γένει έπί τής έξελίξεως τής εγκληματικότητάς καί τότε 
μονον, μετα την διαγΛΓωσιν τής ασθενειας, νά στηρίξη έπί ταύτης καί νά προ- 
σδιορίση τά πρός θεραπείαν κατάλληλα φάρμακα. Καί ή νέα αΰτη κ α τεύ θ υ ν σ ις  
τής ποινικής επιστήμης έδημιούργησεν ολόκληρον σειράν νέων επιστημονικών 
κλάδων, πάντων απαραίτητος αναγκαίων ου μόνον εί£ τόν θεωρητικόν ποινι
κόν επιστήμονα, άλλά καί είς τόν νομοθέτην καί είς τόν δικαστήν.

Ά λ λ ’ ένώ πρός διάδοσιν τών έπιστημών τούτων παντοΰ μεγάλοι καταβάλ
λονται προσπάθειαι, συγγράμματα άφθονα βλέπουν τό φώς, ειδικά περιοδικά 
έκδίδονται, διαλέξεις καί άνακοινώσεις διαδέχονται, άλλήλας καί σχολαί είδικαί 
Ι,δρυονται, παρ ημϊν, δυστυχώς, μενουν άκόμη σχεδόν έντελώς άγνωστοι αί με- 
λέται αυται, άγνωστοι είς τους νομικούς, άγνωστοι είς τούς πολιτικούς, άγνω
στοι είς τόν δκασιην πέραν τοΰ Κωστή σχεδόν δέν ύφίσταται ποινική επιστήμη 
και τό σκότος τοΰτο θά βασιλεύη, παρ’ δλας τάς αραιός, άλλως τε, άποπείρας. 
τας γενομενας μέχρι τοΰδε προς διάδοσιν τών νέων τούτων έπιστημονικών έοευ- 
νων, έφόσον πρό παντός δέν είσάγεται ή διδασκαλία αύτών είς τήν Νομικήν 
ημών Σχολήν.

\πό τοιουτους ορούς ή εκόοσις «Εισαγωγής εις τήν κοινωνιολογικήν έγκλη- 
ματολογίαν» ύπό τοΰ εγκρίτου μέλους τοΰ Δικηγορικού Σώματος ’ Αθηνών κ. 
Νάκου πρέπει νά χαιρετισθή εύγνωμόνως άπό κάθε έπ««ήμονα, τοσούιω μάλ
λον καθ’ δσον προαναγγέλλει τήν δημοσίευσιν πλήρους συστήματος ολων τών 
σχετικών πρός τό έγκλημα καί τήν ποινήν μελετών.

Τής μελέτης τών τε παραγόντων τοϋ έγκλήματος καί τής ουσίας τής ποινής, 
άποτελούσης πρόβλημα συνεχόμενον στενώς πρός τήν καθόλου φιλοσοφικήν άντί
ληψιν και προς την σπουδήν ποικίλων άλλων κοινωνικών φαινομένων, αί παρα
τηρήσεις τοϋ κρίνοντος ερευνάν, ύπό μιας ή πλειόνων (ορισμένων σχολών έπη- 
ρκισμένην, θά ήδύναντο νά άφρρώσι καί είς αύτάς τάς βάσεις καί τας αφετη
ρίας αύτής, (πρβλ. περί τοϋ αύτοΰ βιβλίου «Δελτίο Εκπαιδευτικοί" Όμίλου» τόμ.
5 σελ. 31G έπ.).

Άλλά δέν θέλομεν άσχοληθή είς τήν βραχείαν ταύτην αγγελίαν, είμή μόνον

με τήν νέαν ορολογίαν, ήν εισάγει καί διά μακρών αναπτύσσει ό συγγραφεύς.
Ασκοπος καί συγχύσεως πρόξενος δύναται νά χαρακτηρισθή ή παραδοχή τοϋ 

ύπό τοΰ σ. χρησιμρπο'.ουμένου διά πρώτην φοράν δρου, άντί τοΰ ύπό πλείστων, 
καί δή τών μεγαλειτέρων έγκληματολόγων (Liszt, Cliche, Niceforo, Η · 
G ross κτλ.) έν χρήσει. ήτοι τοϋ δρου «’ Εγκληματολογία» (Criininologie), 
πρός έκφρασιν τοΰ συνόλου τών περί έγκλήματος ερευνών. Δέν βλέπομεν τήν 
ανάγκην νά προστεθή είς τόν δρον τοΰτον καί τό έπίθετον «κοινωνιολογική», δι' 
οϋ, κατά τόν συγγραφέα, έκφράζεται ή ιδέα τής μεθόδου, τής κοινωνιολογικής 
μεθόδου, ήτις είναι έν χρήσει έν τή νεωτέρα μελέτη τοΰ έγκλήματος.

Ή  κοινωνιολογική μέθοδος δέν είναι, τίποτε άλλο κατά βάθος, παρά ό συν
δυασμό; τών έν ταις φυσικαΐς, ιδίως ταϊς ψυχολογικοί; έπιστήμαις χρησιμοποι- 
ουμένων μέσων έςεύνης, ήτοι τής παρατηρήσεως καί τής συγκρίσεως Ή  αλλαγή 
τής μεθόδου δέν επιφέρει άναγκαίως καί τήν αλλαγήν τοϋ ονόματος τής είς ήν 
εφαρμόζεται επιστήμης, έάν δέ έπρεπεν άπαοαιτήτως νά προστεθή έπίθετόν τι 
είς τόν δρον «Εγκληματολογία» πρός διάκρισιν τής άπό τοΰ L o il lb r o s o  *δίως 
καί εντεύθεν επιστημονικής μελέτης τών παραγόντων τοΰ έγκλήματος καί τοΰ 
έγκληματίου, τοΰτο εδει νά είναι μάλλον ό δρος «έπιστημονική» ή «θετική», διά 
.νά εκφράζεται ή άντίθεσις πρός τήν καθαρώς φιλοσοφικήν, τήν μεταφυσικήν 
μελέτην, ήτοι πρός τόν τρόπον, καθ’ δν έμελετάτο τό έ'γκλημα ήδη προτού ευ- 
σαχ&ιι είς τήν έρευναν αύτοΰ ή θετική μέθοδος τών φυσικών έπιστημών.

’Έπειτα, άφοΰ έδέχθη ό συγγραφεύς ώ ς άναγκαίαν τήν διάκρισιν τής νέας 
Εγκληματολογίας άπό τής παλαιάς διά τής μεθόδου, τήν οποίαν μεταχειρίζεται, 
,τώς. διαιρών αύτήν περαιτέρω εις τήν «μελέτην τοΰ έγκλήματος καί τοΰ έγκλη- 
ιΐατίου ύφ’ δλας τάς γενεσιουργούς αιτίας καί εκδηλώσεις» άφ ’ ένός και 
άφ" έτέρου είς τήν μελέτην τής ποινής, είς μέν τήν δευτέραν δίδει τό άνομα
Ποινολογία» μόνον, τήν δέ πρώτην βαπτίζει άπλώς « ’ Εγκληματολογίαν», χωρίς 

νά χαρακτηρίζω καί τάς ύπικΊιαιοέσεις ταύτης διά τοΰ είδους τής μεθόδου. Δέν 
νομίζει, δτι ποιά τις σύγχυσις επικρατεί είς τήν ορολογίαν ταύτην ;

Ά λ λ ’ άφήνοντες τάς θεωρητικήν μάλλον άξίαν έχούσας σκέψεις ταύτας, έκ- 
φράζομεν τήν ελπίδα, δτι έν τή περαιτέρω εργασία του ό συγγραφεύς θά έπι- 
τύχϊΐ νά άποφύγη τήν προκαλουμένην έκ τής Εισαγωγής έντύπωσιν, καθ’ ήν εμ
φανίζεται άποκλειοτιΑίώς προσκεκολλημένος είς τάς άρχάς τής ιταλικής ή 
άνθριωπολογικής σχολής, ώς έάν αυτη μόνη νά άπετέλει ολόκληρον τό οικοδό
μημα τής συγχρόνου ’Εγκληματολογίας, ένφ πρός άνέγερσιν αύτοΰ καί άλλοι 
βεβαίως έργάται τής έπιστήμης πρασέφεραν καί κόπους καί {ίλην. Δέν πρέπει- 
έξ άλλου νά λησμοτνήται, δτι απαραίτητον προσόν έ'ργου παρουσιαζομένου, καί 
ίή  ύπό μορφήν συστήματος, είς τόπον, ένθα ή νεαρά αΰτη έπιστήμη είναι σχεδόν 
καθολοκληρίαν άγνωστος, άποβαίνει ή έφ’ ένός έκάστου τών ζητημάτων παρά- 
θεσις δλων τών ύφισταμένιον θεωριών καί ούχί ή αποκλειστική προσήλωσις είς 
μίαν καί μόνην έκ τούτο>ν ή είς μίαν καί μόνην σχολήν, οδτως ώστε εύθύς έξ 
άρχής ό νεοφώτιστος νά έχη πρό αΰτοΰ πάντα τά μέχρι τοϋδε ύπό τής έπιστήμης 
προσκομισθέντα στοιχεία καί νά μή παρασύρεται είς μονοπλεύρους αντιλήψεις η 
εις ι.τερβολάς.

Γελευτώντες τάς όλίγας ταύτας γραμμάς, εύχόμεθα δπως αί πολυπληθείς 
επαγγελματικοί άσχολίαι τοΰ συγγραφέως ·ιή παράκωλύσωσι τήν δημοσίευσιν 
τού -.-ολοίπου τοΰ έργου, δι’ οί σπουδαιοτάτην αληθώς υπηρεσίαν Οελει· προσφε-



ρει, δχι μόνον είς τήν ελληνικήν ποινικήν επιστήμην, άλλά καί είς τόν νομοίέτην 
και εις την ποινικήν δικαιοσύνην.

I. β .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ

G U IL H E R M E T , A t διχαστικαι πλάναι. Μετάφρασις 1. Γεωργιάδου, « / .  
16, σελ. 222, μετά προλόγου ύπό Κ. Τσουκαλά σελ. 36. Ά θήναι 1916, έκδοσι; 
«Άγκυρας».

Ή το  πλέον καινός νά γνωσθώσι καί παρ’ ήμίν είς εύρύν κύκλον τά πορίσματα 
τών νέων σχετικώς ερευνών έπί τής ψυχολογίας τοϋ δικαστοΰ, δικάζοντας ιδίως, 
ποινικάς υποθέσεις. Κρίνων ό δικαστής έπί τί. βάσει ομοιομόρφων μαρτυριών 
περί γεγονότων βεβαιουμένων άπό άδιαφόρους καί έμπνέοντας > άθε εμπιστο
σύνην μάρτυρας, έπαναπαύεται, δτι έπετέλεσε τό υψηλόν αύτοΰ καθήκον, συνη- 
θίζων οΰτω νά θεωρή εαυτόν άλάθητον. "Οταν σταθμίζη μαρτυρίας ή έκτιμ<£ 
τήν δύναμιν τής άνθρωπίνης μνήμης καί τήν ακρίβειαν τής άναπαραστάσεως, 
δέν εχει ώς οδηγόν είμή τήν κοινήν διαίσθησιν καί τήν κοινήν πείραν. Αλλ 
ακριβώς τα μεσα ταΰτα και μονα καταδεικνύονται όσημέραι- άνεπαρκή καί άπα- 
τηλά, άγοντα είς πεπλανημένην άπόφασιν συχνότερον παρ’ δσον κοινώς πι
στεύεται,. Ή  ερευνά τών ψυχολογικών αίτιων τής δικαστικής πλάνης άπαρτί- 
ζει το αντικειμενον τής λεγομενης δικαστικής ψυχολογίας, κλάδου τών ποινικών 
επιστημών, μόλις ισως υπερβαντος τήν νηπιακήν του ηλικίαν καί δμως απαραι
τήτου πλέον εφοδίου έπιστημονικής συγκροτήσεως. ’Ή δη πρό πολλοϋ μέ τά 
πρώτα βήματα τής νεαράς επιστήμης ειδικοί λ'όμοι έπέβαλον άλλαχοΰ τήν υπο- 
χρέωσιν τής πολιτείας πρός άποζημίοκαν τών άδίκως καταδικαζόμενων, άνα- 
γνωρισθέντος οΰτω έπισήμως, χωρίς τήν παραμικράν μείωσιν τοΰ δικαστικού 
κύρους, δτι τά δικαστικά όργανα, άποινέμοντα δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ν ,  είναι δυνατόν 
πλανώμενα νά διαπράττουν ά δ ι κ ί α  ν. Ά λ λά  τό πόρισμα τοϋτο δέν είναι παρά 
τό πρώτον καί, έν σχέσει μέ τήν μετέπειτα έξέλιξιν τής δικαστικής ψυχολογίας, 
τό έλάχιστον. Τήν σήμερον οί καρποί αυτής πρόκεινται πλούσιοι καί άφθονοι. : 
Οπως είς κάθε ερευνάν, οΰτω καί είς τήν άνακάλυψιν τοϋ δράστου κατορθώνε

ται πλέον, συμπληρουμενης τής άνθρωπίνης άτελείας ύπό τοΰ έπιστημονικοί
φωτός, νά προλαμβάνωνται, κατά τό δυνατόν, αί δικαστικαί πλάναι, Αντί δπερ
συχνά αδύνατον—  νά θεραπεύωνται έκ τών ύστερων.

Τό έργον τοϋ Guifthermet, δικηγόρου καί καθηγητοΰ τής έν Παρισίοι: Ψι> 
χολογικής 2 χολής, παρουσια^ον, εις απλήν, επαγωγόν καί άπηλλαγμένην τής 
βαρυτέρας έπιστημονικής σκευασίας διατύπωσιν, τά σύγχρονα πορίσματα τή: 
Δικαστικής Ψυχολογίας, εΐναι επιτηδειοτατον δπως είσαγάγη τόν άμύητον εις 
τον τερπνοτατον αυτόν κλαδον, παράσχη τάς στοιχειώδεις οδηγούς γραμμά; εί: 
τον δικαστήν, τόν δικηγόρον καί τόν ένορκον καί προκαλέση ζωηρότατον τό έν- 
διαφερον προς ευρυτέρας μελετάς. Έ κ τοΰ πυκνοΰ περιεχομένου τοΰ βιβλίου 
πρεπει να εξαρθώσι τα κεφαλαία, τα αναφερομενα είς τήν ι(ίυχολογίαν τών μαο- 
τυριών εν γενει (σελ. 56 επ.), καί ιδίως α) τών γυναικών, δπου έν πλάτει εκτί
θεται πώς ή γυνή παραμορφώνει τήν άλήθειαν (σελ. 98 έπ.) καί β) τών παιδίιον. 
ατινα, κατ εξοχην επιδεκτικά υποβολής, με την άφέλειαν τής διηγήσεω£ και 
την όροσεροτητα μνήμης απατηλής, αποτελούν τον μεγαλυτερον κίνδυνον διά 
τόν δικαστήν, (σελ. 120 επ.). Ά λ λ ’ έκεϊνο, τό όποιον πρέπει νά προκαλέσιι τήν 
ιδιαιτέραν προσοχήν, μαλιστα κατα τήν πολυτάραχον ταύτην περίοδον, καθ’ ήν

αί λαϊκαί μάζαι όφίστανται σφοδρούς καί αλλεπαλλήλους κλονισμούς, είναι το 
κεφάλαιον, τό άφορών τήν ψυχολογίαν τοϋ πλήθους (σελ. 184 έπ.) Αρκεί να ση- 
μειωθή τά πόρισμα τοΰ συγγραφέως έπί τοΰ σημείου τούτου : Ενεκα τής αυθυ
ποβολής, είς ήν ύπόκειται τά πλήθος, δπερ κατέχει, έπί πολιτικών καί θρησκευτι
κών δικών, πρωτεύουσαν θέσιν, ή δικαστική πλάνη επ’ αυτών είναι συχνότατη, 
πολλάκις μάλιστα εκούσια, είς τρόπον ώστε ν’ άμφιβάλωμεν εύλόγως, δν ύφι- 
σταται, είς τοιαύτας υποθέσεις, πραγματική δικαιοσύνη (σελ. 204).

Ή  μετάφρασις δέν είναι έκ τών συνήθων φιλολογικών ερασιτεχνημαΐων. αλλ 
έργον καθαρώς επιστημονικόν. Ό  κ. Γεωργιάδης, κάτοχος τής σύγχρονου ποι
νικής έπιστήμης μέ δλα της τά σημερινά ποικιλώτατα καί άπαραιτητα βοηθή
ματα έκ τοΰ εύρέος πεδίου τών κοινωνικών έρευνών καί διαπνεομενος άπο το 
ιερόν πΰρ, μάς δίδει τά πρωτόλεια τής έδραίας επιστημονικής του καταρτίσεως. 
'Ως συνέχειαν αΰτής τής εύγενοΰς του καί άξιεπαίνου προσπαθειας, οπως πλου- 
τίσμ τήν ποινικήν μας φιλολογίαν μέ τάς βοηθητικάς της έπιστήμας, μάς υπό
σχεται (σελ. 29) τήν έντός μικροΰ δημοσίευσιν «Εισαγωγής είς τήν δικαστικήν 
Ψυχολογίαν». "Ολοι. οί κατανοοΰντες τήν καθυστέρησιν τής ελληνικής έπιστή
μης έν τφ σημείιο τούτω, σημειοΰμεν μετά χαράς καί ευγνωμοσύνης την επαγ
γελίαν.

Τό έργον πλουτίζεται μέ άφθονους τοΰ μεταφραστοΰ προσθήκας έπεξηγηματι- 
κάς, ώς έπί τό πολύ, τών μεταξύ έλληνικών καί γαλλικών νόμων διαφορών. 
Ά λλά  καί τήν πενιχράν παρ’ ήμίν βιβλιογραφίαν, άπορρέουοαν μάλλον έκ τών 
ιατρικών κύκλων, δέν παραμελεί νά συγκέντρωση, ώς έπίσης, πρός διαφώτισιν 
τών ξένων ποριΛμάτων, χρησιμοποιεί καί υλικόν έστιν οτε έκ τής παρ’ ήμϊν ποι
νικής πράξεως, Ώ ς  πρός αύτό δέ τό σημείον έ'χομεν τήν ελπίδα, δτι ό κ. Γεωρ
γιάδης θέλει έκμεταλλευθή δεόντως τήν πλουσίαν ΰλην, ήν, διά τήν ψυχολογίαν 
τών τε παιδικών μαρτυριών καί τοϋ πλήθους δύναται νά συγκομίση έκ τών πολι
τικών καί θρησκευτικών δικών, αιτινες κατά καιρούς, καί 16ί<? τελευταίως, συνε- 
τάραξαν τήν 'Ελλάδα.

Τήν άξίαν τοΰ έργου διά τό ελληνικόν άναγνωστικόν κοινόν αυξάνει ό προτασ
σόμενος πρόλογος. ’ Εν αύτώ ό κ. Τσουκαλάς, προικισμένος μέ τήν διπλήν πείραν, 
τοΰ τε Είσαγγελέως καί τοΰ Δικηγόρου, συσχετίζει τα  διδαγματα τής δικαστι
κής ψυχολογίας πρός τήν παρ’ ήμίν κατάστασιν, παρέχων ζωηράν εικόνα τής 
έξελίξεως τής ποινικής δίκης έν Έλλάδι. Τοΰ Διώκτου τήν Ιδιαιτέραν ιδεολογί
αν, ητις, ούχί μόνον παρ’ ήμϊν. συνοδευεται με κάποιαν δυσκολίαν εις υιοθετησιν 
πορισμάτων συγκρόυομένων πρός τήν παραδοσιν, έξαφανιζει τελεον το σφοδρόν 
κοινωνικόν αίσθημα τοΰ έπιστήμονος 'Υπερασπιστοΰ. Έκεΐ ζωγραφίζονται άριστο- 
τεχνικώς ολοι οί έπίσημοι συντελεσταί τής άπονομής ποινικής Δικαιοσύνης,— δλοι. 
πλήν τοΰ Δικηγόρου. Καί δν πρόκειται περί κ α V ό ν ο ς, κρατοΰντος άκόμη 
καί σήμερον, αί σελίδες αύταί, αί γεμάτες άπό πόνον, έπιτεινόμενον άπό τήν 
παρ’ ήμϊν σπάνιν έπιστημονικής κριτικής, άποκαλύπτουν, αληθώς, θλιβεράν κα- 
τάστασιν. Ευτυχώς, δτι τοιαΰται άποκαλύψεις, όσονδήποτε καί δν είναι πικραι, 
αποτελούν πάντοτε τό πρώτον βήμα πρός τήν μεταρρύθμισιν καί τήν άναγέννησιν.

'Ο  εκδοτικός οίκος «Άγκύρας» είμπορεϊ νά είναι υπερήφανος δι’ έργον, τό 
όποιον είς τήν σειράν τών μέχρι τοϋδε έκδοθέντων άποτελεϊ, φρονώ, τό πλου- 
σιώτερον είς συγχρονισμένην σκέψιν καί πρακτικήν ώφελιμότητα. Καί άκριβώ- 
ένεκα αύτοΰ τοΰ λόγου, οφείλω νά μή παρασιωπήσω άτέλειαν, βαρυνουσαν τόν 
εκδότην : είς μερικά τυπογραφικά φύλλα φαίνεται δέν εγινεν επαρκής διόρθω- 
σις τών π α ρ ο ρ α μ ά τ ω ν , άλλ’ ουτε καί πίναξ αύτών επακολουθεί. Τούτο οχι μόνον



ασχημι^ει τα βιβλία, άλλ’ Ενδεχόμενον καί νά δυσκολεύη έδώ  κι' εκεί την να  
τανοησιν,. 1

Κ. Δ. ΤΡΙΛΝΤΑΦΥΛΛΟΤΤΟΥΛΟΖ

Περιοδικά
Zeitschrift fiir Volksivirtschaft, Sozialpolitik  und Verw altung. W ien 

(τομ^ 25. 1915, σ. 359 επ.). E M IL  L K D E R E R  : Der W irtscliaftsprozess 
iifl Kriege ( Ή  οικονομική λειτουργία έν καιρώ πολέμου).

'Υπό τόν τίτλον τούτον ό E m i l  L  e d  e r  e r έν λίαν περιεκτικό, αο- 
επιχειρεί νά άναλύση θεωρητικώς τήν έν καιρφ πολέμιο δψιν τή : κοινω

νικής οικονομίας, έξετάζων τάς μεταβολάς, τάς οποίας έπάγοται ό πόλειιος γΪ : 
τήν διεξαγωγήν των συνήθους μορφής οικονομικών ενεργειών καί αύτήν τούτην 
τήν οικονομικήν δψιν τοϋ πολέμου, δστις ώ ς διεθνώς έμφανιζόμενον κοινωνικόν 
φαινόμενον παρουσιάζει, πλήν τής πολιτικής, ήθικής. τεχνικής καί ιατρικής δ- 
ψεως, καί πολιτικήν τοιαύτην.

Προ τής έκρηξεως τοΰ πολέμου, άπέβλεπον, ώς έπί το πλεϊστον, είς τάς 
συνεπείας, τάς όποιας ήδύνατο νά εχη ό πόλεμος έπί τίϊς συνήθους οικονομικής 
ΐ,ωής καί έθεώρουν, λόγοι τών συνεπειών τούτων, τόν πόλεμον είτε ώς αδύνατον 
ειτε ώς μή δυνάμενον νά προσλάβη μακράν διάρκειαν.

Οΰτω ένόμιζον, δτι ή διά τοϋ πολέμου διακοπή τών διεθνών οικονομικών σχέ- 
σεων ήτο δυνατόν νά έπιφέρη τήν ανατροπήν τοϋ δλου οικονομικού οικοδομήμα
τος, επεκαλοϋντο δέ πρός άπόδειξιν τούτου τήν οικονομικήν όπισ&οδρόμησιν. 
την οποίαν έσημείοισαν έν Αυστρία αί πολιτικαί άνωμαλίαι τών τελευταίων ετών. 
αί προκαλέσασαι πολλαπλας κινητοποιήσεις στρατού, καί έπίστευον, δτι ό πό
λεμος  ̂θά έπέφερεν έπαύξησιν τών φαινομένων τούτων, καί ιδίως τής ανεργίας, 
οτι θά ήργουν κατ’ αύτόν πάσαι αί άλλαι βιομηχανίαι, πλήν τής τών πολεμικών 
έξοπλισμών καί δτι θά παρεκωλύετο τό εξωτερικόν έμπόριον, είς τρόπον, ώστε 
είς τά κεντρικά ιδίως Κράτη, δπου θά άπεκλείετο ή έκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγή, 
θά. έπεκράτει μεγάλη σπάνις τροφίμων καί αυτόχρημα λιμός. Αί πραγματικοί 
δέ'αδται δυσχέρειαι^θά έπηύξανον ετι μάλλον ώς έκ τής μορφής τής οικονομι
κής ζωής, τής βασιζομένης έπί της πίστεως, είς τά  χρηματιστήοια θά έξεδη- 
λοΰτο πανικός, αύξάνων άπό ήμέρας είς ημέραν, ή δλη δέ κοινωνική οικονοιιία θά 
μετέπιπτεν είς τό χάος,

 ̂Αί αντιλήψεις αυται έδικαιολογοΰντο έκ τοϋ δτι πάντες άπέβλεπον είς τήν έν 
είρήν)) μορφήν τής κοινωνικής οικονομίας, ώ ς τήν μόνην οίκονομικώς δυνατήν. Ή  
εκρηξις ομως τοϋ πολέμου δέν έδικαίωσε, κατά τό πλεϊστον, τούς φόβους τού
τους, διότι παρά^ ή άντί τής έν ειρήνη οικονομίας (F r ia d en sw irts - 
ch a ft) έμορφώθη Ιδία π ο λ ε μ ι κ ή  τοιαύτη. ( K rie g sw ir ts ch a .it ) . Τόν ση
μερινόν δηλονότι πόλεμον διακρίνουσι τών πρό αύτοϋ αί ΰπερμεγέθεις διαστά
σεις του, ή χρησιμοποίησις απειροπληθών στρατιωτικών ιιαζών έκ τής έφεδρεία- 
καί τής έθνοφρουράς, ή καί ύπ’  αύτών τών ειδικών μή προσδοκωμένη μακρά 
αυτοί, διάρκεια καί τό είδος τής τακτικής του, ποιούμενης κατάχρησιν παντός 
είδους στρατιωτικού ύλικοϋ.

Πάντα ταϋτα άπαιτοϋσιν δλως εξαιρετικήν εντασιν τών οικονομικών προσπα
θειών τών είς τόν πόλεμον συμμετεχουσών χωρών.

Έ ξ  άλλοι.· ό σημερινός πόλεμος διακρίνεται τών πρό αύτοΰ καί κατα τοϋτο : 
Αλλοτε ό πόλεμος παρουσιάζετο ώς δημοσιονομικόν πρόβλημα καί διεξηγετο ως 

«έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς» τοϋ κράτους διά τοΰ στρατού ώς οργάνου αύτοϋ. Ή  έπι- 
χείρησις αΰτη είχε άνάγκην χρήματος- δι’ έπιτάσεως δέ τής φορολογίας ήδύ
νατο καί τό οίκοινομικώς καί άπό άπόψεως πληθυσμού άσθενέστερον κράτος να 
καταστγ| στρατιωτικώς ύπέρτερον.

Σήμερον τό κράτος παντοδύναμον κινητοποιεί πρός τόν σκοπόν τοϋ πολέμου ολό
κληρον τήν κοινωνικήν αύτοϋ οικονομίαν, καθ’δν τρόπον κινητοποιεί ολόκληρον τόν 
πληθυσμόν του. Επομένως κατά τόν παρόλ’τα πόλεμον τό οικονομικόν πρόβλημα 
τίθεται οΰτω : Δύναται τό κράτος νά μεταβάλη τήν μορφήν τών έν αύτφ οί
κονομικώς συμβαινόντων είς τρόπον, ώστε δι« τής μεταβολής ταύτης νά έπι- 
τύχη τήν διεξαγωγήν τοϋ πολέμου ;

Οί προμνημονευθέντες άρα φόβοι προήρχοντο έξ εσφαλμένης θέσεως τοϋ οι
κονομικού προβλήματος τοΰ συγχρόνου πολέμου. Διότι κατ’ αυτόν δέν πρόκειται 
περί τοΰ πώς ή έν καιρφ ειρήνης οικονομία δύναται νά διεξαγάγη τόν 
πόλεμον, άλλά περί τοΰ πώς τό κράτος δύναται νά μεταμόρφωση ταύτην είς 
πολεμικήν. Πολλοί τέλος τών φόβων τής έν καιρώ πολέμου διαταραχής τής 
οικονομικής κυκλοφορίας, προήρχοντο έκ τής έσφαλμένης άντιλήψεως, δτι ό 
δλος ό οργανισμός αύτής θά παρέμενε καί μετά τήν εκρηξιν τοϋ πολέμου. 
Οΰτω, λ. χ., εφοβοΰντο τέλειον έκτροχιασμόν τής έν τοϊς χρηματιστηρίοις 
συναλλαγής, διότι ούδόλως άμφέβαλλαν, δτι τά χρηματιστήρια θά έλειτούργουν 
καί έν καιρώ πολέμου. Τό κλείσιμον δμως τών χρηματιστηρίων ήρεν αμέσως 
παν σχετικόν πρός ταϋτα πρόβλημα.

Μόνον διότι τό κράτος αισθάνεται τήν πολεμικήν του ένέργειαν έξαρτωμένην έκ 
τής έξακολουθήσεως τής κοινωνικής οικονομίας, καί διότι έφ’ δσον δέν θέλει νά 
καταστή αμέσως έν καιρώ πολέμου σοσιαλιστικόν, οφείλει νά χρησιμοποίηση 
τάς οίκονομικάς μορφάς τής πωλήσεως καί. τής συμβάσεως, καθίσταται αναγ
καία ή διατήρησις τής έν εϊρήνη οικονομίας καί έν καιρώ πολέμου. Ή  
διατήρησις άρα αύτής δέν άποτελεϊ καθ’ έαυτήν οικονομικήν αναγκαιότητα, 
άλλά δικαιολογείται μόνον έκ λόγων σκοπιμωτέρας διεξαγωγής τοΰ πολέμου.

Τά σπουδαιότερα προβλήματα, άτινα σχετικώς πρός τήν διατήρησιν ταύτην, 
τί&ενται πρός λύσιν, είναι τό πώς δέον νά διαμορφωθώσιν έν καιρώ πολέμου ή 
κυκλοφορία τοΰ χρήματος καί ή τών έμπορευμάτων.

Καί ή μέν πριότη τείνει νά μεταβληθή άπό πιστωτικής είς τοιαύτην διεξαγο- 
μένην τοϊς μετρητοίς. Εντεύθεν δέ καί έκ τής γενικής προσπαθειας πρός άπο- 
θησαύρισιν χρήματος επιτείνεται ή άνάγκη μέσων πληρωμής. Επειδή δέ κε
φαλαιουχικοί άξίαι μόνον έπί τή βάσει κανονικώς προβοανούσης οικονομίας είναι 
πραγματοποιήσημοι, παρουσιάζεται έκτροπή τής είς χρήματα διατιμήσεως τών 
τοιούτων αξιών, ητις έφεξής είναι κατ’ έπίφασιν μόνον δυνατή.

Ταϋτα πάντα έπιβάλλουσι τήν διευκόλυνσιν τής προσκτήσεως καί τήν έπαύξησιν 
τών μέσων πληρωμής έκ μέρους τοΰ κράτους, δπερ συγκεντροΰν είς χείράς του 
τόν χρυσόν, αποσοβεί τήν υπό τών Ιδιωτών άποθησαύρισιν καί τήν είς τήν 
άλλοδαπήν εξοδον αύτοϋ. Καί άφ ’ ενός μέν έκ τής τοιαύτης συγκεντρώσεως 
διευκολύνεται ή εκ.δοβις χαρτονομίσματος, άφ ’ έτέρου δέ δημιουργείτα,ι ή δυνα- 
τότης δανεισμού κεφαλαιουχικών άξιών ύπό τών δ α ν ε ι σ τ ι κ ώ ν  τ α μ ε ί 
ω ν  ( Darlah'CTiskassen), ένφ έξ άλλου έν Αύστρία καί είς τινα τών έμπο- 
λέμων κρατών πρός τούς σκοπούς τούτους καθιεροϋνται δικαιαστασια.

Τοιουτοτρόπως τό πρόβλημα τής κυκλοφορίας τοιΰ χρήματος, τό όποιον πρό



τοΰ πολέμου έθεωρείτο άλυτον, έλύθη Ευχερέστατα ύπό της παντοδυναμίας τοϋ 
κράτους, Ιδίως είς τάς άπό τής διεθνούς επικοινωνίας διά τοϋ πολέμου, ά,τσ- 
σχισθείσας κε ντρικάς έπικρατείας, εις τάς οποίας ή κυκλοφορία αΰτη κατέστη 
δυνατόν νά ρυθμισθη κ ρ α τ ι κ ώ ς.

Μόνη δμως ή λύσις τοϋ προβλήματος τούτου δεν είναι αρκετή, διότι, προκει- 
μένου πολέμου μακράς διαρκείας, ώς είναι ό διεξαγόμενος, παραμένει, τό δυσχε 
ρέστερον πρόβλημα τής κυκλοφορίας τών εμπορευμάτων, τό οποίον αποτελεί τόν 
πυρήνα τοΰ δλου οίκονομικοΰ βίου, καί έκδηλοϋται ώς πρόβλημα παραγωγής καί 
καταναλώσεως τών παραγομένων οικονομικών αγαθών.

Ή  έπί τής παραγωγής έπίδρασις τοΰ πολέμου δύναται νά παραβληθή πρός 
τήν έπίδρασιν καθολικής οικονομικής κρίσεως, διότι ή χαρακτηρίζουσα τοιαύτην 
κρίσιν διατάραξις τών ορων τής παραγωγής δέν έκδηλοϋται μερικώς, άλλά 
καθολικώς, καθόσον τό σύνολον τής έν ειρήνη οικονομίας είναι έν καιρφ πολέ
μου αδύνατον ή πρός τόν πόλεμον απροσάρμοστον.

Ουτω μέγα μέρος έργατών άποχωρεί τής εργασίας, ώς έκ τής κινητοποίησε- 
ως, είς τήν κυκλοφορίαν τών έμπορευμάτων παρεμβάλλονται δυσχέρειαι έκ τής 
έλλείψεως μέσων μεταφοράς, ή παραγωγή στερείται αναγκαίων πρώτων υλών, 
ή έξαγωγή καί ή εισαγωγή έμπορευμάτων σταματά. Είς ταΰτα προστίθεται με
ταβολή τών χρειών, τ. ε. έλάττωσις τών ιδιωτικών τοιούτων καί έπαύξησις 
τών δημοσίων καί περιορισμός τής καταναλώσεως τών μή απολύτως άναγ- 
κιαίων πραγμάτων, ένφ έξ άλλου, ή κατά τήν σύγχρονον έποχήν παρατηρού
μενη είδίκευσις έν τή παραγωγή καθιστφ τάς οικονομικά; ταύτας διαταραχάς 
αίσθητοτέρας ε«ς ώρισμένας είδικάς βιομηχανίας, λ. χ. τάς τών ειδών πολυ
τελείας.

Πάντα ταΰτα συνεπάγονται κατά τήν έναρξιν τοΰ πολέμου κολοσσιαίαν ανερ
γίαν είς τάς πλείστας τών βιομηχανιών, ή δέ έξασψάλισις τής έξακολουθήσεως 
τοΰ οίκονομικοΰ βίου έν καιρφ τοΰ πολέμου παρουσιάζει τάς μεγαλυτέρας τών 
δυσχερειών, διότι δέν πρόκειται περί απλής διοικητικής ένεργείας, άλλά περί 
μεταβολής περίπλοκου οικονομικής λειτουργίας, ήτις μέχρι τοϋ πολέμου έχώρει 
άφ’ έαυτής.

Ή  ιδιορρυθμία τοΰ σημερινού πολέμου, απαιτοΰντος τήν χρησιμοΛοίησιν απειρία 
ας βιομηχανικών προϊόντων, διηυκόλυνε τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου, άνευ 
ρυθμιστικής έπεμβάσεως τοΰ Κράτους, προσαρμοσθείσης τής βιομηχανικής πα
ραγωγής είς τάς άνάγκας τοϋ πολέμου, δηλ. τήν παραγωγήν άντικειμένων 
χρησίμων διά τήν διεξαγωγήν αύτοΰ. Ή  βιομηχανική δ’ αΰτη μεταβολή πρΌέ- 
βη έν Αύστρίςι μέχρι καί αύτής τής μικρας βιοτεχνίας, ένφ, έξ άλλου, ή ανάγκη 
τής αντί πάσης θυσίας παραγωγής πολεμικών ειδών προεκάλεσε τήν είς τό έπα- 
κρον έντασιν τής παραγωγής τών τοιούτων βιομηχανιών, ώ ς απαραίτητον διά 
τήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου.

Πράγματι 6 σύγχρονος πόλεμος παρουσιάζεται ώς β ι ο μ η χ α ν ι κ ό ς ,  ούχί. 
διότι προέκυψεν έκ βιομηχανικών συμφερόντων καί πρός έξυπηρέτησιν αύτών, 
—τό έναντίον μάλιστα θά ήδύνατο τις νά ύποστηρίξη σχετκώς προς τό έξωτε- 
ρκόν έμπόριον τής Γερμανίας, ώς πρός τό οποίον ή συντήρησις τών μετά τής 
’ Αγγλίας, Γαλλίας καί ιδίως τής Ρωσσίας πρό τοΰ πολέμου έμπορικών σχέ
σεων είναι μεγαλειτέρας σημασίας πάσης έπεκτάσεως τής γερμανικής χώρας 
καί πάσης διά τοΰ πολέμου έπεκτάσεως τής γερμανικής εμπορικής έπιρροής— 
άλλά λόγω τής μορφής της διιξαγωγής του. Π άσα δηλονότι ή σύγχρονος ορ
γάνωσες τής βιομηχανικής παραγωγής, παραγωγής παντός είδους, άπό της

μάλλον πρωτογόνου μέχρι τής τελειοτέρας, οϊα ή παραγωγή ηλεκτρικών ειδών 
ή ειδών πολυτελείας, ώς είναι τα αυτοκίνητα, έτι δε καί ολος ό οργανισμός 
τών μεταφορικών μέσων χρησιμοποιείται διά τήν διεξαγωγήν τοϋ πολέμου. Ό  
εκτεθειμένος είς τό ψύχος καί τήν πείναν πεζός στρατιώτης τοΰ παρελθόντος 
«ντεστοίχει πρός τόν αγρότην, τουναντίον δ ’ ό νοήμων, νευρικός, άλλά καί 
απαιτητικός, πλήν ικανός είς πάσαν χρησιμοποίησιν καί άντέχων είς πάσαν 
καταπόνησιν σημερινός στρατιώτης άντιστοιχεί πρός τόν βιομηχανικόν έργάτην. 
Ως καταφανές σύμπτωμα, άλλά συγχρόνως καί ώς δείγμα τής έξελίξεως ταύ

της, έστω τό έξής : Τά άνιχνευτικά σώματα τοΰ παρελθόντος άπετέλουν ιπ
πείς, έκ τών έπιλέκτων τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμό®. Τουναντίον σήμερον ή άνί- 
χνεύσις γίνεται κυρίως διά τοΰ άεροπλάνου, ιλποτελοϋντος τό τελικόν αποτέλε
σμα καί κορύφωμα τής συγχρόνου τεχνικο-βιομηχανικής έξελίξεως.

'Ο  τοιοΰτος μετασχηματισμός τής πρό τοΰ πολέμου οικονομίας είς 
πολεμικήν καθίσταται όσημέραι τελειότερος έφ’ δσον παρατείνεται ό πόλεμος. 
Διττώς δέ έκδηλοϋται ή εντασις τής παραγωγής έν τή διεξαγόμενη πολεμική, 
βιομηχανία, άφ’ ένός μέν διότι διά τής όσημέραι. χρησιμοποιήσεως πολυαριθ- 
μοτέρων μαχητικών μαζών έπαυξάνονται αί άνάγκαι τής παραγωγής ειδών έξ- 
ατλισμοΰ, άφ ’ έτέρου δέ διότι ή τοιαύτη εντασις συνεπάγεται τήν άπό τής λοι
πής βιομηχανίας όσημέραι άπόσπασιν πλειοτέρων έργατών. Οΰτω, κατ' άντίθε- 
σιν πρός τάς πρώτας εβδομάδας τοΰ πολέμου, παρουσιάζεται είς τόν άνίδεον 
παρατηρητήν τά θέαμα άνθούσης βιομηχανικής ένεργείας, άποιδιδούσης μυθώ
δη κέρδη, μεταδιδόμενα δι’ δλης τής κοινωνικής οικονομίας. Ή  καταναλωτική 
δύναμις μεγάλων λαϊκών στρωμάτων αύξάνει, βιομηχανίαι, άργοΰσαι πρότε- 
ρον, λαμβάνουσιν έκ νέου ζωήν, οί μισθοί αύξάνουσι καί αν δέν υπήρχε τό φά
σμα τοΰ λιμοϋ η τής σπάνιος τών τροφίμων, θά ήδύνατό τις νά ΰπολάβη, οτι ό 
πόλεμος προεκάλεσε νέαν δλως οικονομικήν ζωτικότητα.

Τό πεπλανημένον τής άντιλήψεως ταύτης είναι προφανές. Ή  ογκώδης πα
ραγωγή τών πολεμικών βιομηχανιών, ή άπόκτησις μεγάλων κερδών, ή άναπτυ- 
ξις όσημέραι έπιτεινομένης πολυτελείας είς μεγάλας λαϊκάς τάξεις θά ήδύνατο 
νά κάμη τινά νά πιστεύση είς τήν παραγωγικότητα τής πολεμικής οικονομίας 
καί τό δυνατόν τής αμέσως μετά τόν πόλεμον αύτομάτου διαδοχής αύτής ΰπο 
τής πρό τοϋ πολέμου τοιαύτης.

Τοιαύτη ομως έκδοχή δέν είναι. ορθή. Διότι ποία ή οικονομική σημασία τής 
μεταβολής τής έν ειρήνη οικονομίας είς πολεμικήν ; Ή  μεταβολή αυτη επήλ
θε διά κινητοποιήσεως ύπό τοΰ Κράτους, χάριν ταϋ πολέμου, τών οίκονομκιών 
αύτοΰ δυνάμεων καί δη τών βιομηχανικών τοιούτων, τάς όποιας διαθέτει βιο
μηχανικόν κράτος κατ’ άντίθεσιν πρός γεωργικόν ποιούταν.

Ή  τοιαύτη πολεμική οικονομία χωρεί κατά οικονομικούς ναμους άναλόγους 
πρό; τούς τής έν καιρφ ειρήνης. Χρησιμοποιεί δηλονότι κεφάλαια, καταβαλλει 
εργατικούς μισθούς, έπιδιώκει κέρδος, και τοΰτο διότι αλ/.ως υπο τούς κρα
τούντας οικονομικούς δρους δέν θά ήτο δυνατή παραγωγή. Ούχ ήττον ή παρα- 
γωγή αύτής δέν δύναται νά έξομοιωθή πρός τήν κανονικήν παραγωγήν οικο
νομικών άγαθών.

Ουτω λ.χ. ή έν καιρφ ειρήνης βιομηχανία ειδών έξοπλισμσΰ παράγει προϊόν
τα διατιθέμενα εκτός τοϋ κύκλου τής κυκλοφορίας τών λοιπών οικονομικών 
αγαθών. Ή  χρηματική δέ άμοιβή τής παραγωγής αύτής παρέχεται αλλαθεν, 
δηλ. αμέσως ύπό τοϋ Κράτους, δπερ πάλιν πορίζεται τό άναγκαίον χρήμα διά 
τής φορολογίας, ήτοι δι’ έπιβαρύνσεως τής ολης οικονομικής παραγωγής. ’ Εν-



τεΰθεν συμβαίνει ώστε δχι μόνον ή παραγωγικότης τής βιομηχανίας τούτη; 
άφαιρείται άπό τής δλης οικονομικής παραγωγής, άλλά καί τό ισάξιον αντάλ
λαγμα αύτής έπιβαρύνει τήν δ'λην εθνικήν παραγωγήν, έλαττουμένην οντια  
κατα το διπλάσιον τής αξίας τών παραγομένων διαφόρων ειδών εξοπλισμοί1.

Αύτό τοΰτο καί δή είς γιγαντιαίας διαστάσεις συμβαίνει διαρκοΰντος τού 
πολέμου, οπότε τό πλείστον τών βιομηχανιών μεταβάλλεται είς βιομηχανίας ει
δών εξοπλισμού, τό μέγιστον μέρος τής ολης βιομηχανικής παραγωγής διατί
θεται έκτος τού κύκλου τής κυκλοφορίας τών λοιπών οικονομικών αγαθών οί δέ 
παράγοντες τά είδη ταΰτα παραγωγοί λαμβάνουσιν ώς αντάλλαγμα άναγκαστι- 
κώς κυκλοφορούντο νομίσματα, ή πληθα>ρα τών όποιων δημιουργεί νομισματι
κήν ανωμαλίαν καί ΰψωσιν τών τιμών. Ή  ανωμαλία αΰτη δέν έγένετο είσέτι 
πλήρως αισθητή άφ ’ ένός μέν διότι ή άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου ιιετα- 
βολή τής έν καιρώ ειρήνης πιστωτικής οικονομίας εί|ς τοιαύτην διεξαγομένην 
τοϊς μετρητοίς, έχει ανάγκην τοιούτου νομίσματος, άφ ’ έτέρου δέ διότι τα πο
λεμικά δάνεια άποσύρουσιν τής οικονομίας τό τοίοΰτον νόμισμα, αντί τοΰ οποί
ου οί δανείζοντες αύτό αποκτούν περιοδικήν, κατ’ έ'τος παραγομένην άξίωσιν πρό: 
πληρωμ ήν τόκου.

Ή  πολεμική οικονομία δύναται νά χαρακτηρισθή ώς έλάττο)σις τής ράοιι- 
γωγής οικονομικών άγαθών, συνοδευομένη ύπό αποχωρισμού μέρους τής ιιειω- 
θείσης παραγωγής διατιθεμένου διά κατανάλωσιν τών παραγόντο>ν εΐδτ, εξο
πλισμού. Ή  βαρύτης δέ τών συνεπειών αύτής έπί τής έν καιρώ ειρήνης οικονο
μίας έξαρτάται έκ τού μεγέθους, εΐΐς δ ανέρχονται; αί πολεμικαί δαπάναι. διά 
τήν έκτίμησιν δέ αύτών δέον νά ληφθώσιν ύπ’ οψιν αί ενδεχόμενοι έκδάσεις 
τού πολέμου.

Ά ν  ούτος περατωθή διά νίκης συνοδευομένης ύπό πλήρους πολεμικής άπο
ζημιώσεως, αί πολεμικαί δαπάναι. θά είχον προσωρινόν μόνον χαρακτήρα, οΰδέν 
δέ οικονομικόν πρόβλημα θά παρουσιάζετο διά τόν νικητήν. Διότι τό ύπό κορ
φήν πολεμικής άποζημιώσεως μέλλον νά είσρεύση χρήμα θά άποκαθίστα τό 
διά τοΰ πολέμου διαταραχθέν ίσοζύγιον καί da έπέτρεπε τήν έκ νέου εξαγωγήν 
του πρός Εισαγωγήν εμπορευμάτων καί άποκατάστασιν τών είς μέσα παραγω
γής καί υλικά διαρκούντος τοΰ πολέμου δαπανηύέντοιν καί άναπλήρωσι.' τής 
έξ αιτίας αύτοΰ άπολεσθείσης έργατικής δυνάμεως.

Τουναντίον τό οικονομικόν πρόβλημα ΰά παρουσιασθή ώ ς πρός τά νικηθέν 
κράτος, τό οποίον εύθύς αμέσως πρέπει ν’ άποκαταστήση έξ ιδίων, άνευ τής 
έξωθεν επικουρίας πολεμικής άποζημιώσεως, τάς δαπάνας τοΰ πολέμου, τέλος 
τό ζήτημα θά παρουσιάζετο όμούος ώς πρός πάντα τά  έμπόλεμα κράτη, έάν ό. 
πόλεμος ήθελε καταπαύσει κατόπιν άμοιβαίας έξαντλήσεως.

Ή  διά τοΰ πολέμου έπελθοΰσα έλάττωσις τής κοινωνικής οικονομίας είς παντο? 
είδους ύλικά, είς χρήμα καί είς έργατικάς δυνάμεις, είς κτήνη, δέν είναι δυνα
τόν νά άναπληρωθή διά τής δημιουργίας άφηρημένης άγοραστικής δυνάμεως 
ίσαξίας πρός τά έκλιπόντα ταΰτα οικονομικά μέσα. Τά κράτος δύνατα αόνο-ν 
νά άποζημώση τούς κατόχους αύτών διά τής παροχής νομίσματος ίσης αξίας 
κατ’ αναγκαστικήν διατίμησιν, ή πραγματοποίησις δμως τοιούτου νομίσματος 
είς οίκονομικώς ισάξιον χρήμα δέν δύναται νά γίνη εύθύς αμέσως, άλλά μόνο^ 
είς τό μέλλον.

Ή  ΰπαρξις τοιούτου πληθωρικού νομίσματος, ή οποία, ώ ς εΐρηται, δέν Τ|το 
πλήρως αισθητή διαρκούντος τοΰ πολέμου, τό μέν διότι ή πολεμική οικονομία 
ώ ς  διεξαγόμενη τοίς μετρητοίς είχεν άνάγκην ηύξημένης ποσότϊ;τος νομισμα-

τος. το δε διότι κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ήτο δυνατή ή συγκέντρωσις 
του περισσεύοντος ποσού διά τών πολεμικών δανείων, θά καταστή αίσθητοτέρα 
οταν δεν θά ύπάρχη άνάγκη τοιούτων δανείων, τά δέ ύπό τοΰ κράτους χορη- 
γΐ|θεντα μέσα πληρωμής πρόκειται νά χρησιμοποιηθώσιν ύπό τών κατόχων αύ- 
των ειτε διά τήν ατομικήν αύτών κατανάλωσιν, είτε έπί δανεισμό) είς άλλους 
ιδιωτας. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις θά καταστή έκδηλος ή καί διαρκούν 
τος τοΰ πολέμου ύφισταμένη ανωμαλία, ή άρσις τής όποιας δέν "θά είναι δυνατή 
πριν η συν τώ  χρόνω δια τής έν ειρήνη παραγωγής, συντελουμένης ύπό βαρυ- 
τεροιις ή πρό τοϋ πολέμου δρους, προσκτηθή τό διά τάς πολεμικας δαπάνας 
άναλιαθεν χρήμα. Ά λ λ ’ άφοΰ τό χρήμα μένει έντός τής χώρας — λέγουσιν οί 
συντηρητικοί ιδίως κύκλοι—  ούδέν άτόλλυται ! Τόσον το 'χειρότερον— καί ας 
μη φανή παράδοξον— άπαντά ό συγγραφεύς.Διότι ήΓαλλία καί ή ’ Αγγλία, ώς έπί- 
σης η Ρωσσία απέναντι τής Γαλλίας έχουσι πάντοτε πρόχειρον τό άντίδοτον 
τιΊζ χρεωκοπίας, δυνάμεναι μετά τόν πόλεμον η νά μή πληρώσωσιν η νά πλη- 
ρώσωσιν εν μέρει το αντιτιμον τών ύπ’ αύτών κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου 
καταναλωθεντων ειδών. Τουναντίον ή Γερμανία, ή όποια δι’ Ιδίων αποκλειστι
κών μέσων διεςαγει τον πόλεμον, δέν δύναται νά χρησιμοποίηση τοιοΰτον με
τράν εις τό οποίον άλλως τε ουδέν τών σημερινών κρατών είναι πιθανόν δτι 
δύναται νά προβή καί τοΰτο διότι ουδεμία οικονομική καλλ,ιτέρευσις δι’ αύτο* 
θά επήρχετο, ενφ λ.χ. εν Ρωσσία διά τής χρεωκοοτίας θά παρέμενον έν τή χοί
ρο ταύτη περισσότερα διαιρέσιμα προϊόντα.

Τό χρήμα παραμένει πρανματι εν τή χώρφ, άλλα μεγάλη ποσότης οικονομι
κών' άγαθών κατηναλώθη, επειδή δέ τοΰτο μόνον άντί χρήματος είναι δυνατόν 
νά άνακτηθή παρά τών κατόχων αύτοΰ, δέον τό χρήμα νά χρησιμοποιηθώ πρός 
τήν τοιαύτην άπόκτησιν. Τοιουτοτρόπως δμως δέν έπέρχεται μόνον μεταβολή έν 
τή διανομή τών οικονομικών άγαθών,άλλά συγχρόνως καί μείωσις τής κοινωνικής 
παραγωγής έπί τινα έτη. τ. έ. διττή διατάραξις τής οικονομικής κυκλοφορίας 
τών άγαθών.

Επομένως παρά τάς λαμπράς έργασίας τών προμηθευόντων πολεμικά είδη 
παραμένει αναπότρεπτος μεάοσις δλων τών κοινωνικών οικονομιών κατά λόγον τών 
πολεμικών δαπανών, Οΰτω καταφαίνεται περισσότερον η δσον ύπελαμβάνετο 
οτι ό παρών βιομηχανικός πόλεμος δέν έχει θετικήν οικονομικήν σημασίαν. Πα
ρουσίαζε! την μορφήν οικονομικής λειτουργίας χοιρίς νά άποτελή καθ’ εαυτόν 
οικονομίαν, τ. ε. ίκανοποίησιν χρειών έντός τοΰ πλαισίου τής κανονικής οικονο
μικής λειτουργίας. Διότι παράγει μέν πρόσοδον, ή πραγματοποίησις δμως αύ
τής είναι δυνατή μόνον μετά τό πέρας αύτοΰ καί έντός τοΰ πλαισίου τής έν 
καιρφ ειρήνης οικονομίας καί έξαρτάται έκ τής παραγωγικότητος ταύτης.

Επομένως, παρά πάσαν έπιφύλαξίν, ήτις έπιβάλλεται άτέναντι τών ρευστής 
έτι μορφής καί απειρομεγέθους έκτάσεως γεγονότων τοΰ διεξαγομένου πολέ
μου, δύναται τις νά ειπη δτι αποτελεί ούτος σοβαρώτατον κίνδυνον τής κοινωνικής 
οικονομίας, ιδίως διότι δχι μόνον διεξάγεται είς βάρος αύτής, άλλά καί χρη
σιμοποιεί ταύτην ώς· ύλικόν διά τήν διεξαγωγήν του.

Αι λεπτομέρειαι τής κυκλοφορίας τών οικονομικών άγαθών, ητις θέλει έπα- 
κολουθ-ησει τό πέρας τοΰ πολέμου, είναι πολύ δυσκολώτερον νά προβλεφθώσιν 
από τοΰ νΰν, διότι αΰται έξαρτώνται έκ διαφόρων γεγονότων. Οΰτω λ.χ. έκ
του γεγονότος ποια λαϊκή τάξις θά παρουσιασθή έν τή αγορά ώς άγοραστής 
καί είς τί θά στραφτ} ή ζήτησις αύτής· προσέτι δέ έκ τοΰ όργανισμοΰ τής έρ
γατικής άγοραςί \rbeistsm arkt),Kv. τοϋ άν οί έκ τοΰ πολέμου έπιστρέφοντες έρ-



γάται δύνανται νά συντηρηθώσιν· έκ τοϋ αν ή τοποθετησις τοϋ περισσεύοντος 
κεφαλαίου, ητις διαρκοΰντος τοϋ πολέμου άνεστάλη, ήθελεν ακολουθήσει τήν 
διεύθυνσιν, την ό.τοίαν επιδιώκει ή ζήτησις· τέλος έκ τοϋ μεγέθους τών μετά 
τόν πόλεμον δημοσίων αναγκών.

Ή  γνώμη δτι δι’ έντεταμένης παραγωγής μετά τόν πόλεμον θά ήτο δυνατόν 
νά άναπληρωθή ή ώς έκ τοϋ πολέμου έπελθοϋσα μείωσις τής παραγωγικότητος 
παραβλέπει, δτι τοιαύτη παραγωγή είνε καθ’ έαυτήν ανεπαρκής, έν μέρει δέ 
είνε δυνατή μόνον κατόπιν ποοσκτήσεως τών πρώτων υλών, δτι πρέπει αυτη 
νά άνταποκριθή είς τάς σπουδαιοτέρας τών μετά τόν πόλεμον χρειών, δτι ή 
διανομή τών ποοϊόντων θα είνε διάφορος τής προ τοϋ πολέμου, οτι ισως θά 
παοατηοηθή τάσις προς διατηρησιν αργών τών κατα το διάστημά του πολέμου 
ύφ’ (βρισμένων προσώπων συγκεντρωθέντων κεφαλαίων ύπό μορφήν ράντας είς 
βάρος τής παραγωγικότητος. Ταϋτα πάντα έπιβάλλουσι τήν οργανωτικήν έπέμ- 
βασιν τοϋ Κράτους έντονωτέραν ή κατά τό στάδιον τοϋ πολέμου· θά άποβλέπη 
δέ αΰτη είς ένίσχυσιν καί ίδρυσιν βιομηχανιών, είς τήν καθοδήγησιν τών οικο
νομικών δυνάμεων είς τό προσήκον σημείον, είς έπηρεασμόν έν τώ προσδιορισμό, 
τών τιμών κατά τρόπον άποσοβοϋντα ιδίως τόν κίνδυνον δυσαναλόγου ύποτιμή- 
σεως τής αγοραστικής δυνάμεως τοΰ κυκλοφοροϋντος νομίσματος, έν γένει δέ 
είς έξασφάλισιν τής παραγωγικότητος παρά τάς έκ τοϋ πολέμου δημιουργηθεί- 
σας δυσχερείας.

Τ ά αποτελέσματα ταϋτα τοΰ πολέμου έπϊ τής κοινωνικής οικονομίας δύνανται 
ϊσο,ς νά έχωσι είς τό μέλλον σημασίαν, ούχί πρός άτοτροπήν άπ’ αύτοΰ, έφ ’ 
δσον ούτος είνε αναπόφευκτος, άλλά πρός ένίσχυσιν τής σημερινής θέσεως αύ
τής. Ά ν  ήδη τό κράτος έχρησιμοποίησε τήν κοινωνικήν οικονομίαν διά σκοπούς μή 
οικονομικούς, μετά τόν πόλεμον θά είνε δυνατόν νά έξετασθη, μήπως ύπάρχωσι 
καί άλλοι πολιτικοί σκοποί, προπορευόμενοι τών οικονομικών συμφερόντων ; "Ι 
σως δέ δέν θά θεωρήται πλέον ή παραγωγικότης οίκονομικοϋ τίνος όργανισμοΰ 
ώς τό κυρίως ΰπ’ δψιν ληπτέον κριτήριον, ά/ λά μάλλον τό ζήτημα θά τεθη 
οΰτω : Ποιοι είναι οί περαιτέρω σκοποί, τούς οποίους θέλομεν έπιδιώκη έν τή 
κοινωνική οικονομία καί ποια τά είς τούτους όδηγοϋντα μέσα.

©. Γ. ΤΤ.

Revue politique mternatiouale, N o 22, Juillet-Aout 1916 , E D . B E R N 
ST E IN , L ’ im perialisme et la sozialdem okratie. ( Ό  Ιμπεριαλισμός καί τό 
σοσιαλιστικόν κόμμα).

Τά άρθρον τοϋτο τοϋ θεωρητικοί άρχηγοϋ τοΰ μεταρρυθμιστικοϋ σοσιαλιστι
κού κόμματος τής Γερμανίας εχει ώς σκοπόν νά καθορίση τήν στάσιν τών σο
σιαλιστικών κομμάτων απέναντι τής νέας αύτής μορφής τής καπιταλιστικής 
έξαπλώσεως πρό καί μετά τήν έκρηξιν τοϋ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου. Είς τά σοσια
λιστικά Κογκρέσα δέν είχε μέχρι τής έκρήξεως τοϋ πολέμου έξερευνηθή ιδιαι
τέρως τό θέμα τοΰτο, παρά μόνον ώς πρόβλημα συναφές μέ τήν καπιταλιστικήν 
οικονομίαν. Ώ ς  τοιοΰτον έθεωρήθη συνδεόμενον μέ τό προστατευτικόν δασμο
λογικόν σύστημα, τό δέ σοσιαλιστικόν συνέδριον τοϋ Chemnitz κατά τό 1912 
άπεφάνθη υπέρ τής ελευθερίας τοΰ παγκοσμίου εμπορίου, ώς μόνου μέσου πρός 
καταπολέμησιν τοΰ οίκονομικοϋ ίμπεριαλισμοΰ, δστις συνεπάγεται άναγκαίως και 
τόν πολιτικόν ιμπεριαλισμόν μαζύ μέ τούς υπέρογκους εξοπλισμούς καί τόν 
διαρκή κίνδυνον τοΰ γενικοΰ πολέμου. Είς τήν ’Αγγλίαν τό εύρΰ οικονομικόν

πρόγραμμα τοΰ Chamberlain τής δασμολογικής ένώσεως τής ’Αγγλίας μετά 
τών αποικιών της έματαιιόθη, κυρίως χάρις είς τήν εργατικήν άντίδρασιν. Ά π ό 
τής έκρήξεως τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολέμου, τα προστατευτικά σχέδια, καί κυρίως 
τά τής ένώσεως πολλών Κρατών είς εν ένιαϊον δασμολογικόν- σύστημα, έλα- 
βον νέαν σημασίαν, δχι τόσον άτό οικονομικούς, οσον απο πολιτικούς λόγους. 
Τά σχέδια αύτά, κατά τήν σημερινήν κρίσιν τής σοσιαλιστικής κινήσεως, ευρί
σκουν ακόμη σήμερον διάφορον άπήχησιν εις τάς διαφόρους αντιπροσωπείας 
τών εργατικών τάξεων. Ό  συγγραφεύς συμφωνεί μέ τον Kautsky, τούς ορθο
δόξους μαρξιστάς καί τούς κυριωτέρους αντιπροσώπους τοϋ σοσιαλισμού τών 
μικρών ουδετέρων κρατών τής Ευρώπης υπέρ τής καταργήσεως τών παλαιών 
καί νέων προστατευτικών συστημάτων. Τό συνέδριον τών Αυστριακών σοσιαλι
στών, συνελθόν έν Βιέννη τ ήν 25— 28 Μαρτίου 1916, απεφάνθη υπερ μιάς μέσης 
λύσειος, πολεμήσαν θεωρητικώς τήν έννοιαν τής δασμολογικής ένώσεως, παρα- 
δεχθέν δμως πρακτικώς μίαν σχετικήν τοιαύτην είς τάς έμπορικάς σχέσεις τής 
Αύστρίας μετά τής Γερμανίας καί τών Βαλκανικών κρατών. To « c o m p r im is» 
αυτό είναι κατά τόν συγγραφέα χαρακτηριστικόν τής σοσιαλιστικής κρίσεως 
τήν όποιαν διερχόμεθα.

Δ . Κ .

Δελτίο τοϋ εκηχιδευτικοΰ  ' Ομίλου. Τόμ. 5. άριθ. 3—4 1915.—A. THUM B 
Οί Νεοέλληνες και ή καταγωγή τους  (μετάφρ. Φ. Δραγούμη).

Είς τήν ανωτέρω μελέτην του, ό κατά τό παρελθό" ■ έτος άποβιώσας καθηγη
τής Thumb, έξετάζει τό ζήτημα τής καταγωγής τοΰ Νεοελληνικού "Εθνους. 
Τοϋτο έτέθη κυρίως άπό τόν γνωστόν μεσαιωνοδίφην Φαλμεράϊερ, κατά τόν ό
ποιον οί σημερινοί "Ελληνες δέν κατάγονται άπό τούς αρχαίους, διότι ή επι
δρομή κυρίως τών Σλαύων, έπειτα τών ’Αλβανών καί άλλων ξένων λαών, έξη- 
φάνισε τά ελληνικά στοιχεία, είς τρόπον ώστε είς τόν χριστιανικόν πληθυσμόν 
τής σημερινής Ελλάδος δέν ήμπορεϊ νά εύρεί>ή ούδέ σταγών καθαρού καί άνο- 
θεύτου ελληνικού αίματος.

Ή  θεωρία αύτή δέν άντέχει, υποστηρίζει ό Τ., είς σοβαράν επιστημονικήν 
βάσανον. Καί πρώτον δέν είναι αληθής ό ιστορικός ισχυρισμός τοϋ Φαλμ., δτι 
ή έγκατάστασις τών Σλαύων είς τήν 'Ελλάδα ήτο τόσον γενική καί πυκνή, ώστε 
έπέφερεν έκλαυϊσμόν αύτής.’Εκτός τοΰ δτι είς μεγάλα τμήματα τής'Ελλάδος(νή
σοι τοΰΆρχιπελάγους,Κύπρος,Μικρασία) δέν έπάτησε σλαυϊκό πόδι, καί είς τήν ή- 
πειρωτικήν 'Ελλάδα υπήρξε περιωρισμένη. “Οχι μόνον αί όχυραί πόλεις άντέστη- 
σαν είς τήν επιδρομήν, άλλά καί μεγάλαι περιφέρειαι τής υπαίθρου χώρας (δπως 
π.χ, ή ’ Αττική, ή Άργολίς, ή Ανατολική Κυνουρία, Μάνη κλπ.—  
σημειωτέον, δτι είς τήν Πελοπόννησον έγιναν αί πυκνότεραι σλαυϊκαί εγκατα
στάσεις) διετήρησαν τόν ελληνικόν πληθυσμόν ένιαχοΰ μάλιστα (Μάνη, ανατο
λική Κυνουρία ) έντελώς άνόθευτον, δπως άποδεικνύουν αί σχετικοί το- 
πωνυμίαι. Ά λ λα ι άποδείξεις τής περιωρισμένης σλαυϊκής έξαπλώσεως 
είναι, δτι είς τήν 'Ελλάδα δέν ίδρύθη Σλαυϊκόν Βασίλειον, δπως εις 
τήν Σερβίαν καί τήν Βουλγαρίαν, δτι ή διοίκησις έμεινεν έλληνική, δτι 
είς τήν Πελοπόννησον παρουσιάζονται οί Σλαΰοι ταπεινωμένοι τόν 9ον αιώνα και 
τέλος ή σημερινή συσσωμάτωσις τών λαών τής Βαλκανικής, οπού οί Ελληνες 
κ.αί σήμερον κυριαρχούν είς τούς καθαρώς έλληνικούς τόπους τοΰ άρχαιου κοσμου.

Πλέον περιωρισμένη ΰπήρξεν ή έξάπλωσις τών Αλβανών. Τόν 15ον αιώνα, 
βπότε έφθασε τό κατακόρυφόν της είς τήν Πελοπόννησον, ό αλβανικός πληθυσμός



άνήρχοντο εις 200,000, δηλ. περίπου τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού τής Πελοποννήσου. 
Οί άλλοι ξένοι λαοί (Ρωμαίοι, Γότθοι, Φράγκοι, ’Αθίγγανοι, Εβραίοι καί Τούρ
κοι) δέν έχουν μεγάλην σημασίαν διά τό ζήτημα τοϋ εθνισμού, διότι η ήσαν 
αριθμητικής όλιγάοιθμοι, η ήσαν τόσον βαθειά χωρισμένο* θρησκευτικοί- καί 
πολιτικώς άπό τού; Έλληνας, ("πως οί Τούρκοι, ώστε δέν ?γινε πραγματική -καί
αδιάκοπο; άνάμιξις.

Τ ά άνθρωπολογικά δεδομένα άναιροΰν έπίσης τήν θεωρίαν του Φαλμ. Κατα 
τήν επικρατούσαν γνώμην οί άρχαϊοι Έλληνες ήσαν μεσοκέφαλοι μέ δείκτην 
• i n d e x » 'κατά μέσον δρον 77 πού πλησιάζει τόν δολιχοκεφαλικόν τύπον. Ο ί ση
μερινοί "Ελληνες έχουν δείκτην κατά μέσον δρον 80 πού πλησιάζει τόν βραχυκε- 
φαλικόν τύπον. Οί Σέρβοι έχουν κατά μέσον ορον 81,6, οί Κροατοί 85,1, οί Ερζε- 
γοβίνιοι 87. Ή  προσέγγισις πρός τόν βραχυκεφαλισμόν δέν πρέπει να άποδοθή 
οΰτε είς τήν σλαυϊκήν οΰτε είς τήν αλβανικήν επιδρομήν, άφοϋ παρουσιάζεται 
είς μέρη πού Εμειναν ανέπαφα άπό τάς έπιδρομάς τών Σλαύων καί τών Αλβα
νών (Κρήτη, Μικρασία) καί άφοϋ έξ αντιθέτου είς τήν Θεσσαλίαν, οπου εϊχεν 
εγκατασταθώ μέγας αριθμός Σλαύων, παρατηρείται δολιχοκεφαλισμος. Φαίνεται 
λοιπόν, δτι δι’ επιλογής έπεκράτησαν τά ελληνικά στοιχεία κι’ ετσι ή άνάμιξις μέ 
τούς Σλαύους δέν άφησεν άνθρωπολογικά ίχνη. Ή  πολυτεκνία τών Σλαύων καί 
ή όλιγοτεκνία τών Ελλήνων είναι μία έπί πλέον άπόδειξις. ’Αλλά καί αν είχε 
συμβή τό αντίθετον, τό πράγμα δέν θά είχε σημασίαν, διότι δ',τι χαρακτηρίζει 
τά εθνη είναι τά πνευματικά καί ηθικά στοιχεία. Είς αύτά δέ ή σλαυΐκή έπιδρα- 
σις είναι άσημαντοτέρα. Ή  σημερινή όμιλουμένη ελληνική γλώσσα^ —  η γρα- 
φομένη είναι τεχνητόν κατασκεύασμα — πιστοποιεί τήν καταγωγήν τοϋ Ελληνικού 
Έθνους, διότι είναι φυσική έξέλιξις τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης, περιέχει 
δ ’ έλαχίστας σλαυϊκάς λέξεις (273, κατά τόν καθηγητήν Μάϊερ, έκ τών οποίων 
αί περισσότεροι είναι τών γειτονικών πρός τάς σλαυϊκάς χωράς διαμερισμάτων. 
Τό Χοονικόν τοΰ Μοοέως δέν περιέχει σχεδόν καμμίαν σλαυϊκήν λεξιν.) Επίσης 
είς τάς σκέψεις, τά ήθη καί σιτνηθείας είναι φανερωτάτη ή διατήρησις τοΰ 
έλληνικοΰ εθνισμού. Π. χ. «ό λαός Ιχει ξεχάσει τούς αρχαίους ελληνικούς θεούς, 
μά ή άρχαία ιδέα τοϋ Δία άκόμα βρίσκεται μέσα στις λαϊκές ιδεες γιά το θεο 
καί τούς άγιους.» Ή  έμψύχωσις τής φΰσεως είναι κοινή είς τούς αρχαίους καί 
τούς σημερινούς Έλληνας — νηρηΐδες, νΰμφαι κλπ. νεράιδες, ξωτικά, λάμιες
γΧΛ_  <θ αρχαίος Χάρων ζή στό σημερινό Χάρο καί οί Μοίρες έξακολαυθοΰν νά
κλώθουν καί νά κόβουν τό νήμα τής ζωής. Καί τά δημοτικά τραγούδια άκόμη 
έχουν παλαιάν καταγωγήν. Έ ν γένει είς τήν λαογραφίαν δέν υπάρχουν σλαυϊκά 
ϊχνη ή είναι αύτά ασήμαντα. Τέλος τό εΰστροφον καί ενεργητικόν πνεύμα των 
Νεοελλήνων ενθυμίζει περισσότερον τούς αρχαίους "Ελληνας, παρά τούς απαι
σιόδοξους, μελαγχολικοΰς καί χωρίς ενεργητικότητα Ρώσσους.

’ Από δλα τά άνωτέρω γίνεται φανερόν, οτι «οί "Ελληνες άνακατευθηκαν με 
ξένα στοιχεία, δπως δλα τά εθνη πού έχουν ιστορία, μά είχαν καί έχουν τέτοια 
αξιοθαύμαστη συσταλτική καί έκσταλτική ελαστικότητα, ώστε ενάντια στήν πιο 
αντίθετη μοίρα φάνηκαν άξιοι ν’ αφομοιώσουν ξένους πολιτισμούς και ξένες 
φυλές, χωρίς νά σβύσουν ό εθνισμός τους καί τά εθνικά τους χαρακτηριστικά.» 
Πεοισσότερον άπό τήν έπίδρασιν τών ξένων λαών συνετέλεσεν είς τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ σημερινού ελληνικού έθνους ό χριστιανισμός καί ή συγκεντρωσις εις 
τήν ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν. Οί σημερινοί "Ελληνες συγγενεύουν περισσότερόν 
μέ τούς Βυζαντινούς, παρά αυτοί μέ τους άρχαίους.

Τ ά εθνολογικά δέ αύτά πορίσματα, καταλήγει ό T h ·, εύνοοϋν τήν έξης λυ-

οιν τοϋ σχετικού πολιτικού ζητήματος ; «ή φυλή που τόν αρχαίο καιρό καί τόν 
μ σαιώνα κυριαρχούσε στό Αιγαίο καί πού ελπίζω νά άτόδειξα τή ζωντάνια 
της, επρεπε νά ξανάμπη στήν ιστορική της θεση.»

π.

Revue du droit public et de la science politique 32 ( 1916) p. 20ό 242 :
G A ST O N  JE ZE , La guerre et les eoncessionnaires de service public 
{Com panies du gaz). Ο πόλεμος καί οί άνάδοχοι εκμεταλλεύσεων δημοσίων 
υπηρεσιών (έταιρεΐαι φωταερίου).

Τό ζήτημα τής έ’νεκα τοΰ πολέμου ύπερτιμήσεως τοϋ φωταερίου απησχολη- 
σεν ευρέως τά γαλλικά δικαστήρια, όχι μόνον τά διοικητικά, άλλά και τά πολι- 
τι /μ. Εί; τό άρθρον τούτο τοΰ τελευταίου τεύχους τοϋ περιοδικού του δημοσιεύει 
ό Jeze καί κρίνει τό υλικόν τής νεαρά; αύτής νομολογίας, άναλύων συγχρόνως 
τό έν δημιουργία διατελοϋν έπί τοϋ σημείου τούτου γαλλικόν διοικητικον δίκαι
ον. [ Ό  συνοψίζων ένταϋθα τό άρθρον αισθάνεται τήν άνάγκην νά τονίση, δτι 
έν αύτφ πρόκειται περί δ ι α π λ ά σ 8 ω ς γ α λ λ ι κ ο ύ  δικαίου· δηλοΐ επίσης, 
ότι, δταν έ'γραφε τά άνωτέρω σελ. 181, σειρά 21 καί 22, δέν είχε πρό οφθαλ
μών τό κείμενον τής άποφάσεως].

Ά π ό νομικής άπόψεως τρία κεφαλαιώδη ζητήματα γεννώνται ; Δυνατοί ο 
παραχωρήσας τήν έκμετάλλευσιν τής λειτουργία; φωτισμού νά άρνηθή τήν 
«ναθειόρησιν τών δρων τής πρό τοϋ πολέμου κλεισθείσης συμβάσεως και Ιδιςι 
τήν τροποποίηση' τών τιμολογίων ; Δικαιιοΰνται είς τήν τροποποίησιν αύτήν τα 
δικαστήρια ; Οί καταναλωταί ίδιώται δύνανται ν’ άντιταχθοϋν κατά τής ύπερ- 
τιμήσεως ;

Διαφόρω; έκρίθησαν τά δύο πρώτα ζητήματα υπό τών διοικητικών δικαστη
ρίων πρώτου βαθμού, υπό τών Συμβουλίων Νομαρχίας (conseil de prefectu
re)· Εννέα μέν αποφάσεις άπέρριψαν αιτήσει; τών αναδοχών εταιρειών πρός 
αΰξησιν. τρεις δ ’ άπεφάνθησαν υπέρ αύτών. Έκ τών τελευταίων τούτων αξιο
μνημόνευτος είναι ή άπό 16 Δεκ. 1915 άπόφασις τοΰ Συμβ. Νομαρχ, τή ; 
Seine— Inferieitre, καθόσον έν τφ  διατακτικό) αύτής καθώρισεν διά τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου νέον «μαλόγιον φωταερίου, ηύξημένον κατά πέντε λεπτά άνά 
κυβ. μετρ. υπέρ τήν έν τή από 1904 συμβάσει όριζομένην τιμήν. Έ κ τών άπο- 
φάσειον άφ ’ ετέρου τής αντιθέτου κατηγορίας σημειώδης είναι ή κρίνασα είς 
πρώτον βαθμόν τήν ύπόθεσιν τοϋ Bordeaux (άνωτ. σελ. 181) άπόφασις τοϋ 
Συμ. Νομ. τής Gironde, καθόσον, έκκληθείση; ταύτης ύπό τής εταιρείας, ήλθε 
τό ζήτημα πρό τοΰ Συμβουλίου τή ; Έπικρατειας. Ο παρ αυτίο Επίτροπος τής 
Δημοκρατίας Qhardenet ήσχολήθη διά μακρών εις την πρότασιν του (κατα- 
χωριζομένην έν τώ άρθρω) μέ τήν νομικήν φύσιν τών πρό; έκμετάλλευσιν παρα- 
χωρήσεων δημοσίων υπηρεσιών, ώ ς καί μέ τόν τρόπον, καθ' δν δέον νά έρμη- 
νεύωνται αί παραχωρητικαί αύται συμβάσεις. «Εύρισκόμεθα, είπεν άνακεφαλαι- 
ών. ενώπιον βαρών, όφειλομένων είς γεγονότα, απρόβλεπτα ύπό τών συμβληθεν- 
τ ω ν  ενεκα τούτων προσωρινώς, ήτοι έφ ’ δσον διαρκούν τά προκαλεσαντα τας 
προσθέτους δαπάνας γεγονότα ταϋτα, δέν είναι δυνατόν νά έκτελεσθη η συμ- 
βασις συμφοίνως πρός τούς δρους, ύφ’ οΰς έκλείσθη. Ούδέν ήττον τό γενικόν 
συμφέρον απαιτεί,τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας υπηρεσίας καί ή σύμβασις 
δέον νά όιατηρηθή. Ή  δημοσία εξουσία, ό παραχωρητής τής έκμεταλλευσεως, 
■οφείλει νά φέρη εκείνα τά πρός λειτουργίαν τής δημοσίας υπηρεσίας άταιτου-



μενα βάρη, τά ό.τοΐα υγιής ερμηνεία της συμβάσεως ευρίσκει ω ς ύπεοβαίνοντα 
τό άνώτατον δριον δυνατής καί λογικής προβλέψεως.» ρ . 221 .

Τό Συμβούλιων τής Έπικρατείας άπεδέχθη τάς σκέψεις καί τό πόρισμα τοϋ 
’ Επιτρόπου διά τής άπό 30 Μαρτίου 1916 αποφασεως του (CoTlTpagflie du 
o-az de Bordeaux), δημοσιευόμενης ολοκλήρου έν τφ αρθρω. ’ Ιδού τό δια
τακτικόν αύτής : « ’ Αποφασίζει : 1) Ή  άπό 30 ’ Ιουλίου 1915 άπόφασις τοΰ 
Συμβουλίου τής Νομαρχίας τής Gironde άκυροϋται. 2) Ή  Γενική Εταιρία 
Φωτισμοί- τού Bordeaux καί ή πόλις τοΰ Bordeaux παραπέμπονται πρό τοΰ 
Συμβουλίου τής Νομαρχίας, ΐνα τούτο — έάν δέν συνεννοηθώσι τά μέρη φιλι- 
κώς έπί τών ειδικών δρων, ύφ’ οϋς ή Εταιρεία θέλει συνεχίσει τήν υπηρεσίαν
αύτής προβή είς τόν ορισμόν τής άποζημιώσεως, είς ήν δικαιούται ή Εταιρεία
λόγο.) τών έξω τής συμβάσεως κειμένων συνθηκών,ύφ’ ας ύποχρεοΰται νά έξασφα- 
λίση τήν λειτουργίαν τής παραχωρημένης αυτή υπηρεσίας», ρ , 230.

Τήν άπόφασιν αύτήν ευρίσκει ορθήν ό Jeze κατά ταΰτα τά σημείο ■ β.) δτι 
δέν αποδέχεται τήν λύσιν τοΰ πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, δπερ είχεν άπορρί- 
ψει έντελώς τήν αιτησιν τής εταιρίας, β) οτι απέχει νά διατάςη τροποποίηση 
τοΰ τιμολογίου, ώς έκαμε τό δικαστήριον τής Seine Inferieure, ύ) οτι πρω- 
τίστως παραπέμπει τούς διαδίκους είς φιλικήν διευθετησιν· τήν εν τούτο.) αντί
θετον κριτικήν τοϋ Dllgllit (άναδημοσιευομένην έν τφ  άρθρο.) έκ τής R evue 
pol. et pai-leni. 86,264), αποκρούει ό Jeze- Μόνον λοιπόν κατά τοΰτο δέν 
έγκρίνει τήν άπόφασιν, δτι, έν αποτυχία συμβιβασμού, π α ρ ε π έ μ φ θ η  σ α ν 
τά μέρη είς τό πρωτοβάθμιον δικαστήριον ΐνα καθορίση τούτο τ ή ν κ α τ ά  τ α  
έν  τ ή  ά π ο φ ά σ ε ι  ά π ο ζ η ^ ί  ω σ ι ν τής έταιριας.

’ Εξ δλης τής κριτικής τοΰ Jeze κατ’ έξοχήν ένδιαφέρον εΐναι τά μέρος,, 
τό άναγόμενον είς τό ζήτημα αν έχει τήν εξουσίαν ό διοικητικός δικαστής νά 
προβαίνη αύτός ούτος είς αυξησιν τών τιμολογίων, p. 233— 236 :

Ουτε ό ’Επίτροπος ούτε τό Σ. Ε. συζητούν, πολλω δ ηττον λύουν ρητιο, 
τό ζήτημα τούτο. Προφανώς δμως ουδέτερος άναγνωρίζει τοιαύτην έξουσίαν- 
είς τόν δικαστήν* καί ο'ι δύο άποφαίνονται δτι εν αποτυχία συμβιβασμού οί δή
μοι οφείλουν νά καταβάλουν αποζημίωση είς τάς έταιρείας φιοταεριου· επιμε- 
λώς άπέχουν πάσης σκέψεως αύξήσεως τών τιμολογίων. Γό θεμελιώδες σφάλ
μα τόΰ δικαστηρίου τής Seine Inferieure, όρίσαντος, ώ ς εϊδομεν, νέον, ηύξη- 
μένον τιμολόγιον, έγκειται είς τούτο, δτι τήν παραχώρησιν δημοσίας υπηρεσίας 
έχαρακτήριισε σύμβασιν, τόν άναδοχον αυτής εργολάβον (μισθωτήν έργου) 
κατά τήν έννοιαν τών άρθρων 1779 και 1<87— 1799 τού Αστικού Κωδικό^ καί 
τά τιμολόγιον τίμημα. Ή  είς δήμους ή ίδιώτας χορήγησις φωταερίου δέν απο
τελεί είμή δ η μ ο σ ί α ν  υ π η ρ ε σ ί α  ν ύπό τήν έν τφ  γ α λ λ ι κ ώ δημο- 
σίο) δικαίω έννοιαν τοΰ δρου. Ούδέ μεταβάλλεται ό χαρακτήρ τής υπηρεσίας, , 
μετατρεπομένης είς ιδιωτικήν έπιχείρησιν, τελούσαν ύπό τόν έλεγχον τής διοι- 
κήσεως, έκ τοΰ γεγονότος δτι ή έκμετάλλευσις δέν ένεργεΐται αμέσως (en 
regie)· ά λ λ ’ ένεργεΐται δι’ άναδόχου. Ή  υπηρεσία παραμένει δημοσία. Συνέ
πεια τούτου εΐναι δτι ό οργανισμός τής υπηρεσίας γίνεται ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ω ς 
ύπό τής διοικήσεως, μή άνήκων είς τήν αρμοδιότητα ούτε τοϋ άναδόχου ουτε 
τών δικαστηρίωγ. Αί δημόσιαι διοικητικά! άρχαί καί μόνον αύται αποφαίνον- 
ται άρμοδίως πώς πρέπει νά όργανωθή καί νά λειτουργώ ή παραχωρηθεϊσα 
δημοσία ύπηρεσία. Ή  τιμή τοΰ καταναλισκομένου φωταερίου δέν είναι συμβα
τικόν τίμημα, ά λ λ ά  τμήμα τού οργανισμού τής δημοσίας υπηρεσίας. Ή  παρα- 
χωρητική πρδξις τής δημοσίας ύπηρεσίας χορηγήσεως φωταερίου, έ φ ’ ό σ ο ν -

κ α θ ο ρ ί ζ ε ι  τ ό  τ ι μ ο λ ό γ ι ο ν ,  άποτελεί ούχί σύμβασιν, άλλά κ α ν ο- 
ν ο ν ι σ μ ό ν  (r e o le m e n t) ύπό τήν τεχνικήν έννοιαν τοΰ δρου τούτου (ό- 
ιιοίως 1 1 au rion , °D r o it  ad 'm in istratif 7 εκδ. p. 46 note 2 δσον άφορα 
τά τιμολόγια σιδηροδρόμων). ’ Εκ τούτων επεται δτι μόνη ή  διοικητική αρχή, 
άοιιοδία πρός όργάνωσιν τής δημοσίας ύπηρεσίας, έχει αρμοδιότητα καί νά 
ταοποποιτ, τό τιμολόγιον καί είς τούτο προβαίνει μ ο ν ο μ ε ρ ή ς .  Ή  τροπο- 
ποίησις, μή ούσα σύμβασις. δέν δύναται νά γίνη ύπο δικαστηρίου, ύποκαθιστα-
μένου είς την διοικητικήν αρχήν.

Ύ έλοζ, τοΰ τιμολογίου, ώζ κανονισμού, μή φέροντο; συμβατικόν χαρακτήρα 
ούτε μεταξύ έταιριας καί δήμου, ούτε μεταξύ τούτων καί τών ιδιωτών κατανα
λωτών, όρθώς άπεφάνθη πολιτικόν δικαστήριον (Trib. c ivil de la Seine, 
1 0  M ai 1 9 1 6 . D e lille ) ,  δτι, μεταβληθέντος άρμοδίως τού τιμολογίου φωταε
ρίου, μόνον ύπό τούς νέους δρους αύτοΰ δύναται ε% τό εξής ό κατα
ναλωτής νά κάμνη χρήσιν τής δημοσίας ύπηρεσίας τοΰ φωτισμού (p . 293 έπ.).

Κ. Δ. Τ,

Μ η ν ια ία  Έ π ι& ε ώ ρ η σ ις ,  τόμο; 1 (1916), τεύχη 4 ,5 -6 : Κ. Ρ α κ τ ι β ά ν. τά
κτήματα τών μεταναστευσάντων έκ τών νέων χωρών. I. Σ ο φ ι α ν ο π ο ύ -  
λ ο υ. Τό νομοσχέδιον περί προσωρινής άπολύσεως τών καταδίκων.— Μ. Τ  σ ι- 
ρ ι μ ώ  κ ο υ, Περί εκλογικού συστήματος.— !Α. Μ υ λ ω ν ά, Ή  ανάγκη τών 
συνεταιρισ μων.

Π ο λ ίτ ικ η  Έ π ιϋ ·ε ώ ρ η σ ις ,  τόμος 1 (1916) τεύχος Τ επ .: Κ . Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  
Τό δικαιοστάσιον.—Τεύχ. 14 έπ. : Α. Σ  β ώ  λ ο υ, Αί έν υπαίθριο συναθροίσεις 
κατά τό δημόσιον ημών δίκαιον.—Τεΰχ. 38 έπ. : Κ. Σ  τ α σ ι ν ο π ο υ λ ο υ, Η 
επίμορτος καλλιέργεια εν Ή πείρω.

Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ά  Φ ύλλα , τόμ. 1 (1916) τεύχη 4 έπ, : Ά π ό  τήν έπιστράτευσι καί 
γιά τό στρατό.— Λ  α μ ί  ρ. μετάφρασις ’ Αθήνας Γαίτάνου 1 ιαννιοΰ, II κατα
γωγή τού ανθρώπου.

Λαογραφία, τόμ. ό (1915-1916) : X. II ο λ ί τ ο υ, Γνωστοί ποιηταί δημοτικών 
ασμάτων.— Γ. Ά  ν α γ ν ω  σ τ ο π ο ύ λ ο υ. Ααογραφικά έξ Η πείρου.—Κ. Τ ρ ι 
ά ν τ α  φ υ λ λ ο π ο ύ λ ο υ, Zum  grieclnscheu  \  o lkserbreclit.

Δ ελ τίο  Έ κ π .  ' Ο μ ιλ ο ν , τόμ. δ (1915-1916) : Μ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ι ό  η. Ή  
γλωσσά μας στά σχολεία τής Μακεδονίας.—Δ. Φ ω τ ε ι ν ό  υ, Εθνος και 
γλώσσα.

Έ π ε τ η ρ ΐς  Π α ρ ν α α σ ο ϋ ,  περίοδ. 2, έτ. 10 : Κ. Τ  σ ο  π ο  τ ο  ΰ, Τό σουλτανικόν
,ρμάνιον καί ό τουρκικός κανονισμός τών γεωργικών έν Θεσσαλία σχέσεων.



ΧΡΟΝΙΚΑ

Ιωάννης Σημαντήρας

Μέ τόν θάνατον τοΰ Ίωάννου Σημαντήρα χάνει ή ελληνική επιστήμη εν enc 
τά εκλεκτότερα τέκνα τη;. Είς τήν άραιάν τάξιν τών είλικρινώς διακονούντων 
αύτήν ανοίγεται χάσμα εύρύ, καί τοϋτο είς εποχήν, καθ' ην χρειάζονται στιβα- 
ρα'ι χείρες διά νά δουλεύσουν κα’ι μεταπλάσουν τό υλικόν τοΰ εν εξαιρετική ζυ
μώσει διατελοΰντο; έλληνικοΰ δίκαιοι·.

Πολυμερής ύπήρξεν ή δράσίς του. Καί έπί τοΰ ούσκαστικοϋ καί επί τοϋ δικο- 
νομικοϋ δικαίου. Ιναΐ τη ; κείμενης νομοθεσία; ερμηνευτική καί νομοπαρασκευα
στική. Πολυμερή;, όχι έκτατική. ’ Εγκαταλείπwv ήμας τοσον ενωρίς, δέν άφίνει 
οπισθέν του εργασίαν, καταπλήσσουσαν τούς πολλούς διά τοϋ δγκου της, άλλ’ 
εργασίαν εντατικήν καί συνεπώς γόνιμον, ητις θέλει τάξει αύτόν ενς τήν πρώτην 
γραμμήν τής μελλούσης Ιστορίας τής ελληνική; νομικής, αναγνωριζόμενου έ\ 
τώ προσώπω του ενός έκ τών πρωτεργατών τής συντελουμένη; άνακαινίσεως 
γεγηρακότων θεσμών.

Μετά τό πέρα; τών νομικών του σπουδών άφιερώθη έν τή ξένη καί είς οικο
νομικά; έκ παραλλήλου μελετάς, ών εύχυμον καρπόν καταλείπει τήν περί αναγ
καστικής κυκλοφορίας πραγματείαν του. Αί μελέται αυται εδωκαν τόν τόνο\ 
είς τήν μετέπειτα επιστημονικήν του σταδιοδρομίαν. Δέν έπρόκειτο περί άλμα- 
Ίΐκής μεταπτώσεως. δταν, ώπλισμένος μέ οικονομικήν μόρφωσιν, έπανέκαμπτεν 
είς τό πεδίον τών νομικών έπιστημών. άλλ’ έπρόκειτο περί μιας ήρέμου καί 
φυσικής πορείας, τήν οποίαν, ούχί μόνον παρ’ ήμίν, έλάχιστοι έκ τών νομικών 
εύτυχοϋν νά διανύσουν. "Οτι δέ έν τή οριστική τοιυ κατευθύνσει ή εκλογή του 
επεσεν έπί τήν δικονομικήν επιστήμην, τοϋτο ύπήρξεν ευτύχημα διά κλάδον. 
ύστις μέχρι χθές κα* πρώην έξετρέφετο άπό τά ιδιά του χάρτινα κατασκευά
σματα, άνευ επαφή; πρός τήν κοινωνικήν τοϋ δικαίου ανατομήν, έπί άνυπολο 
γίστω κοινωνική βλάβη τοϋ τόπου.

’ Αληθώς, δέν απέχει πολύ άφ ’ ημών ή εποχή, καθ’ ήν ή έννοια τής Πολιτι- 
τής Δικονομίας συνωδεύετο -ταντοϋ μέ κάποιαν φρίκην, ένθυμίζουσα ορμαθόν 
χαρτιών αφόρητου τυπικότητος καί ύπερόγκου δαπάνης, χαρτίων μέ μυστη
ριώδες περιεχόμενον : έρημοδικίας καί άνακοπάς, ενστάσεις καί άναβολά;. 
παρατάσεις προθεσμιών καί ακυρότητας, άπαράδεκτα καί παρεμπίπτοντα.

Καί αν παρ’ ήμϊν, χάρις είς τόν κραταιόν επιστημονικόν νοϋν, τό ύ- 
γιέ; πρακτικόν βλέμμα καί τήν ΰπέροχον προσωπικότητα τοΰ Βασιλείου Οικο- 
νομίδοί', έκρατήθη ή θεωρητικί) έπεξεργασία τοϋ κλάδου τούτου, κατ άναλο- 
γίαν, κάπως υψηλότερα έν σχέσει πρό; τήν ταπεινήν θέσιν, τήν όποιαν έναντι 
το» λεγομένου ούσιαστικοΰ δικαίου κατεϊχεν οδτος έν τή χώρςι, ή ; τούς δικο- 
νοιιικοΰς θεσμούς εχομεν υιοθετήσει, δμως έν τή πράξει ή δΐκο νομική νόσος, 
ητις έταλαιπώρησε κατά τά μάλλον καί ήττον δλα τά κράτη τής ηπειρωτική, 
Ευρώπης, έξεδηλοϋτο έν 'Ελλάδι πολύ όξύτερον, δχι μόνον σπείρουσα, μέ τήν 
παρέλκυσιν τής δίκη;, άντί δικαιοσύνη; άδικίαν, άλλά καί συχνότατα θανατώ- 
νουσα τό κατ’ ουσίαν δίκαιον άπλώς καί μόνον πρός τήρησιν δικονομικών κα
νόνων. Καί δταν είς αύτήν τήν Γερμανίαν άπολοφύρονται, δτι ή δικονομία 
άπεκόπη άπό τά ιδεώδη τοϋ δικαίου, «ώς έάν άπετέλει στοιχειον καθ’ έαυτο 
ιτ.άρχον, άσχετον πρός τάς άρχάς τής καλής πίστεως και τή_ είη'ΐύτητο.»
I K o h le r ) ,  τί θά έλέγομεν ήμεϊς διά δικονομικόν μηχανισμόν διευκολύνοντα 
τήν έπικράτησιν τοΰ δόλου καί προάγοντα τήν κακήν πίστιν ;

Καί δέν ελειψαν μέν καί κατά τό άπώτερον παρελθόν κραυγαί διαμαρτυ
ρίας, συστηματικός δμως ελεγχος, συνεχόμενος πρός τό σφοδρόν κριτικόν πνεύ
μα τό διαπνέον κατά τούς νεωτέρους χρόνους δλον τόν ορίζοντα τών νομικών 
έπστημών, δέν ήσκήθη καί άνάλογοι καρποί δέν ωρίμασαν είμή βραδέως. Η 
άντίληψις, δτι ταχεία καί όλιγοδάπανος έκδίκασις τών άστικών διαφορών προ
άγει τόν άμοιβαϊον έν τώ κοινωνικφ καί οικονομικά) άγώνι σεβασμόν, αυτο 
τοϋτο έλαττώνουσα τήν έπέμβασιν τοϋ ποινικοί' δικαστοΰ. "Οτι έκτελεσις τών 
αποφάσεων, δχι μόνον απρόσκοπτος, άλλά — έντός ώρισμένου πλαισίου φειδοϋς 
τοϋ οφειλέτου—  καί άκριβής υψώνει τήν οικονομικήν πίστιν έν τφ  τόπω. Μέ 
άλλους λόγους, ή άντίληψις δτι πρόσφορος δικονομία άποτελεϊ έρεισμα κοινω
νική; ειρήνης καί μοχλόν προόδου, δέν ήοχισεν είμή κατά τάς τελευταίας δε
καετηρίδας νά καταρρίπτη άδιάσειοτα δικονομικά δόγματα καί αξιώματα, κω- 
λύοντα κατά τό παρελθόν έπιστημονικήν ερευνάν, ήτοι τήν άνευ προκαταλή
ψεων προσπάθειαν πρός άνεύρεσιν τής σχετικώς όρθοτέρας μεθόδου πρός απο
νομήν αστικής δικαιοσύνης. Τό σύνθημα τής νέα; ταύτης θεωρητικής τε καί 
πρακτικής κινήσεως έδόθη έξ Αύστρίας, ητις έν τφ προσώπίο τοϋ Klein >)ύτύ- 
χησε ν’ άνοιξη τόν δρόμον, τόν οποίον σήμερον άκολουθοϋν καί αί λοιποί χώ
ροι καί, δπως φανερώνει ό πρό τριετίας είσαχθείς δικονομικός νόμος είξ τό 
Μαρόκον, ούχί πασών τελευταία ή Γαλλία.

Λόγιο τής προπαιδεύσεώς του ό ’ Ιωάννης Σημαντήρας γοργώς έφέρετο προς 
τό θεμελιώδες έν τή δικονομική έπιστήμη μεθοδολογικόν πρόβλημα καί ενωρίς 
έ'λαβε στάσιν έναντι τών ιδεών τούτων, ύπό τό κράτος τών όποιων ή δικονομία 
άπό κενόν καί άνούσιον συναρμολόγημα τυπολογιών προβιβάζεται είς φαίδραν 
/♦αΐ γεμάτων κοινωνικόν αι<τ9ηιια επιστήιχην.

’Ή δη είς τό πρό τινων ετών έκζοθέν πανηγυρικόν τεύχος έπί τφ  ίωβιλαίφ 
τοΰ Klein έχάραξε τήν γραμμήν, τήν όποιαν ήννόει ν’ άκολουθηση. Ευρύτε- 
ρον πραγματεύεται τά θέμα είς μελέτην του, ητις, κοσμοϋσα τάς στήλας τον 
προκειμένου τεύχους, έπέπρωτο νά είναι τό κύκνειον άσμά του. Καί την νεαν 
διδασκαλίαν δέν ένεκολπώθη άβασανίστως, έξ άπλής ροπής πρός στίλβοντας 
νεωτερισμούς. Είς κάθε γραμμήν τή; τελευταίας διατριβής του Θιαφαινεται η 
πάλη, ήν έσωτερικώς παλαίει, ύπό τό βάρος τής εύθύνης, νοΰς, και ε= ιδιο
συγκρασίας καί έξ έπιστημονικής ανατροφής ήκιστα ένθουσιών ύπερ καινών δαι
μόνιων. Καί είς κάθε του σκέψιν προβάλλει ή διακρίνουσα τόν επιστήμονα



προσπάθεια, οπως πρό παντός πείση εαυτόν περί τε τής ανάγκης τής μεταρ 
ρυθμίσεως καί περί τοϋ μέτρου καί τής έκτάβεως τών έ ν δ ε ικ ν υ ο μ έ ν ω ν  παρ’ 
ήμίν μεταβολών.

Ό λον  τόν χυμόν τής βραχείας ζωής του έξώδευσεν ό ’Ιωάννης Σημαντή
ρας εις τήν υπηρεσίαν τής ελληνικής επιστήμης, ή όποία μέ τόν άδόκητον θά- 
νατόν του, δέν χάνει μόνον πολύτιμον αύτής λειτουργόν, άλλά θάπτει καί Αραι
ότερος ελπίδας. Καί ίχ  τοΰ δλου του έργου ή σκιαγραφηθεϊσα συμβολή του 
πρός θεμελίωσιν δικοινομικής επιστήμης άνταξίας τής υψηλής έν τή σημερινή 
κοινωνική συγκροτήσει αποστολής τοΰ θετικού δικαίου,— αύτό είναι δχι μόνον 
τό άδρότερον σημείον πού έπρεπε νά έξαρβ-ή άπό τοΰ περιοδικοΰ τούτου, άλλ’ , 
είς τούς πενβοΰντας τήν επιστημονικήν άπώλειαν, καί τό προσφιλέστερον.’ Καθό
σον είς τόν μακρόν δρόμον, δν έχει νά διανύση, ύπό τήν πνοήν τή'ς άναγεν- 
νωμενης επιστήμης, ή ανακαινιστική τοΰ ελληνικού δικαίου κίνησις, συχνά, 
πολύ συχνά, θέλομεν συναντά τήν εύγενικήν προσωπικότητα τοΰ Ίωάννου Ση
μαντήρα, ύφ’ ήν μορφήν, ώς άπό 
άφ’ ημών.

’Επιστημονική Κίνησις

Ε ταιρεία  τώ ν κοι- Ύ π ό τήνέπωνυ- 
νω νικώ ν καί πολι- μίαν αύτήν ίδρΰθη 
τικώ ν Ε πιστήμω ν  τόνπερασμενον ’Α 

πρίλιον σωματεΐ- 
«V.. τοΰ οποίου σκοπός κατά τό κατα
στατικόν του είναι ή ένίσχυσις τών 
κοινωνικών καί πολιτικών έπιστημών 
δι’ όργανώσεος επιστημονικών δια
λέξεων καί συζητήσει;»ν. διά συστά- 
σεως βιβλιοθήκης καί εντευκτηρίου, 
δι’ έκδόσεως συγγραμμάτων καί πε
ριοδικού, δι’ ένεργείας επιστημονικών 
διαγωνισμών καί ερευνών, δι’ ίδρυ- 
σεως έλευθέρας σχολής τών κοινωνικών 
καί πολιτικών έπιστημών καί διά παν
τός άλλου προσφόοου μέσου.

Ά πό τόν περασμένον Σεπτέμβριον ή 
Εταιρεία έγκατεστάθη είς τό άνω πά
τωμα τοΰ έπί τής όδοΰ Σταδίου 14 με
γάρου τής άσφαλιστικής Εταιρείας «Ή  
Ανατολή», δπου συνέστησεν εύρύχωρον 

άναγνώστήριον μέ όλονέν πλουτιζομένην 
βιβλιοθήκην καί έπίσης εύρύχωρον καί 
ανετον έντευκτήριον. Τόν ίδιον μήνα έγ- 
καινίασε τάς έπιστημονικάς συνεδριάσεις 
της, τών οποίων περιληπτικά πρακτικά

:ολος της κινήσεως ταύτης, άπεχο>ρίσθη 

Κ. Δ .  Τ Ρ 1 Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Τ Γ Ο Υ Λ Ο Σ

θά καταχωροΰνται είς τήν Έπιθεοιρη- 
σιιν.

Σ υ ν ε δ ρ ί α  7 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  
1910. Ό  προεδρεύων έκ τών έφορων τών 
επιστημονικών συνεδριάσεοιν κ. Θ. Γ. 
Πετιμεζάς, άναπτύσσει δι’ ολίγων τά τής 
συστασεως καί τοΰ σκοποΰ τής 'Εται
ρείας, με#’ δ παραχωρεί τήν προεδρείαν 
είς τόν παρισταμενον έκ τών έταίρων κ. 
Θ. 'JJ. Μπασιάν, υπουργόν έπί τής Έθν. 
Οικονομίας. Οΰτος δίδει τόν λόγον είς 
τόν κ. Παπαναστασίου, δστις άνακοινοΐ 
συντετμημενην τήν είς τό τεύχος το ντο 
τής Επιθεωρησεως καταχωρουμένην μελέ 
την του ύπό τόν τίτλον « ’Εθνικισμός». 
Μετά διακοπήν ένός τετάρτου άρχίζει ή 
έπι τής άνακοινώσεως συζήτησις.

Ο κ Δ. Γ  λ η ν ό ς υποστηρίζει δτι 
οί προσδιορίζοντες τόν έθνικισμόν δροι, 
τούς οποίους άνέφερεν ό κ. Παπαναστα
σίου, δέν λύουν τό ύπό συζήτησιν θέμα, 
δηλ. οέν έξηγοϋν τήν εξαιρετικήν εντα- 
σιν τοΰ εθνικισμού κατά τούς τελευταί- 
°υς χρόνους. Αΰτη πρέπει νά άποδοθή 
είς οικονομικά αίτια, καί δή είς τόν 
καπιταλισμόν, ό όποιος εμφανίζεται άπό 
τόν 16ον αιώνα καί παρακολουθείται 
από την γενεσιν τών άστικών κέντρων, 
τών αστικών τάξεων καί τών νεοιτέρων

έθνικών γλωσσών. 'Ο  καπιταλισμός έπέ- δείξε, σπονδαιοτατην έπίδρασιν εις γέ- 
φερε τήν οικονομικήν έλευθερίαν, τόν νεσιν τού εθνικισμού. Αλλ η επιδρασις 
οικονομικόν ατομικισμόν, έκ τοΰ όποιου αύτή άσκεΐται πρωτίστους διά τής δημι- 
προέκυψεν ό έθνικισμός. Είς τήν αύτήν ουργίας τοΰ έθνους, τήν όποιαν είς μέ- 
αίτίαν οφείλεται καί ό ιμπεριαλισμός, γιστον βαθμόν προσδιορίζουν αί οικονο- 
δηλ. ή τάσις πρός έπι βολήν εξω  τής ί- μικαί συνθήκαι, Εις την εκδηλωσιν τού 
δίας έθνικότητος καί πρός έκμετάλλευ- εθνικισμού αμέσως οι οικονομικοί οροι 
σιν άλοεθνών κοινωνικών στοιχείων. Ή  ασκούν γενικώς δευτερευουσυν ή ούδε- 
έπίδρασις τών οικονομικών αίτιων κατα- μίαν έπίδρασιν. II εθνικιστική ε,εγερ- 
φαίνεται, πλήν άλλων, καί είς τήν έν- σις εθνικών μειοψηφιών είς συνταγματι- 
τασιν τοΰ έθνικισμοΰ τών έθνικών μειο- κά κράτη δεν οφείλεται, τουλάχιστον 
ψηφιών είς τά κοινοβουλευτικά κράτη, τάς περισσότερα; φοράς, είς οίκονομι- 
ή όποία οφείλεται πρωτίστως είς τήν κήν έκμετάλλευσιν, άλλ’ εις στερησιν η- 
οίκονομικήν έκμετάλλευσιν τών μειοψη- θικών άγαθών — καλλιέργειας τής εθνι- 
φιών άπό τάς πλειοψηφίας. κής γ /ώσσης, αύτοπροσδιορισαοΰ τοΰ ε-

'Ο  κ. Α. Ά ν δ ρ ε ά δ η ς  αποκρούει 
τήν άποδιδομένην ύπερβολικήν σημασίαν 
είς τούς οικονομικούς παράγοντας. Έ ξ  
ίσου μεγάλην, πολλάκις μεγαλυτέραν 
έπίδρασιν άσκούν άλλοι δροι, ηθικοί. 
Άπόδειξις ή 'Ελληνική Έπανάστασις, 
ύπέρ τής όποιας, πλήν μερικών έξαιρέ- 
σεων, αί εύποροι τάξεις έθυσίασαν δ,τι 
είχαν. ’ Εκτός τούτου εθνικισμόν έχομεν 
καί είς τήν άρχαιότητα (ελληνικοί άγώ- 
νες κατά τών Περσών) καί είς τον 
μεσαίωνα (έξέγερσις τής (Jeanne d’ 
A r c ) ,  επομένως δέν είναι όρθή ή άνα- 
γωγή τοΰ εθνικισμού είς τόν καπιταλι
σμόν. Είς έκάστην έποχήν καί εις εκα- 
στον τόπον ιδιαίτερος συνδυασμός παρα
γόντων προκαλεί έθνικιστικάς εκδηλώ
σεις.

Ό  κ. Α. Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ  λέ
γει δτι ή θεωρία τοΰ οικονομικού προσ- 
διορισμοΰ τής ιστορίας είναι όρθή εις 
τήν βάσιν της, προκειμενου νά εξηγηθή 
είς τήν γενικήν της γραμμήν, ή κοινωνι
κή καί πολιτική έξέλιξις. Ά λ λ ’ ώς έκ 
τής μεγάλης καταχρήσεως αύτής πού 
γίνεται είς τήν έξήγησιν τών καθ’ έκα
στον κοινωνικών φαινομένων, ως και εκ 
τής στενής ερμηνείας της, αποβαίνει 
πολλάκις έμπόδιον είς τήν έπιστημονικήν 
έ'ρευναν. Τούτο είναι κοινόν εις ολας τας 
μονιστικάς θεοιρίας, τών οποίων πρεπει 
νά γίνεται χρήσις μέ μεγάλην προσοχήν. 
Οί οικονομικοί δροι άσκοΰν, δπως άπε-

θνους—· δπως δεικνύει ή εθνικιστική εκ- 
δήλ'ο,πς τών Πολωνών είς τήν Γερμα
νίαν. Ό  ισχυρισμός τού κ. ] ’ληνού, δτι 
δέν εξήγησε τήν κατά τούς νεωτατους 
χρόνους έντασιν τού έθνικισμοΰ, δέν εί
ναι βάσιμος. Είς τήν αρχαιότητα, έφόσον 
τό έθνος περιωρίζετο είς τά στενά δρια 
τής μικρδς άστικιής πολιτείας, ό σχετι
κός εθνικισμός έξεδηλοΰτο ζωηρότατος, 
άλλ’ δταν τό έθνος έξετέθη πέραν άπό 
τά δρια αύτά, ή πολιτική διαίρεσις ήμ- 
πόδιζε τήν γενεσιν τοϋ ενωτικού εθνικι
σμού. Είς τόν μεσαίωνα ή έθνική έπιμι- 
ξία ήμπόδιζε τήν μόρφωσιν τών εθνών 
καί έκ τούτου τόν έθνικισμόν. ’ Εκτός 
τούτου καί οί άλλοι δροι που άνέφερε, 
συντείνουν είς τήν έντονωτέραν έθνικι- 
στικήν έκδήλωσιν κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους, δέν είναι δέ άδύνατον νά εύρε- 
θοϋν καί άλλοι, άλλά δέν φωτίζεται τό 
ζήτημα, έάν εΐπωμεν, δτι ό εθνικισμός 
προσδιορίζεται άπό οικονομικούς δρους 
μόνον.

Ό  κ. Δ. Κ υ ρ ι α ζ  ή ς παρατηρεί, 
δτι ό κ. Παπαναστασίου δέν είπεν, αν 
οί διάφοροι δροι τοϋ έθνικισμοΰ πού άνέ
φερεν ενεργούν άνεξαρτήτως άπ’ άλλη- 
λων ή εύρίσκωνται είς αίτιολογικην συ
νάφειαν. Είς τήν δευτεραν περίπτωσιν 
πρέπει νά όρισθή ποιος είνε ο πρωτογε- 
νέστερος δρος, ό άποτελών τήν αρχικήλ 
αιτίαν. Τούτο εχει εξαιρετικήν πρακτι
κήν σπουδαιότητα, διότι καθιστά δυνα-



τήν τήν πρόγνωσιν. Ώ ;  τοιαύτη δέ άο- 
χικ ή αίτια πρέπει νά θεωρηθη καί κατά 
τήν γνώμην του ό οικονομικός παρά
γων.

'Ο  κ. Γ. Κ α φ α ν τ ά ρ η ς  λέγει, οτι 
είς έκάστην ειδικήν περίπτωσιν τής κοι
νωνικής ζωής υπάρχουν ίίδικαί αΐτίαι, 
άλλά πάντοτε καί μία γενικότερα. Τοι
αύτη δέ άναφορικώς είς τόν εθνικισμόν 
είναι οί οικονομικοί οροι, οί όποιοι ποο- 
καλοϋν τήν μόρφωσιν τών εθνών.

'Ο  κ. Α. Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ λέγει, 
δτι δέν προάγομεν τήν ερευνάν τών κοι
νωνικών φαινομένων, δταν λέγωμεν ά
πλώς δτι προσδιορίζονται άπό οικονο
μικούς «οους. διότι ή κοινωνική ζωή 
στηρίζεται γενικώς εις οικονομικάς σχέ- 
σεις, άφοΰ οί άνθρωποι έχουν «νάγκας 
ύλικάς καί αγωνίζονται νά τάς Ικανο
ποιήσατε·. Διά νά εχη ή αναγωγή αύτή 
σημασίαν,, πρέπει νά προσδιορίζεται ποια 
οϊκονομική μορφή ή οικονομικός δρος 
προσδιορίζει καί κατά ποιον τρόπον 
προσδιορίζει εν κοινωνικόν φαινόμένον 
Πρέπει δέ είς τήν καθ' έκαστον έξέτα- 
σιν τών κοινωνικών φαινομένων νά κα
ταβάλλεται προσοχή, ώστε νά μή άνά- 
γατνται αύτά μετά σπουδής καί άνεξε- 
τάστ.ος είς παράγοντας, τών οποίων αμ
φισβητείται ό βαθμός καί ή γενικόχης 
τής έπιδράσεως. ΔΓ αύτόν τόν λόγον 
άπέφυγε νά έξετάση τήν αίτιολογικήν 
συνάφειαν μερικών έκ τών δρων, πού 
άνέφερε —υπάρχουν καί οί άσκοΰντες 
έπίδρασιν άνεξαρτήτως τών άλλων,—  
ώς έπί παραδείγματι ώρισμένης οικονο
μικής μορφής καί τών πολιτικών ελευ
θεριών. "Αλλως θά ήτο υποχρεωμένος 
νά είσέλθη είς τήν έξέτασιν γενικωτέ- 
ρου ζητήματος, λίαν άμφισβητουμένου, 
δπερ δέν θά ήτο πρακτικόν. Ύπεστηρί- 
χθη, δτι ή ειδική οικονομική μορφή, ή 
προσδιορίζονσα τόν εθνικισμόν, είναι ό 
καπιταλισμός. Τοΰτο δέν είναι ορθόν, 
άφοΰ υπάρχει εθνικισμός πρό τής έμφα- 
νίσεως τοϋ καπιταλισμοί καί άφοΰ καί 
είς τήν σημερινήν εποχήν ή έκδήλωσις 
τοϋ έθνικισμοΰ δέν προϋποθέτει άναγ-

καίως καπιταλισμόν. Άπόδειξις ό έθνι- 
κισμάς τών 'Εβραίων, τών Πολωνών, 
τών ’ Αρμενίων καί ό ί δικός μας. Ό  κα
πιταλισμός ενισχύει μάλλον τόν διεθνι
σμόν. Έ άν θέλωμεν νά εΰρωμεν τήν αρ
χικήν αιτίαν, έκ τής όποιας πηγάζει ό 
εθνικισμός, πρέπει νά τήν άναζητήσωμεν 
είς τό κοινωνικόν ένστικτον, τό οποίον 
ώθεί τόν άνθρωπον είς κοινήν συμβίω- 
σιν μέ άλλους ανθρώπους καί είς προ- 
σκόλλησιν είς ώρισμένον πολιτισμόν καί 
ώρισμένην ιστορίαν, είς τρόπον ώστε 
δέν θέλει τήν καταστροφήν τής σχετι
κής όμάδος άνθριόπων καί τοϋ σχετικοϋ 
πολιτισμού. Είναι δυνατόν (ορισμένοι 
άνθρωποι νά αποδεχθούν ξένον ή ξένους 
πολιτισμούς, καί τότε είνε ένδεχόμενον νά 
έξασθενήση είς αύτούς τό εθνικόν αί
σθημα. Εναντίον τής έξασθενήσεως αύ
τής ενεργούν άλλα αισθήματα, ιός τό 
αίσθημα τής ηθικής ύποχρεώσεως συν- 
ταυτισμοϋ μέ τό ίδιον έθνος, αίσθημα 
φιλοτιμίας, δικαιοσύνης, δταν τό ίδιον 
έθνος αδικείται, άμίλλης πρός άλλους 
ανθρώπους, τό οικονομικόν συμφέρον 
κλπ. 'Ο  ιμπεριαλισμός έχει έπίσης αφε
τηρίαν τά κοινωνικόν ένστικτον πού ε
νώνει τούς ανθρώπους είς χωριστάς ο
μάδας, άλλ’ επειδή δέν αποβλέπει είς 
όιατήρησιν τών αγαθών πού πηγάζουν 
έκ τού εθνισμού, επηρεάζεται πολύ πε
ρισσότερον, παρά ό έθνικισμός άπό οι
κονομικά συμφέροντα. Διά τοϋτο φορείς 
του είναι αί κερδίζουσαι έξ αύτοΰ τάξεις, 
σήμερον αί κεφαλαιοκρατικοί καί ώρι- 
σμέναι ύπαλληλικαί. Καί διά τοΰτο δμως 
ό ιμπεριαλισμός είναι επιδεκτικός περιο
ρισμού πολύ περισσότερον παρά ό εθνι
κισμός, ό οποίος έχει βαθυτέρας ρίζας 
γενικώς είς τήν ψυχήν τών ανθρώπων. , 
Ή  έξέλιξις τών ιμπεριαλιστικών καί ε
θνικιστικών τάσεων τό άποδεικνύει.

Ό  κ. Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ  αποδίδει 
εξαιρετικήν σημασίαν είς τόν οικονομι
κόν παράγοντα καί άποκρούει τήν γνώ
μην τοϋ κ. Άνδρεάδη, δτι διάφοροι δροι 
είς έκαστον έθνος προσδιορίζουν τόν ε
θνικισμόν, διότι, είναι ασυμβίβαστος πρός

τήν σταθερότητα τών κοινωνικών νόμων, 
ητις δέν ήμπορεΐ νά άμφισβητηθή — στα- 
θερότης οικονομικής, κοινωνικής καί πο
λιτικής έξελίξεως είς τούς διαφόρους λα
ούς—, καί αποκλείει τήν πρόγνωσιν.

Ό  κ. Κ. Π ο λ υ χ ρ ο ν ι ά δ η ς λέγει, 
δτι θά έπρεπε νά έξακριβωθή αν ό 
εθνικισμός είναι προϊόν σκέψεως ή αι
σθήματος. Έ άν συμβαίνει τό πρώτον, 
ήμπορεΐ νά άναχθή είς οικονομικός αί
τιας, άλλως δχι.

Σ υ ν ε δ ρ ί α  21 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  
1916. 'Ο  προεδρεύων κ. Α. Παπαναστα
σίου παραχωρεί τήν προεδρείαν είς τόν 
παριστάμενόν έπίτιμον έταίρον κ. Γ. 
Άγγελόπουλον, ό οποίος ευχαριστεί διά 
τήν έκλογήν του ώς έπιτίμου εταίρου. 
’ Ακολούθως ό κ. Ν. Κιτσίκης άνακοινώ- 
νει συντετμημένην τήν είς τό τεύχος 
τούτο καταχωρουμένην μελέτην του περί 
τής θιτικιστικής φιλοσοφίας τοϋ Μάχ. 
Μετά σύντομον δέ διακοπήν άρχεται ή 

' έπί τής άνακοινώσεως συζήτησις.
'Οκ.Α.ΙΙ α π α ν  α σ τ α σ ί ο υ  δέν συμ

φωνεί είς τό δτι έκείνο πού χαρακτηρί
ζει τόν Μάχ είναι άκρα αντίθεσις πρός 
τόν Κάντιον. Ή  θετικιστική φιλοσοφία 
τοϋ Μάχ άντιτίθεται κυρίως πρός τόν 
μεταφυσικόν ιδεαλισμόν καί τόν ματερια
λισμόν, ένώ προσεγγίζει τήν κριτικήν 
φιλοσοφίαν. Είς δσα δέ σημεία διαφοι- 
νεί ό Μάχ πρός τόν Κάντιον δέν ήμπο- 
ρεί νά -ύποστηριχθή,δτι έχει δίκαιον.Καί ό 
Κάντ·ος καί ό Μάχ δέχονται δτι ή 
γνώσις στηρίζεται είς τήν εμπειρίαν, η 
όποία έχει άφετηρίαν τά  συναισθήματα. 
’ Αλλ’ έκ τών συναισθημάτοιν αύτών δέν 
θά ήτο δυνατόν νά σχηματισθή γνώσις, 
άν δέν εϊχεν ό άνθρωπος τήν Ικανότητα 
γά χωρίζη τά αντικείμενα καί νά τα φέ- 
ρη είς συνάφειαν, δηλ. χωρίς τους τυ- 
πους, χρόνον, χώρον καί τόν νόμον τής 
αίτιότητος, οί οποίοι ύπάρχουν πρό πά
σης γνώσεως. Τήν θεοιρίαν αυτήν δεν 
ανατρέπει ή ύπό τοΰ Μάχ ύποστηριζο- 
μένη γνώμη, δτι οί περί ών ό λόγος τύ
ποι έμορφώθησαν διά τής προσαρμογής, 
εις ζον αγώνα περι υπαρςεως του αν

έρωτου κατά προγενέστερα στάδια της 
έξελίξεώς του. Διότι ό Κάντιο- λαμβάνει 
τόν άνθρωπον ώς έχει σήμερον. Μεταξύ 
τοΰ Κάντιου καί τού Μάχ υπάρχει ό 
Δάρδιν καί ή βιολογική επιστήμη, τήν 
όποιαν δέν εϊχεν ύπ’ δψει του ό Ιίάντιος 
καί ητις δμως δέν άνατρέπει τήν φιλο
σοφίαν του. Ή  άπόκρουσις ύπό τοΰ Μάχ 
τής ιδέας τού δνταις δντος τοϋ Ιναντίου 
δέν είναι επιτυχής. Διότι άφοϋ λαμβά- 
νομεν γνώσιν τού έξοντερικοϋ κόσμου διά 
μέσου τών αισθητηρίων, είναι αδύνατον 
νά ΰεβαιωθώμεν, έάν καί κατά πόσον ό 
έξωτερικός κόσμος είναι δμοιος πρός 
δ,τι μας φαίνεται. Έ κ τούτου ή ανάγκη 
τής ιδέας τοϋ δντως δντος. Ό  Μάχ, δ
πως κοταργήση τήν ιδέαν αύτήν, εύρί- 
σκεται είς τήν άνάγκην νά άρνηθή το 
έ γ ώ— ένώ τίποτε δέν υπάρχει άμεσώ- 
τερον καί πραγματικοίτερον άπ’ αύτό—  
καί "ά  συνταυτίση τό έγώ καί τόν κόσμον 
είς ένα καί τό αύτό, δπερ είναι καθαρά 
Ιίεταφυσιική.

Ή  ιδέα τής συναρτήσεως δέν ανατρέ
πει είς τήν θέσιν της τήν ιδέαν τής αί
τιότητος. Είναι δέ ζήτημα έάν ό συγχρο
νισμός αιτίου καί αίτιατοϋ καί δχι ή αλ
ληλοδιαδοχή των είναι εφαρμόσιμος είς 
δλα τά φαινόμενα, X χ. τά βιολογικά καί 
κοινωνικά.

Ό  κ. Ν. Κ ι τ σ ί κ η ς παρατηρεί δτι 
έλαβεν ύπ’ δψιν τήν καντιανήν φιλοσο
φίαν, ώς αυτη παρουσιάζεται σήμερον 
άπό -Γούς νεοκαντιανούς. Επομένως δέν 
έχει σημασίαν ή άντίρρησις, δτι ή καν
τιανή φιλοσοφία δέν ήδύνατο νά εχη 
ύπ’ δψιν της τήν βιολογίαν. Ή  αντίθεσις 
δέ μεταξύ Κάντιου καί Μάχ ύποστηρίζε- 
ται μετά έξαιρετικής σφοδρότητος άπό 
τόν ίδιον τόν Μάχ, είς πλείστα μερη τοϋ 
έργου του. νΟντο)ς αί δύο φι?.οσοφιαι 
άρνούνται άλλήλας, άποτελοϋσαι τα δυο 
χαρακτηριστικά άντίθετα ρεύματα τής 
συγχρόνου έποχή^, Ή  πριότη θεμελιώ
νει τόν άπόλυτον ύ π ο κ ε ι μ ε  ν ι σ μ ό ν ,  
καθ’ δν ό κόσμος ποοσβλέπεται υπο τό 
πρίσμα τοϋ έ γ ώ  καί ητις επεκτεινομένη 
καταλήγει είς τήν πλήρη άρνησιν κό



σμου, έκτο; αΰτοΰ ευρισκομένου. Ή  
δευτέρα τουναντίον διαλύουσα τό έ 7 ώ 
ώ ;  άντίθεσιν πρό; εξωτερικόν κόσμον, 
αφομοιώνει αυτό πρό; τόν τελευταϊον, 
καί τό εξετάζει πλέον ώ ;  άντικείμενον 
μέ σημεϊον όράσεο); έκτος αΰτοΰ.

Διά τήν πρώτην, τήν κριτικήν φιλο
σοφίαν, ό κόσμο; είναι σταθερά; μορ
φής αμετάβλητο; καί μ ή ε ξ ε λ ι σ σ ό 
μ ε ν ο ς ,  ώς διαμορφούμενος έντός τών 
σταθερών τύπων αίσθήσεως καί νοήσε
ως, διά τήν δευτέραν, τήν θετικιστικήν, 
ισχύει τό «π ά ν τ α ρ ε ϊ» τοΰ Ηρακλεί
του, δπερ σημαίνει καταστροφήν πάσης 
σταθερότητος, άένναον κίνησιν καί με
τασχηματισμόν, καί δπερ γίνεται βάσις 
τών σημερινών φιλοσοφιών, πραγματι
στικών και βεργσονικών. Τό γεγονός, 
δτι άμφότεραι αί φιλοσοφίαι έχουσιν ώς 
βάσιν τήν ε μ π ε ι ρ ί α ν ,  δέν πρέπει νά 
άπατφ, διότι ή λέξις αΰτη εχει έντελώς 
διαφορετικήν σημασίαν είς έκάστην έξ 
αυτών. 'Υπό τήν έννοιαν τοϋ Κάντ ή 
έμπειρία είναι τεχνητή, σημαίνει υλικόν 
αισθημάτων, όποβληθέν δμως προηγου
μένως είς ειδικήν έπεξεργασίαν πρώτον 
τής αίσθήσεως διά τών τύπων αύτής 
χώρου καί χρόνου, δεύτερον τής νοήσε
ως διά τών βασικών έννοιών τής αί
τιότητος κ.τ.λ. Ά λ λ ’ οΰτω παραμορφοϋ- 
ται έντελώς τό αρχικόν υλικόν, δπερ μό
νον έχει σημασίαν διά τήν φιλοσοφίαν 
τοΰ Μάχ, άποτελοϋν τήν καθαράν εμ
πειρίαν.

Δικαίως ό Μάχ άποκαλεΐ έαυτόν άντι- 
μεταφυσικόν. 'Ολόκληρον τό εργον του 
άφιεροϋται είς τήν διάλυσιν τών φαντα
σιοκοπημάτων τοΰ ματεριαλισμού καί τής 
καθαρά; σκέψεως, Ά λλά  τοΰτο κυρίως 
εξαίρετοι διά τήν καταστροφήν τών μυ
στηριωδών φορέων τών ψυχικών καί φυ-: 
σικών Ιδιοτήτων, τοΰ έ γ ώ  καί τοΰ ό ν 
τ ω ς  δ ν τ ο ς  καί τοΰ δεσμοϋ μεταξύ 
αύτών, τής μυστηριώδους ένεργείας, ή- 
τις καλείται α I τ ι ό τ η ς. 'Η  έννοια τής 
σ υ ν α ρ τ ή σ ε ω ς ,  οΰσα πληρεστέρα 
τής τελευταίας ώς περιλαμβάνουσα τάς 
εξαρτήσεις μεταξύ τών καταστάσεων έν

τφ παρελθόντι, παρόντι καί μέλλοντι, 
είναι άπηλλαγμένη πάσης μεταφυσικής 
προσθήκης.

Αί έννοιαι έ γ ώ καί δ ν διατηροΰσι διά 
τόν Μάχ έπιστημονικήν μεθοδολογικήν 
άξίαν. Είναι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ς  τρόπος 
διατυπώσεως συγκροτημάτων παρουσια- 
ζόντων σ χ ε  τ ι κ ή ν  σταθερότητα.

Ό  κ Κ. Β α ρ 6 α ρ έ σ ο ς υποστηρί
ζει, δτι ά νόμος τής συναρτήσεως παρου
σιάζει μεγαλυτέραν έντέλειαν καί είς 
τάς κοινωνικά; έπιστήμας, π χ. είς τήν 
εγκληματολογίαν, είς τήν οποίαν ύπό τήν 
έπήρ-ιαν καί τοϋ νόμου τής αίτιότητος 
είχαν καταλήξει παλαιότερον είς εσφαλ
μένα συιιπεράσματα περί τών αιτίων τοΰ 
έγκλήματος.

'Ο  κ. Κ. Δ ό σ ι ο ς  υποστηρίζει έπί
σης τήν ορθότητα τοϋ δρου τής συναρ
τήσεως διά τάς φυσικά; έπιστήμας, διότι 
ώς έκ τοϋ πολυαρίθμου τών είς τό πα
ρελθόν άναγομένων αιτίων, δέν είναι 
δυνατόν νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν είς 
τήν διατύπωσιν τών φυσικών νόμων— 
προκ.Ξίμένου περί αίτιολογικής συναψεί- 
α ;—  φαινόμενα, μή συγχρονιζόμενα, 
δηλ. μή ευρισκόμενα έν συναρτήσει.

'Ο  κ. Α. Π α π α ν α σ τ α σ ί ο υ  πα
ρατηρεί δτι ό νόμο; τής αίτιότητος δέν 
έχει καμμίαν ευθύνην διά τάς παλαιάς 
έγκληματολογικάς θεωρίας, άλλ’ ώρι- 
σμέναι ίδέαι περί τής έλευθερίας τής 
βουλήσεως. Αί νεώτεραι έγκληματολο- 
γικαί θεωρίαι, αί λαμβάνουσαι ύπ’ οψιν 
τά άνθρωπολογικά καί τά κοινωνιολο
γικά δεδομένα, συμβιβάζονται πληρέ
στατα μέ τόν νόμον τής αίτιότητος.

Κοινωνική νομο&εοία.

'Ιταλικός νόμος έπι Ό χ ι μόνον κατά 
τής σνμβάαεως τό ίδικόν μας ί δ ι ο

έργ.Λθίχς τικόν δίκαιον,τό τό
σον χασμχιώδες έν 

τή ρυθμίσει τής μισθώσεως υπηρεσιών, 
άλλά καί κατά τούς συγχρόνους κώδι
κας, είτε άστικοϋ, είτε είδικοΰ εργατικόν 
δικαίου, έπέρχεται κατά κανόνα λύσις

τής συμβατικής σχέσεως έργασίας, Ο
ταν οί έκμισθωταί υπηρεσιών (έργάται, 
ιδιωτικοί υπάλληλοι κτλ.) προσέλθουν 
ώς έ’φεδροι είς τόν στρατόν καί τόν στό
λον. Αί εξαιρετικοί ύπέρ τοϋ έργάτου 
διατάξεις τών αστικών κωδίκων (ΐδε 
περί αύτών Έκθεσιν καί προσχέδιον νό
μου περί συμβάσεως εργασίας, εκδ. ύ- 
πουργ. Έθν. Οίκ. 1913, σελ. 20 πρβλ. 
καί Planiol. droit civil II § 1896 
οίς επ.) δέν έπαρκοϋν τήν σήμερον είς 
προστασίαν τοΰ έκμισθωτοΰ, δστις δχι 
μόνον διαρκοϋντος τοϋ πολέμου στερεί
ται παντός μισθού, άλλά καί απολυόμε
νος ευρίσκει συνήθω; κατειλημμένην τήν 
θέσιν του παρ’ άλλου.

Τό κενόν τοϋτο σκοπεί νά πληρώση 
■έφετεινός ιταλικός νόμος, άφορών τήν 
προστασίαν υπαλλήλων ιδιωτικών έπιχει- 
ρήσειον κληθέντων είς στρατιωτικήν υ
πηρεσίαν (Decreto lu ogoten eczia le  n. 
490, in data 1  m aggio  1916 , recante 
provved im enti a favore deg li im pie- 
gati delle aziende private richam ati 
in servizio m ilitare). ’Ιδού αί κυριώτε- 
ραι διατάξεις :

Διαρκοϋντο; τοΰ πολέμου ή συυιβατική 
σχέσις έργασίας, ή ύφισταμένη μεταξύ 
τών άπό έτους τούλάχιστον είς τήν αύ
τήν έπιχείρησιν ύπηρετούντων υπαλλή
λων, οίτινες έπεστρατεύθησαν, καί τών 
ύπέρ τούς δύο υπαλλήλους άπασχο- 
λουσών επιχειρήσεων, δέν λύεται άλλ’ 
άναστέλλεται μέχρις ού άπολυθή έκ τών 
τάξεοιν τοΰ στρατοϋ ό υπάλληλος. Έ άν 
ούτος έντός μηνός άπό τής άποστρατεύ- 
σεώς του δηλοιση είς τήν έπιχείρησιν, 
δτι άναλαμβάνει τήν θέσιν του, προσ
λαμβάνεται ύποχρεωτικώς ύπό τής έπι- 
χειρήσεως έντός 15 ημερών άπό τής δη- 
λώ σεω ς.Ό  παραλείψας τήν έμπρόθεσμον 
δήλωσιν θεωρείται παραιτηθείς. Έ άν είς 
άντικατάστασιν τοΰ έπιστρατευθέντος 
προσήλθεν έτερος,άναπροσλαμβανομένου 
τοΰ έπιστράτου μετά τήν άπόλυσίν του, 
ή συμβατική σχέσις έργασίας τοΰ έτέρου 
λύεται αύτοδικαίως μετά προηγουμένην 
καταγγελίαν δεκαπενθημέρου προθεσμί

ας. Η έπιχείρησις ύποχρεοΰται νά κατα
βάλω εί; τόν έν έπιστρατεύσει υπάλληλον 
άποζηιιίωσιν ποικίλλουσαν άναλόγως 
τοϋ χρόνου τής συμβατικής του σχέσε
ως, τής πολιτικής του καταστάσεως καί 
τοϋ αριθμού τών τέκνων του. Επιχειρή
σεις, αΐτινες πίπτουν είς τά δρια τοΰ νό
μου δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι  ν’ απασχολούν 
τούς λοιπούς υπαλλήλους των πλέον τών 
εργασίμων ώρών έπί προσθέτω αντιμι
σθία κατώτερα τής κανονικής. Αί έκ τής 
έφαρμογής τοΰ νόμου προκύπτουσαι δια- 
φοραί δικάζονται ύπό τριμελών διαιτη
τικών επιτροπών, άποτελουμένων έξ  έ
νός τακτικού δικαστοΰ, ώς προέδρου, 
ένός εμπόρου ή βιομηχάνου καί ένός υ
παλλήλου ιδιωτικής έπιχειρήσεως. Α νά 
λογος είναι ή συγκρότησις τής έν Ρώμη 
Κεντρικής επιτροπής, ήτις δικάζει τήν 
δι’ βρισμένους λόγους έπιτρεπομένην έ- 
φεσιν.

Κατά τόν γαλλικόν Κώδικα ’ Εργασίας 
καί Κοινωνικής Προνοίας τίτλ. I I  άρθρ. 
25 ή πρός έκπαίδευσιν πρόσκλησις είς τά 
δπλα ώς έφέδρου είτε τοΰ μισθωτού υπη
ρεσιών είτε τού έργάτου ή υπαλλήλου, 
δέν λύει τήν σύμβασιν έργασίας. Πρός 
συμπλήρωσιν τοϋ άρθρου τούτου υπεβλή
θη τόν Μάϊον τοΰ 1915 είς τήν Γαλλικήν 
Βουλήν άιάλογος πρός τόν ιταλικόν νό
μον πρότασις, ήτις δέν γνωρίζω αν έγέ- 
νετο νόμος.

Δικαιοστάσιον και Δίά τοϋ άπό 29 
Νόμος 7 3 2  άρϋ·ρ.5 Σεπτεμβρίου 1916 

Βασ. Διατάγματος 
παρατείνεται τό «δικαιοστάσιον» μέχρι 
30 Νοεμβρίου 1916, είδικώς δ ’ ή λήξις 
τών παραγραφών καί συμβατικών προ
θεσμιών αναβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμ
βρίου 19 i6.

’Ή δη, δτε είς τήν παλαιάν Ε λλάδα 
συνετελέσθη πλέον ή πλήρης άποστρά- 
τευσις, θά επρεπε νά έπαναλάβη έν τώ 
προσήκοντι μέτριο τήν δράσίν της ή Δι
καιοσύνη. Τό,όρθότερον θά ήτο νά τεθό 
είς εφαρμογήν ή άπό πέρυσι συζητηθεΐσα 
έν τφ  Δικηγορικφ Συλλόγφ Αθηνών



πρότασις ; ν άνατεθή είς τούς προέ
δρους ν’ αποφαινωνται έπί έκάστης ντο 
θέσεως, αν υπάρχει κώλυμα πρός συζή- 
τησιν. Τοιουτοτρόπως θα έπετυγχάνετο ή 
εκδικασις σημαντικού μέρους τών υπο
θέσεων, καθ’ ας παρίστανται ο>ς διάδι
κος το Δημόσιον καί άλλα νομικά πρό
σωπα τοϋ δημοσίου δικαίου. Ιδίως ό
ταν τα πρόσωπα ταϋτα είναι εναγόμενα, 
ουδεν συνήθως κώλυμα πρός συζήτησιν 
θά εδρισκεν ό πρόεδρος, δεδομένου οτι 
είς ~άς πλείστας τοιούτων υποθέσεων ή 
ερις στρέφεται περί τήν ερμηνείαν νο
μικών διατάξεων.

Είς τήν εκτέλεση· τού περί ένοικίων 
νόμου 732 άρθρ. 5 άναφέρεται Β, Διά
ταγμα από 29 έπίσης Σεπτεμβρίου 1916, 
άπαοάλλακτον πρός τό πρώτον εκτελε
στικόν τοϋ αυτού νόμου Διάταγμα τής 
7 Ιουλίου 1916 καί Ισχυρόν ιιέχρι τέ
λους Νοεμβρίου 1916.

Έ ν  τή ερμηνεία, ήν ανωτέρω (σελ. 
165— 175) προσεπάθησα νά δώσω είς τό 
ατυχές αυτό νομοθέτημα, εξήγησα πώς 
θέλουν συμπληρωθή τά κενά αύτοΰ. Ή  
περαιτέρω άπαγόρευσις έξώσεως λόγον 
εχει μόνον έπί τών άνά μήνα λυτών μι
σθωτικών σχέσεων. Αυται δέν έκειντο 
έν τώ κύκλω τής νομοθετικής προνοίας· 
έν τοσούτω ή έρμηνεία θέλει συναγάγη 
τάς δέουσας συνεπείας τοιαύτη: άπαγο- 
ρεύσεως (άνοιτ. σ. 167, 169, 171).

"Οσον ομως αφορά τάς άνά Σβριον λν- 
τάς μισθώσεις, ούδεμία πλέον ανάγκη υ
πήρχαν άπαγορεύσεως έξώσεως ενεκα 
λήξεως τοΰ χρόνου. Αύται έχουν ήδη 
άνανεωθή, άφ ’ οτου ό μισθωτής παρέ- 
λειψε 45 ήμέρας πρό τής 1 Σβρίου 1916 
νά καταγγείλη τήν λύσιν (νά δηλαι-
ση, οτι «δέν θά παραμείνη έν τώ μι
σθίων). Καί ή άνανέωσις έπήλθε δι’ δ- 
λην τήν μισθωτικήν περίοδον, ήτοι μέχρι 
1 Σβρίου 1917. Και ναι μέν ή έκτασις 
τοϋ χρόνου τούτου είναι άιιφισβητήσι- 
μος άπό τής άπόψεως τοϋ κ α θ α ρ ο Γ
Ιουστινιάνειου δικαίου, άλλ" έδώ άκρι-
βώς ίά  έδοκιμάζετο ή υγιής κοινωνική 
άντίληψις το® δικαστοϋ, καλουμένου νά

ταμΐ] γ ας περι τά κ ε ί μ ε ν α  έριδα: 
με τήν βοήθειαν οχι μόνον έσχηματισμέ- 
νου ήδη έθίμου, άλλά καί τόσον κοπτε 
ροϋ οργάνου, οϊον ό κοινωνικός νόμος 
732 άςθρ. 5 (άνωτ. σ: 170. Δ ), Καί ν  
δοκιμασία αΰτη 6έν φρονώ, οτι -θ’ άπέ- 
ληγεν είς άποτυχίαν.

Γην άνανέωσιν τοΰ Διατάγματος έ- 
προκάλεσε, φαίνεται, ό φόβος μή είς το 
«έφ οσον» τοϋ άρθρου 5 (άνωτ. σελ. 
165) ύπονοηθή άντιστοιχοδσα ή έννοια ; 
έπι τοσοΰτον χ ρ ό ν ο ν  παρατείνεται. 
Φόβος άδικος. Όχι μόνον συντακτικοί; 
δέν δικαιολογείται τοιαύτη σύγχυσις, 
άλλά καί ή δλη φύσις τών άθηναϊχών 
μισθωτικών σχέσεων, ετι δέ πλέον αύτό 
τό περιεχόμενον τοΰ άρθρου 5 μέ τήν 
τεσσαοακονταπενθήμερον προθεσμίαν κα
ταγγελίας κατ’ ούδένα λόγον θά έπέτρε- 
παν τήν σκέψιν, δτι αί κατ’ έ'τος λυταί 
μισθώσεις εϊχον παραταθή μόνον μέχρι 
τέλους Σ)βρίου. 'Οπωσδήποτε, άπαξ ε- 
γινεν ή άρχή, τό Διάταγμα θ ’ άνανεοϋ- 
ται έκάστοτε καί δή κατ’ ανάγκην, πρός 
έξασφάλισιν πλέον καί αύτών τών έκμι- 
σθωτών, μέχρι τέλους τής έφετεινής μι
σθωτικής περιόδου, ήτοι εως 1 Σβρίου 
1917- Καί έπειδή ή διάταξις τοΰ άρθρ.
1 τοΰ νόμου ΔΞΗ' έφ’ ου έρείδεται ή 
εκδοσις τοιούτου Διατάγματος, δέν Ισχύ
ει ■ ίίμή μόνον μέχρι 30 ’ Ιουνίου 1917 
(νόμ, 732 άρθρ. 1), θά χρειασθή, α
πλώς καί μόνον διά τήν προκειμένην πε- 
ρίπτωσιν, νομοθετική παράτασις τής 
ισχύος τής διατάξεως ταύτης.

Κ . Δ . Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Γ Τ Ο Υ Λ Ο Σ

Οικονομική ζωή

Φορολογ ί  ι τώ ν  κχτά  Αί όλονέν αύ_ 
τή ν διάρκει ιν το ν  ξανόμεναι οίκο- 
πολέμον εκτάκτω ν  νομικαί άνάγκαι 
κερδών είς τή ν Γχλ- τών εμπολέμων 
λι~ν κρατών καί κα

τά δεύτερον λό
γον μερικών ουδετέρων, ή άόυνα- 
μία προγνώσεοις περί τής παρατά- 
σεως τοϋ πολέμου καί ή ύπάρχουσα σή-

,μερον δυσκολία £ΐς σύναψιν δανείων, ώ- 
θοϋν τά κράτη είς φορολογικός επιβα
ρύνσεις. Η αυςησις πρός τοΰτο υπαρ
χόντων φόρων — εκείνων τών οποίων ή 
πηγή δχι μόνον δέν έστείρευσεν έκ τοΰ 
πολέμου, άλλά καί άντέχει είς έπιβάρυν- 
σιν—  δέν είναι άρκετή. Ό  πόλεμος άνέ- 
τρεψε τούς δρους τής κοινωνικής οικο
νομίας, εις τραπον ωστε ένώ μέγα, τό 
μεγαλυτερον μέρος τών επιχειρήσεων, 
τών ιδιωτικών οικονομιών, ύφίσταται ζη- 
μίας ή το πολυ ευρισκεται είς στασιμό
τητα, άλλαι επιχειρι']σεις έπιτυγχάνουν 
μέγιστα καί κάποτε άμύθητα κέρδη. Μέ 
άλλους λόγους έδημιούργησεν οικονομι
κήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν δέν 
προσαρμόζονται οί υφιστάμενοι φόροι, 
ούδ’ αύτός ό φόρος τοϋ εισοδήματος, μέ 
τό σχετικώς έλαφρόν φορολογικόν πο- 
σοστόν των. Αί μεγάλαι θυσίαι, είς τάς 
όποιας υποβάλλονται συνεπείς τοΰ πολέ
μου τά κοινωνικά σύνολα, ή άναπτυσσο- 
μένη έκ τοΰ κοινοΰ άγώνος, τών κινδύ
νων και τών θυσιών κοινωνική αλληλεγ
γύη έπιβάλλουν βαρυτάτην φορολογίαν, 
ήτις είς τάς όμαλάς περιστάσεις θά έθε- 
ωρεΐτο δημευτική καί θά ήτο άδύνατος. 
Τοΰτο δε τοσοϋτο μάλλον, καθόσον μέ- 
γα μέρος τών κερδών οφείλεται άμεσώ- 
τερον καί έμφανέστερον, παρ’ δ,τι συ
νήθως συμβαίνει, είς τό κοινωνικόν σύν- 
ολον, ώς είναι τά κέρδη τών επιχειρή
σεων πολεμικών ΰλικώ-vy Τοιουτοτρόπως 
τό εν μετά τό άλλο τά εμπόλεμα κράτη 
καί τά περισσότερον θίγόμενα έκ τοΰ πο
λέμου ουδετερα —  έξαίρεσιν άποτελεϊ, 
δυστυχώς, ή Ε λλάς—  έπέβαλαν ή σκέ
πτονται νά επιβάλουν ειδικήν βαρεΐαν 
φορολογίαν έπί τών κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ πολέμου έκτάκτων κερδών. Τελευ
ταίως το παραδειγμα τών προηγηθέντων 
εις το ζητημα τοΰτο κρατών, δηλ. τής 
'Γερμανίας, τής ’Αγγλίας καί τής ’Ιτα
λίας, ώς καί τινων ούδετέρων ήκολού- 
•θησε καί ή Γαλλία διά τοΰ νόμου τής 1 
Ιουλίου ε. ε. περί έκτάκτου φορολο

γίας τών κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέ

μου έξαιρετικών ή συμπληρωματικών 
κερδών.

Ό  φόρος ούτος επιβάλλεται άναδρο- 
μικώς είς τά κέρδη τά έπιτευχθέντα άπό 
τής πρώτη; Αύγούστου 1914 καί τά έπι- 
τευχθησόμενα μέχρι παρελεύσεως έτους 
άπό τόν μήνα τής παύσεως τών εχθρο
πραξιών. Φορολογούνται δέ :

Α ')  Οί μή έπιτηδευματίαι — έξαιρέ- 
σει τών πωλούντων τά προϊόντα των 'είς 
τό κράτος γεωργών— , οί όποιοι άμέσω; 
ή έμμέσω; συνήψαν άγοραπωλησία; διά 
προμήθεια;, προωρισμένας διά τό κρά
τος ή τήν διοίκησιν, οί έκτελέσαντες εκ
τός τοΰ έπαγγέλματύς των ή παρεμπι
πτόντως εμπορικός πράξεις πρός τόν 
αύτόν σκοπόν καί οί έπιτηδευματίαι καί 
μη, οι όποιοι προσέφεραν τήν χρηματι
κήν των συνδρομήν ή τήν μεσολάόησίν 
των πρός σύναψιν άγοραπωλησία; μέ τό 
κράτος η τήν διοίκησιν άντί άμοιβής, 

Β ')  Οί έπιτηδευματίαι, οί όποιοι 
έπραγματοποίησαν κέρδη ύπερβαίνοντα 
τό κανονικόν κέρδος καθώς καί οί υπο
κείμενοι είς τόν φόρον τών μεταλλείων 
τής 21 ’ Απριλίου 1810.

Κανονικόν κέρδος άποτελεϊ ό μέσος ο
ρός τών τριών ετών πρό τής έπι.βολής 
τοϋ φόρου. ’Αλλ’ έν πάση περιπτώσει 
δέν δύναται τοΰτο νά είναι κατώτερον 
τών 5.000 φα., ουτε τών 6 ο )ο  τών 
πραγματικώς χρησιμοποιούμενων είς 
τήν έπιχείρησιν κεφαλαίων. Ή  βεβαί- 
ωσις γίνεται ή διά δηλώσεως, τής ο
ποίας ή παράλΐίψις, παρά τήν έφαρμο- 
ζομένην φορολογικήν τεχνικήν είς τήν 
Γαλλίαν, συνεπάγεται φορολογικήν έπι- 
βάρυνσιν, ή υπό τής οικονομικής διοική- 
σεως.

Το ποσοστόν τοϋ φόρου ώρίσθη είς 
50 ο)ο, επιβάλλομενον διά μέν τούς φο
ρολογούμενους ύπό στοιχεϊον Α ' έπί τών 
έπιτευχθέντων κερδών μετ’ άφαίρεσιν 
5.000 φρ., διά δέ τούς φορολογουμέ- 
νους ύπό στοιχεϊβν Β ' έπί τοΰ ύπερβάλ- 
λοντος τό κανονικόν κέρδος καθαροΰ 
κέρδους μετ’ άφαίρεσιν 5.000 φρ. Τό
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αρχικόν νομοσχέδιον περιλάμβανε φο
ρολογικήν κλίμακα ποσοστού τοϋ φόρου 
άπό 5 εως 30 ο)ο, άλλά κατά τήν ψή- 
φισίν του έπεκράτησεν ή αΰξησις τ°ϋ 
ποσοστοΰ ώς άνωτέρω.

”Αξιόν σημειώσεως είναι οτι άπό τής 
1  Ίανουαρίου έτέθη είς εφαρμογήν ό 
γενικός φόρος έπί τοΰ εισοδήματος, ή- 
τις εϊχεν άναβληθή ενεκα τοΰ πολέμου. 
Τοιουτοτρόπως τώρα πολλά εισοδήματα 
φορολογοϋνται διά τριών άμεσων φό
ρων : δηλ. τών ειδικών άμεσων φόρων 
— τοΰ έπιτηδεύματος, τοϋ εισοδήματος 
τών κινητών άξιών κλπ.— , τοϋ γενικοϋ 
φόρου έπί τοϋ εισοδήματος καί τοΰ νεω- 
τάτου εκτάκτου φόρου τών κατά τήν δι
άρκειαν τοϋ πολέμου κερδών. Τοϋτο εί
ναι χαρακτηριστικόν διά τήν φορολογώ 
κήν κατεύθυνσην πού άναγκάζονται έκ 
τοΰ πολέμου νά ακολουθήσουν καί κρά
τη, τά όποια, διά λόγους καί ψυχολογι
κούς καί κοινωνικοοικονομικούς δέν διέ- 
κειντο πρότβρον εύμενώς, όπως ή Γαλ
λία, πρός τήν αΰξησιν τών άμεσων 
φόρο3ν. Καί ή νέα αύτή κατεύθυνσις δέν 
•θά άνατραπή μετά τόν σημερινόν τρο
μερόν πόλεμον, διότι δέν είναι δυνατόν 
έντός ολίγων έτών οΰτε νά καλυφθούν 
αί έξ αύτοϋ μεγάλαι οίκονομικαί ζημίαι, 
οΰτε νά έξαφανισθή ή ψυχική κατάστα- 
σις καί αί ίδέαι πού παρήγαγε.

Α . Π .  Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

*Ε ξωτερικόν εμστό- 'Υπό τοϋ στατι-
ριον τής ‘Ελλά- στικοϋ γραφείου 
δος τοϋ ‘Υπουργείου

τών Οικονομικών 
έδημοσιενθησαν οί πίνακες τοϋ έξωτερι. 
κοϋ εμπορίου τής παλαιας μόνον Έλλά- 
δος κατά τήν α ' εξαμηνίαν έ. ε. Αί κατ’ 
αύτήν συνθήκαι τοϋ έξωτερικ. εμπορίου 
διαφέρουν πολύ άπό τάς τών αντιστοί
χων έξαμηνιών τών άμέσως προηγουμέ
νων έτών. Διότι, ένώ εφέτος συμπίπτει 
ευρωπαϊκός πόλεμος, ελληνική έπιστρό ·̂ 
τευσις, εκτεταμένη κατοχή ελληνικών 
χωρών άπό ξένους στρατούς καί αυστη

ρότερος εμπορικός αποκλεισμός τών πο
λεμίων τής Συνεννοήσεως κρατών, ώς 
καί περιορισμός τοϋ εμπορίου τών ούδε- 
τέροιν, τήν α ' εξαμηνίαν τοϋ 1915 δέν 
είχαμεν έπιστρατευθή, ό εμπορικός απο
κλεισμός ήτο χαλαρώτερος καί ή ξένη 
κατοχή σχετικώς περιωρισμένη, τό δέ 
1914 ήτον ετος ειρήνης καί τό 1913 
βαλκανικού πολέμου. Αί διαφοραί αΰταί 
ήσκησαν φυσικά έπίδρασιν είς τό εξω
τερικόν μας έμπόριον. Οί σχετικοί αριθ
μοί τών α ' έξαμηνιών τών τεσσάρων-
αύτών έτών έ'χουν ώς εξής

Εισαγωγή Ε ξαγω γή
δρχ. δρχ·

1913 75.8Τ6.944 44.477.154
1914 103.884.709 58.671.550
1915 85.029.665 60.156.167
1916 123.256.533 46.913.890

Επομένως, έάν ληφθή ώς βάσις τό 
1913, τά ακόλουθα ετη παρουσιάζουν αΰ-
ξησιν κατά :

Εισαγωγή Ε ξαγω γή
δρχ. δρχ.

1914 28.007.765 14.194.396
(38 ο /ο ) (31,9 ο /ο )

1915 9.152.721 15.679.015
(12 ο /ο ) (35 ο /ο )

1916 47.379.589 2.436.736
(62 ο /ο ) (5 ο /ο )

Ή  αΰξησις τής εισαγωγής κατά τό 
1914 είναι ευεξήγητος. Μετά τούς δύο 
νικηφόρους πολέμους ήτο φυσικόν νά ά- 
κολουθήση αΰξησις τής αμέσου κατανα- 
λώσεως, άνάπτυξις τής παραγωγής καί 
τοΰ εμπορίου, έν γένει οικονομική εντα- 
σις. Διά τοϋτο ή αΰξησις τής εισαγωγή; 
είναι ουσιαστική καί κατανέμεται σχε
δόν εις ολα τά είδη.

Ό  εύρωπαϊκάς πόλεμος άνέκοψεν άπο- 
τόμοις τήν άνάπτυξιν αύτήν. Ή  εισα
γωγή τό 1915, έν συγκρίσει πρός τό 
1914 περκορίσθη κατά 18.856.044, ήτοι 
17 ο /ο , θά ήτο δέ κατώτερα καί τής 
τοΰ 1913, έάν δέν έπήρχετο αΰξησις τής 
τιμής τών εμπορευμάτων. Είς τήν αυξη- 
σιν τής τιμής οφείλεται καί ή έν συγκρί- 
σει πρός τό 1914 αΰξησις τής εξαγωγής

κατά τό 1915, διότι, έξαιρέσει ό/άγων 
ειδών τής βιομηχανικής καί γεωργικής 
παραγωγής, δπως π. χ. τών βαμβακε
ρών υφασμάτων, τών οποίων έξήχθη με
γάλη ποσότης είς τήν Σερβίαν, τού κα
πνού καί τών βαλάνων, τών όποιων ή 
παραγωγή ήτο μεγαλυτέρα, ή ποσότης 
τών έξαχθέντων είδών ήτο κατωτέρα. 
Συγκριτικώς πρός τό 1913 είς τήν αΰξη- 
σιν τής εξαγωγής συντρέχει καί ή κα- 
λυτέρα εσοδεία τών έλαιών καί τής στα- 
φίδος.

Ή  έπίδρασις τής τιμής είναι μεγαλυ
τέρα τά 1916. Ή  κατ’ αύτά μεγάλη αΰ- 
ξησις τής εισαγωγής οφείλεται άποκλει- 
στικώς είς αυξησιν τών τιμών, ώς καί 
είς τήν εισαγωγήν εμπορευμάτων έπαν- 
εξαχθέντιον είς τό εξωτερικόν.

Τήν μεγαλυτέραν διαφοράν παρουσιά
ζουν τά γεωργικά προϊόντα, οπως δει-
κνύουν οί ακόλουθοι άριθμοί :

ποσότης άξια
όκ. δρχ.

1913 87.100.976 23.953.035
1914 90.695.828 26.843.508
1915 83.466.687 28.349.145
1916 113,-440.445 60.411.473

Έ άν ληφθή ύπ’ οψιν ότι τό μέγιστον 
μέρος τών γεο>ργικών αύτών προϊόντων 
αποτελούν οί δημητριακοί καρποί, ή κα
τά τό 1916 μεγάλη αΰξησις δέν είναι δυ
νατόν νά έξηγηθή άλλως παρά έκ τής 
λαθραίας — δέν φαίνεται είς τούς σχε
τικούς πίνακας—  εξαγωγής είς γειτονν- 
κάς χο'ιρας. Διότι, ή συγκέντρωσις προσ- 
φύγιον. ξένοη' στρατών, έν γένει ή αΰ- 
ξησις τοΰ πληθυσμοΰ είς τήν παλαιάν 
'Ελλάδα είναι ζήτημα, έάν άντεστάθμι- 
σε τόν έκ τής υπερβολικής άκρι- 
βείας περιορισμόν τής καταναλώσεως 
τών δημητριακών καρπών. Είς τήν κερ
δοσκοπίαν καί πιθανιότατα έπίσης είς λα- 
θραίαν εξαγωγήν είς γειτονικός χώρας 
οφείλεται ή κατά τά 1916 αΰξησις τής 
εισαγωγής τών ειδών ζακχαροποιΐας καί 
φυραματαποιΐας. "Ολα τά άλλα είδη εισ
αγωγής ύπέστησαν μείωσιν είς ποσότη
τα καί σχετικήν αΰξησιν είς αξίαν. Ού

τως είσήχθησαν π. χ. ύφάσματα καί νή- 
ματα :

ποσότης άξία
όκ. δρχ.

1913 2.122.028 6.704.791
1914 3.842.164 14.195.147
1915 3.060.027 11.218*690
1916 1.330.344 9.051.056

Μία δέ σπουδαιοτάτη κατηγορία εισα
γωγής, τά ζώντα ζοια, εχει έξαφανισθή 
τελείως τό 1916, παρ’ δλην τήν φθοράν 
ζώων πού έπροκάλεσεν ή έπιστράτευσις.

Άναφορικώς είς τήν έξαγωγήν αί ά- 
παγορευτικαί διατάξεις τής εξαγωγής, 
αί δυσχέρειαι τής καταναλώσεως— ορυ
κτά καί μέταλλα— αί κατώτεραι έσοδεϊαι 
— σταφίς, έλαΐαι—  συνετέλεσαν είς έ- 
λάττο)σιν τής εξαγωγής.

Οί αριθμοί τών στατιστικών πινάκων 
τοΰ εξωτερικού έμπορίου .τρέπει νά χρη
σιμοποιούνται μέ κάποιαν έπιφύλαξιν, 
διότι άφ’ ένάς ή υπαλληλική ατροφία, είς 
ήν εχει ύποβληθή ή σχετική υπηρεσία, 
άφ’ ετέρου τό τελείως άνοργάνωτον τής 
συλλογής πληροφοριών, άναφορικώς είς 
τάς τιμάς, συντελούν, ώστε νά άπομα- 
κρύνωνται οί αριθμοί αύτοί άπό τήν 
πραγματικότητας Είς τοϋτο έπίσης συν
τελεί καί ή έφαρμοζομένη μέθοδος είς 
τήν κατάρτισιν τών πινάκων αύτών. Έπί 
παραδείγματι τά έξοδα μεταφοράς δηλ. 
ώς έπί τά πλεϊστον οί πληρωνόμενοι ναύ
λοι δέν λαμβάνοινται ύπ’ οψιν πρός καθ
ορισμόν τής τιμής τών έξαγομένων έμ- 
πορευμάτων, άλλά μόνον τών είσαγομέ- 
νων καί πάλιν άδιακρίτως τής έθνικότη- 
τος τών μέσων τής μεταφοράς, δηλ. 
τών πλοίων, ένώ πρέπει, διά νά προσεγ- 
γίζη κατά τό δυνατόν ή στατιστική τάς 
πραγματικάς δοσοληψίας μέ τήν αλλο
δαπήν, νά λαμβάνωνται ύπ’ οψιν διά τε 
τά είσαγόμενα καί εξαγόμενα έμπορεύ- 
ματα καί οί πληρωνόμενοι ναύλο* καί ή 
έθνικότης τών πλοίων, δι’ ών μεταφέ- 
ρονται. Πρέπει δηλ., έάν τά τελευταία 
είναι ήμεδαπά, νά άφαιροΰνται μέν οί 
ναύλοι άπό τάς τιμάς τών είσαγομένων 
έμπορευμάτων, νά προστίθενται δέ είς



τάς τιμά; τών εξαγομένων, καί άντι- 
στρόφως, έάν τά πλοία είναι ξένα. "Ο
ταν είς τήν Γερμανίαν, μαζύ μέ άλλα; 
μεταρρυθμίσει; πρό; καθορισμόν τή; τι
μή; τών εμπορευμάτων, έκαμαν είς τά 
1880 καί τήν άνωτέρω μεταρρύθμισιν έν 
σχέσει πρό; τά μέσα τή; μεταφοράς, 
ήλαττώθη διά μια; ή άξια τής εισαγω
γή; περί τά 1000 έκατομ. μάρκα, δηλ. 
κατά 25 ο /ο .  Ό  ώ ;  άνωτέρω υπολογι
σμό; τών εξόδων μεταφορά; άποκτφ 
τώρα εξαιρετικήν σπουδαιότητα, ενεκα 
τή ; υπερβολική; αύξήσεώ; των. Το έμ- 
πορικόν ίσοζύγιόν μα; κατά τήν πρώτην 
έξαμηνίαν τοϋ τρέχοντο; έτου; θά εί- 
χεν άναμφιβόλω; διαφορετικήν δψιν, 
έάν έλαμβάνοντο ύπ’ δψιν τά περί ών ό 
λόγο; έξοδα. "Οσον δμω; καί αν είναι 
άληθέ; δτι αί ώφέλειαι τή ; κοινωνική; 
μα; οικονομία; έν τφ συνόλω της υπερ
έβαλαν κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστη
μα, ένεκα τών μεγάλων κερδών τής ναυ
τιλίας, τάς ζημίας, άλλο τόσον είναι α
ληθές δτι ή αΰξησις τοΰ έθνικοΰ πλού
του δέν έπέφερε γενικήν οικονομικήν ά- 
νάπτυξιν καί γενικήν ευμάρειαν, Αυτό 
φαίνεται καθαρά άπό τούς σχετικού; πί
νακας τοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου, οί ό
ποιο; φανερώνουν περιορισμόν τών βιο
μηχανικών καί γεωργικών εργασιών ώς 
καί τής κ ατ αν αλοίσεως, γενικώς οικονο
μικήν καχεξίαν. Ή  έπιστράτευσι; καί αί 
έξωτερικαί έπιπλοκαί ήμπόδισαν τήν 
Ε λλάδα νά έκμεταλλευθή τήν διεθνή 
οικονομικήν κατάστασιν καί νά άναπτύ- 
ξη τήν βιομηχανίαν καί γεωργίαν τη;. 
Προσηρμόσθη είς τήν διεθνή οικονομι
κήν κατάστασιν μόνον αναφορικώς εί; 
τούς τόπου; τή ; εξαγωγή; καί εισαγω
γή;, ώ ; έκ τοΰ αποκλεισμού μερικών 
χωρών, μέ τά ; όποιας εύρισκόμεθα είς 
επικοινωνίαν, έπί πλέον δέ διά περιορι
σμού τή ; καταναλώσεως. Τ ά μεγάλα 
κέρδη τή ; ναυτιλίας δέν κατέστη δυνα
τόν νά χρησιμοποιηθούν εί; άνάπτυξιν 
τών επιχειρήσεων είς τό έσωτερικόν. 
Εφόσον δέν έτράπησαν είς τήν αλλοδα
πήν— ή αΰξησις τών είς τό εξωτερικόν

διαθεσίμων ποσών τή ; ’ Εθνικής Τραπέ- 
ης είναι ένδεικτική— , έχρησιμοποιήθη- 
σαν κατά προτίμησιν είς άπόκτησιν ακι
νήτων καί ασφαλών χρεωγράφων. Τοι
ουτοτρόπως, ένω ένα; περιωρισμένος κύ
κλος ιδιωτικών οικονομιών—ναυτιλιακοί 
έπιχειρήσεις, διαθέτοντες' αποθέματα έμ
ποροι, άλευροβιομηχανικαί έπιχειρήσεις, 
μεγάλοι γαιοκτήμονες, ίδιοκτήται οικιών 
κλπ.— άπεκόμισαν ύπερβολικά κέρδη, τό 
μέγιστον μέρο; τών είς τάς βιομηχανι- 
κάς καί βιοτεχνικάς έργασίας ασχολού
μενων έβαρύνθη μέ μεγαλύτερα έ'ξοδα 
στοιχειώδου; συντηρήσεως, χωρί; νά 
αύξηση η τουλάχιστον νά αύξηση άνα- 
λόγω; τό εισόδημά του. Τό αύτό έπαθε 
— λαμβανομένης μάλιστα ύπ’ δψιν καί 
τής έπιστρατεύσεως— τό μέγιστον μέρος 
τοΰ γεωργικού' πληθυσμοΰ, τό όποιον, ώς 
έκ τής είδικεύσεως τή ; γεωργικής μας 
παραγωγής είς ώρισμένα εμπορικά προϊ
όντα. είναι ύποχρεωμένον νά άγοράζη. 
τόν άρτον του.

Α . Π .  Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

Γεωργικοί ’Από τής 1η; παρελ- 
σννεταιρισμοί θόντος έτους, οπότε ήρ- 

ξατο ή ΐδρυσις συνεται
ρισμών έπί τή βάσει τοΰ νεαρού νόμου 
602, μέχρι τής 15 ’Οκτωβρίου, δηλαδή 
κατά τό διαρρεΰσαν διάστημα ενός καί 
ήμίσεο; έτου;, ίδρύθησαν 300 άκριβώ;
γεωργικοί συνεταιρισμοί εί; δλην τήν 
Ελλάδα.

’ Εκ τούτων είνε :
Συνεταιρισμοί πιστωτικοί 198

» πωλήσεως σταφιδοκάρπου 51
» προμηθευτικοί 24
» οίνοποιητικοί 21
» πωλήσεως οπωρών 2
» » λαχανικών 1
» »  σύκων 1
» έλαιοκαθαριστικοί 1
» κτηνοτροφικοί 1

Έ ν δλω 300
Ή  μεγαλύτερα αύτών διάδοσις ση-

μειοΰται είς τόν νομόν ’Αχαία; καί Ή -  
λιδο; μέ 86 γεωργικούς συνεταιρισμούς, 
ών οί πλεϊστοι πωλήσεως σταφιδοκάρ
που (41). Μετ’ αύτόν έρχεται κατά σει
ράν ό νομός Μεσσηνίας μέ 35 γεωργι
κούς συνεταιρισμούς, σχεδόν δλου; (32) 
πιστωτικούς, ό νομός Λακωνίας μέ 33 
γεωργικούς συνεταιρισμούς, ό νομός Αί- 
τω/.οακαρνανίας μέ 20 γεωργικούς συνε
ταιρισμού;, ό νομός ’Αργολιδοκορινθίας 
μέ 18 γεωργικούς συνεταιρισμούς, έξ 
ών οί 10 πωλήσεως σταφιδοκάρπου, ό ’ 
νομός Εύβοιας μέ 16 γεωργικούς συνε
ταιρισμούς, έξ ών οί 12 οίνοποιητικοί. 
ό X. Χαλιών μέ 13 γ. συνεταιρ.
» » Κέρκυρας » 13 » >
» » Ζακύνθου » 1 2 » »
» » Ηρακλείου » 1 1  » »
»  » Ααρίσσης » 8 » »
» » ’Αττικοβοιωτίας j> I  > »
;> » Τρικκάλων » € ϊ> »
2> » Ρεθύμνης ί> 6 »  »
» » Δράμας » 5 » »
» » ’Αρκαδίας » 5 » »
» » Σερρών » 4 » »
» »  Λασηθίου τ> i  » »
» » Κυκλάδων » 3 » ί>
» » Θεσσαλονίκης » 3 » »
» »  Λέσβου ϊ> 3 » »
» » Κεφαλληνίας » 3 »  »
οί δέ Χομοί "Αρτης, Σάμου, Χίου καί 
Ίωαννίνων μέ άνά ένα γεωργικόν συνε
ταιρισμόν.

Λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι κατά τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα έπεκράτουν έ- 
σωτερικαί καί έξωτερικαί άνωμαλίαι, ή 
πρόοδος τής διαδόσεως τών γεωργικών 
συνεταιρισμών δύναται νά θεωρηθή κα
ταπληκτική.

Έπίσης τά μέχρι τοΰδε, έντός τοϋ 
βραχέος τούτου διαστήματος, άποτελέ- 
σματα τής έργασίας τών γεωργικών 
συνεταιρισμών άπεδείχθησαν ίκανοποιη- 
τικώτατα. Πολλοί ήρξαντο παρέχοντες 
δάνεια είς τά μέλη άύτών. διά χρημά
των δανεισθέντων παρά τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης πρός 5 ο)ο, έπί τή βάσει τής 
αλληλέγγυου ευθύνης αύτών, τινές προ-

έβησαν είς άπό κοινοΰ αγοράς τροφίμων 
(σίτου, αλεύρων κλπ.) καί διανομήν αυ
τών είς τά μέλη μέ μέγα κέρδος τών 
μελών, οί πλεϊστοι δέ έπώλησαν άπό 
κοινού τόν σταφιδόκαρπον τών μελών 
αύτών, πραγματοπο<ήσαντες υπέρογκους 
τιμάς, καθ’ δσον δέν έβιάσθησαν είς 
τήν πο3λησιν αύτοΰ, θεραπεύσαντες τάς 
άνάγκας τών συνεταίροην δια δανείων 
ληφθέντων παρά τής Εθνικής Τραπέ
ζης ή καί παρ’ ιδιώτου.

Ή  Επιτροπή τών Προμηθειών ήρξα- 
το εσχάτως νά διανέμη κανονικώς 
είς τούς συνεταιρισμούς άλευρα ή σϊτον, 
συμφώνως πρός όρους περιληφθέντας έν 
έγκυκλάρ τοΰ 'Υπουργείου τής ’Εθνικής 
Οικονομίας. Τό αύτό 'Υπουργεΐον έχο- 
ρήγησεν είς τούς γεωργικούς συνεταιρι
σμούς κατά τήν παρελθοΰσαν καλλιερ
γητικήν περίοδον θειον καί θειϊκόν χαλ
κόν, έπί πιστώσει, αξίας 176,750 δραχ,, 
τών όποιων τά γραμμάτια λήγουσι τήν 
30 τρέχοντος. Πολλοί δέ τών συνεταιρι
σμών έσπευσαν νά έξοφλήσωσι ταΰτα 
πρό τής λήξεως.

Ή  μεγίστη σημασία τών συνεταιρι
σμών διά τήν οικονομικήν πρόοδον τοΰ 

■ γεωργικού πληθυσμού καί έν γένει τής 
γεωργίας καί τής ευημερίας τοΰ τόπου, 
είναι ήδη καταφανεστάτη έκ τών έργα
σιών τούτων.

Σ Ο Κ Ρ .  Ι Α Σ Ε Μ  Ι Δ Η Σ

Διοικητικά

‘ Ο  π ό λ ε μ ο ς  κ α ί "Ενεκα τής γενικής
ό  ν ό μ ο ς  7 2 0  έπιστρατεύσεως τοΰ 

1915 έπήλθεν έν τή 
συγκροτήσει τών κοινοτικών καί δημο
τικών συμβουλίων ανωμαλία, ητις δέν 
ήτο δυνατόν νά θεραπευθή δι’ ερμηνείας 
τής κείμενης διοικητικής νομοθεσίας. 
Παρέστη ανάγκη νομοθετικής έπεμβά- 
σεως καί τούτο έγένετο διά τοΰ άπό 3 
’Απριλίου 1916 νόμου 720 «περί τροπο- 
ποιήσεως διατάξεών τινων τών νόμων 
ΔΧΖ, ΔΡΙΖ, 293 καί 641 «περί συστά-



σειος δήμων καί κοινοτήτων», έφ ’ δσον 
διαρκεϊ ή έπιστράτευσις».

Ό  νόμος κανονίζει παγίως (καί ούχί 
απλώς διά τήν τελευταίαν έπιστράτευ- 
σιν) κατά τινα τρόπον συμπληροϋνται 
τά τοπικά συμβούλια, ών μέλη απομα
κρύνονται τής έδρας ενεκεν επιβεβλημέ
νης αύτοίς δημοσίας υπηρεσίας, οΐα ή 
στρατιοιτική ύποχρέωσις. Αί κύριαι αύ- 
τοϋ διατάξεις έχουν ώς έξης :

Κ ο ι ν ο τ ι κ ά  σ υ μ β ο ύ λ ι α :  
Κατά τό άρθρον 40 τοΰ ΔΝ Ζ' νόμου, 
τό συμβούλιον εΰρίσκ.εται έν άπαρτίςι πα- 
ρισταμένων τών 2)3 τοϋ συνόλου τών 
μελών αύτοΰ, ήτοι έπί πενταμελών συμ
βουλίων 4 συμβούλων, έπί εξαμελών 4, 
έπί έννεαμελών G, έπί δωδεκαμελών 8, 
καί έπί Ιόμελών 10 . Ή  είσαγομένη διά 
τοΰ 720 νόμου τροποποίησις είς τήν διά- 
ταξιν τοϋ άρθρου 40 τοΰ ΔΝ Ζ' νόμου 
συνίσταται είς τό δτι, ή απαρτία τού
του δέν θά λογίζεται, έ ν κ α ι ρ φ  
έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω ς ,  έπί τοϋ 
συνόλου τών μελών τοϋ συμβουλίου, άλλ’ 
έπί τών Ανωτέρω αριθμών, οϊτινες άπο- 
τελοϋν τήν κανονικήν απαρτίαν τά 2)3 
δηλονότι τών μελών κοινοτικοΰ τίνος 
συμβουλίου δέν θά ύπολογίζωνται έπί 
τών 5, 6, 9, 12 ή 15, άλλ’ έπί τών 4, 
4, 6, 8 ή 1 0  συμβούλων. Τούτου τεθέν- 
τος οί ενεκεν στρατεύσεως απομακρυνό
μενοι τής έδρας τής κοινότητος κοινοτι
κοί σύμβουλοι άναπληροΰνται π ρ ό σ ω -  
ρ ι ν ώ ς : α) ύπό τών παρητημένων συμ- 
βούλων καί β) ύπό τών έπιλαχόντων κα
τά τήν εκλογήν, γενικήν ή αναπληρωμα
τικήν, κατά τήν σειράν τοΰ πίνακος τής 
■ψηφοφορίας, καίτοι μή τυχόντων τοΰ 
1)3 τών ψηφισάντων έκλογέων καί μή 
άνακηρυχθέντοιν ώς αναπληρωματικών 
κατά τό άρθρον 188 τοΰ ΔΝ Ζ' νόμου, 
(καθ’ δ πλήν τών τακτικών κοινοτικών 
συμβούλων άνακηρύσσονται ώς αναπλη
ρωματικοί καί τινες τών έπιλαχόντων, 
ούχί δμως πάντες). ”Ητοι κ α τ ’ έ ξα  ί- 
ρ ε σ ι ν τοΰ οργανικού νόμου, καλούν
ται, πρός συμπλήρωσιν τών ενεκεν τής 
έπιστρατεύσεως παρουσιαζομένων κενών,

παρατημένοι καί μή άνακηρυχθέντες ώς 
αναπληρωματικοί, άλλ’ έπιλαχόντες ά
πλώς κοινοτικοί σύμβουλοι, είτε είς γε
νικήν είτε είς Αναπληρωματικήν έκλο- 
γήν.

Έ άν δμως καί ύπό τοιούτους δρους 
δέν καθίσταται δυνατή ή κατάρτισις 
συμβουλίου τινός, δύναται τοΰτο νά λει- 
τουργήση καί διά τοΰ τρίτου τών κατά 
τόν ΔΝ Ζ' νόμον μελών αύτοΰ, εστω και 
αν ταΰτά είσιν έκ τών καλούμενων συμ- 
φώνως πρός τ ’ ανωτέρω έκτεθέντα» 
Προϋπόθεσις τής εφαρμογής τής διατά- 
ξεως ταύτης, είναι ή αδυναμία συγκρο- 
τήσεως τής ώς εϊρηται έξαιρετικής α
παρτίας. Προχωρών δ’ έτι περαιτέρω ό 
720 νόμος ορίζει δτι ή διοίκησις κοινότη
τάς τίνος δύναται ν’ άνατεθή, δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Νομάρχου, είς τό κοινοτι
κόν συμβούλιον τής έγγυτέρας κοινότη- 
τος, έάν κατ’ ούδένα τών άνωτέρω τρό
πων δέν καταστή δυνατή ή λειτουργία 
τοΰ συμβουλίου. Σημειωτέον δτι καθ’ ήν 
περίπτωσιν έπιστρέψη οπωσδήποτε, κα
τά τήν διάρκειαν τής έπιστρατεύσεως, 
τακτικός κοινοτικός σύμβουλος (έκ τών 
έπιστρατευθέντων), ούτος αναλαμβάνει 
έκ νέου τά καθήκοντά του, άποκλειομέ- 
νου έκ τών κληθέντων πρός συμπλήρω- 
σιν τοΰ συμβουλίου τοϋ λαβόντος κατά 
τήν έκλογήν τάς όλιγωτέρας ψήφους.

Αί λοιπαί διατάξεις τοΰ νόμου κανονί
ζουν ζητήματα ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ ο ς  τών 
κατά τ’ άνωτέρο) συγκροτουμένων συμ- 
6ουλίο>ν· οΰτως άφ’ ένός μέν δέν δτ'ι- 
νανται νά έπιληφθώσιν ώρισμένων ζητη- 
μάτων, θιγόντων βαθύτερον τόν κοινο
τικόν βίον ή δυναμένων νά έπιδράσουν 
γενικώτερον έπί τών συμφερόντων τής 
κοινότητος, τά κοινοτικά συμβούλια, α- 
τινα συνεπληρονθησαν κατά τάς ανωτέ
ρω διατάξεις καί ών ή πλειοψηφία ήθε
λεν οΰτω άπαρτισθή έκ τών μελών τών 
προερχομένιον έκ τής μειονοψηφίας· άφ ’ 
έτέρου τό δικαίωμα παντός συμβουλίου 
τοΰ διορίζειν ειδικόν γραμματέα ώς καί 
το δικαίωμα τοϋ δημοδιδασκάλου άποδο- 
χής ή μή τής θέσεοος τοΰ κοινοτικού

Ύραμματέως, ήρεμεϊ έν καιρώ έπιστρα
τεύσεως, άφοΰ κατά τόν νέον νόμον, εν 
ή περιπτώσει τό συμβούλιον δεν δυνα- 
ται νά διορίση ειδικόν γραμματέα, τα 
χρέη γραμματέως έκτελεΐ ο γραμματευς 
τής έγγυτέρας κοινοτητος ή ανατίθεν
ται. ταντα ύποχρεωτικώς εις τόν διδά
σκαλον, μή ύπάρχοντος δέ τοιούτου είς 
τόν ιερέα ή τ ή ν  διδάσκαλον. ’ Ιδιαιτέ
ρας μνείας τυγχάνει ή διάταξις αΰτη, 
απόρροια τής τάσεως, πρός χρησιμοποί- 
ησιν έν καιρώ έπιστρατεύσεως, καί πρός 
πλήρωσιν τών κενών, ατινα έν τή κοι
νωνική δράσει άφήκεν αΰτη, άπασών 
τών διαθεσίμων έθνικών δυνάμεων, ά - 
ν ε ξ α ρ τ ή τ ω  ς φ ύ λ ο υ .

Δ η μ ο τ ι κ ά σ υ μ β ο ύ λ ι α :

Καθ’ δμοιον άναλόγως τρόπον ρυθμίζον
ται τά τής απαρτίας τών' δημοτικών 
συμβουλίων.

Δ η li α ρ χ ι α κ ή έ π ι τ ρ ο π ή : 
Πρός προσωρινήν πλήρωσιν τών, ώς έκ 
τής έπιστρατεύσεως, κενών θέσεων, κα
λούνται κατά πρώτον τά έκλεγέντα μετά 
τών τακτικών μελών αναπληρωματικά 
μέλη· έν ή δέ περιπτώσει δέν υπάρχουν 
τοιαϋτα, έκλέγονται ύπό τοϋ δημοτικού 
συμβουλίου καί άλλα άναπληρωματικά 
μέλη.

Έκτος τών κυρίων διατάξεων, ό 720 
νόμος περιέχει καί τινας δευτερευούσης 
σημασίας άφοριόσας τήν παράτασιν 
προθεσμιών έκτελέσεως ειδικών διατα- 
ξεων τοϋ οργανικού ΔΝ Ζ' νόμου : ουτω 
παρετάθησαν αί προθεσμίαι πρός καθορι
σμόν τών ορίων μεταξύ τών κοινοτήτων 
ή τών δήμων, περί έπεκτάσεως τοΰ δ- 
λου νόμου εις τάς νέας χώρας καί τέ
λος περί άναγνωρίσεως διαφόρων συν
οικισμών. κεκτημένων τά κατά νόμον 
προσόντα, ώς κοινοτήτων.

Ούτος έν συντόμφ ό 720 νόμος, άπο- 
τελών πρόοδον έν τή ήμετέρςι νομοθε
σία, καθόσον άποσκοπεΐ (εστω καί αν 
δέν επέτυχε τούτο έντελώς) νά κατα- 
στήση δσον τό δυνατόν όλιγώτερον αί- 
σθητάς τάς άναποφεύκτους συνεπείας, 
ίίς έπιστράτευσις ή έμπόλεμος καταστα-

σις έπιφέρουν είς τήν κανονικήν λει
τουργίαν τών δημοτικών και κοινοτικών 
υπηρεσιών.

π . ν . γ ο υ ν Α ρ α κ η ς

Δίκαιον

3 Αναδιοργανωοΐζ Εκ των προ εςα-
τώ ν  λαϊκών χαϊ ετίας περίπου κα- 
έχκλησιαοτικών τασταθεισιον επ ι- 
δικαστηρίων  τροπίον πρός συν

ταξιν καί άναθεώ' 
ρησιν κωδίκων, έπεράτωσε το ήμισυ τού 
έργου αύτής ή έπί τής δικονομικής κωδι- 
κοποιήσεως επιτροπή.Διά τοϋ εκ τό»' με
λών αύτής κ. Βασιλείου άνεκοινωθη τον 
παρελθόντα Μάρτιον είς τόν Δικηγορικόν 
σύλλογον ’ Αθηνών είς τάς κυρίας αυ- 
τοϋ γραμμάς τό προσχέδιον τοΰ όργανι- 
σμοϋ τών Δικαστηρίων ι.Μηνιαία έπι- 
θεώρησις 1, 45 έπ.). Τό προσχέδιον 6tv 
άποτελεϊ απλήν μεταρρύθμισιν τοΰ ίσχυ- 
οντος όργανισμοΰ. ’Εξαιρέσει τών περι 
Κακαυργιοδικείων διατάξεων^ αί οποίαι 
ύφίστανται έλαφράν μόνον τροποποιη- 
σιν, έλάχισται είναι αί λοιπαί, αΐτινες 
έκ τοΰ ίσχύοντος οργανισμού διετηρήθη- 
σαν αναλλοίωτοι είς τό προσχέδιον. Είς 
όγκον έπΐέρχεταΐι αΰξησις ίτοϋ ύλικοΰ. 
Μολονότι παρελείφθησαν αι περι δικη
γόρων, συμβολαιογράφων καί δικαστι
κών κλητήρων διατάξεις, προκειμένου 
νά περιληφθώσιν είς ίδια νομοθετήματα, 
τά προσχέδιον απαρτίζεται έκ 327 άρ
θρων έναντι 313 τοϋ παλαιοΰ. Τά κυ- 
ριώτερα σημεία τών είσαγομένων και- 
νοτομιών, αΐτινες^ ώς μή ώφελε. δέν 
έπροκάλεσαν είσέτι δημοσίαν συζήτησιν 
τών ειδικών, άναφέρονται είς τήν καθί- 
δρυσιν νέου τύπου δικαστηρίων, τών λε
γομένων έπαρχιακών, είς τήν έκ μέρους 
περιοδευόντων έπαρχιακών δικαστών έκ- 
δίκασιν μικροδιαφορών, είς τά τής πρα
κτικής προπαιδεύσεως καί άσκήσεως τοϋ 
δικαστοΰ καί δικηγόρου, είς τά τών κα
νονισμών τής εσωτερικής ύπηρεσίας τών 
δυκαστηρίων καί είς τά τής έποπτείας 
καί πειθαρχίας. Τό μονομερές κατώτε-



gov πολιτικόν δικαστήριον δέν υιοθετεί
ται ύπό τοΰ προσχεδίου, προσπαθήσαν- 
τος νά έπακρεληθή τών αρετών τοϋ θε- 
σμοϋ τούτου έν τί) διαρρυθμίσει τών ε
παρχιακών δικαστηρίων. Όμοιοι; απο
κλείεται ή σΰμπραξις λαϊκών δικαστών 
(επαγγελματικά δικαστήρια κλπ.).

Έδημοσιεύθη έπίσης κατά τό παρελ
θόν έτος «σχέδιον νόμου περί τών εκκλη
σιαστικών δικαστηρίων καί τής πρό αυ
τών διαδικασίας μετά τής αίτιολογικής 
έκθέσεως, εΐσηγουμένου τοΰ Ί .  Σημαν
τήρα».

Πρόκειται περί νέου οργανισμού και 
νέας δικονομίας τών ειδικών εκκλησια
στικών δικαστηρίων, τά όποια δικάζουν 
τά εκκλησιαστικά παραπτώματα τών έ- 
πισκόποιν, πρεσβυτέρων, μοναχών καί έν 
γένει τών κληρικών.

Έκ τών νέων νομοθετικών άρχών, αί- 
τινες συνεζητήθησαν κατά τήν έκπόνη- 
σιν τοΰ νομοσχεδίου, άπεκρούσθη ή δη- 
μοσιότης τής κυρίας διαδικασίας, ώς 
«μή έ'χουσα θέσιν» είς τά εκκλησιαστικά 
δικαστήρια. Έπίσης «ώς πρακτικώς δυ
σεφάρμοστος» άπεκρούσθη ή κατά τήν 
λαϊκήν ποινικήν δικονομίαν άμεσος παρ’ 
αύτοϋ τοϋ δικάζοντος δικαστηρίου λήψις 
τών αποδείξεων, Ιδίςι ή αμέσως πρό αύ
τοΰ έξέτασις τών μαρτύρων τοΰτο μό
νον επετράπη ; νά διατάσση τό δικα- 
στήριον. κατά τήν κρίσιν του. πρός δια- 
σάφησιν τής ύποθέσεως, τήν ένώπιον αύ
τοϋ έξέτασιν μαρτύρων καί διεξαγωγήν 
άλλων αποδείξεων. Ό  κατηγορούμενος 
δικαιούται νά λάβη γνώσιν τής δικογρα
φίας πρό τής άνακρίσεώς του έν τή 
προδικασία. Τό δικαστήριον εκτιμά έλευ- 
θέρως τάς αποδείξεις· τό κανονικόν α
ξίωμα «είς μάρτυς, ούδείς μάρτυς» άνε- 
γνωρίσθη έν τή επιτροπή, δτι δέν απο
τελεί θεμελιώδη διδασκαλίαν τής έκκλη- 
σίας, έν τοσούτφ έκρίθη σκόπιμον κατά 
πλειοψηφίαν νά γίνη χρήσις αϊιτοϋ έν 
άρθρ. 70. Έ ν τώ κύκλφ τών σχέσεων 
Εκκλησίας καί πολιτείας έζητήθη νά 
καταργηθή ή μέχρι τοϋδε άπαιτουμένηέγ- 
κρισις ύπό τής πολιτικής αρχής τών ά-

ποφάσεων τών έκκλησιαστικών δικαστη
ρίων, άλλά τό αίτημα άπερρίφθη ύπό 
τής πλειοψηφίας. Έπίσης μειοψηφία βα
ρύνει τήν καινοτομίαν, δτι τήν πνευμα
τικήν ποινήν τής καθαιρέσεως αναγκαί
ο) ς συνεπάγεται καί ή είς έπαναρθωτι- 
κήν άκόμη ποινήν φυλακίσεως ανω τοϋ· 
έτους καταδίκη κληρικοϋ διά τι τών α
τιμωτικών πλημμελημάτων τοϋ άρθ. 22 
ποιν. νόμον.

Τό νομοσχέδιον ενέχει κατά τοϋτο βα~ 
θυτέραν κοινωνικήν σημασίαν, δτι α
ποτελεί τό πρώτον στοιχειον τής νέας 
εκκλησιαστικής νομοθεσίας, ής ή σύντα
ξις κεϊται είς χεΐρας δωδεκαμελοϋς (6 
έπισκόπων καί 6 λαϊκών) επιτροπής. 
Έ άν κρίνη τις έκ τών ένόντων έπί τή 
βάσει τοϋ πρώτου τούτου έργου τής επι
τροπής, Αντιλαμβάνεται τήν έν αύτή άν- 
τιθεσιν δύο ρευμάτων ; τήν εμμονήν είς 
τά παραδεδομένα καί τήν δσον ενεστι 
εΰρυνσιν τής έννοιας τών άμεταβίίήτων 
κανόνων άφ’ ενός. κάποιαν προσπάθειαν 
άφ’ ετέρου ούσιαστικής, κατά τήν σύγ
χρονον κοινωνικήν — άρα καί θρησκευ- 
κήν—  ύπόστασιν, άνακαινίσεως τών εκ
κλησιαστικών πραγμάτων. Ή  σύγκρου- 
σις αΰτη φανερώνεται είς τάς έπί τών 
σπουδαιοτέρων θεμάτοιν αποφάσεις τής 
επιτροπής, έξ ών έλάχιστοι έλήφθησαν 
όμοψήφο)ς ή ανευ επιφυλάξεων.

Κ . Δ .  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Γ Τ Ο Υ Λ Ο Σ

Πολίτικη έπιΰ·εώρηοις
•

Ελλάς  Ή  έξ αιτίας τοϋ καθορισμού 
τής εξωτερικής πολιτικής τής Ε λ 

λάδος έσο>τερική πολιτική αντίθεσις προ- 
σέλαβεν όξύτατον χαρακτήρα άφ’ «ίτου. 
παρά τούς καθιερωμένους κοινοβουλευ
τικούς κανόνας, διελύθη ή έκ τών εκλο
γών τοϋ προπερασμένου Μαϊου πραελθοϋ- 
σα Βουλή καί οΰτως έματαιώθη ή έφαρ- 
μογή τής εθνικής πολιτικής, ητις είχε 
νομίμως κυρωθή διά τής λαϊκής θελήσε- 
ως. Έ κτοτε ήρχισε νά καταφαίνεται 
χωρισμός τής Ελλάδος είς δύο. Ή  κατά 
τά είθισμένα συνεργασία συμπολιτεύσε-

*

ως καί άντιπολιτεύσεως ήτο πλέον άδύ- συμπράξει μέ τούς ξένους ολόκληρον τήν 
νατος. Ή  άντίθεσις είχε καταστή μεγά- Ελλάδα.
λη, άσυμβίβαστος. Διότι, ανεξαρτήτως Κατ’ άρχάς άνετράπη η Κυβέρνησις 
τής ούσιωδεστάτης διαφοράς, άναφορι- καί έπεβλήθη η ενεργεια εκλογών, τάς 
κώς είς τήν τήρησιν τοϋ πολιτεύματος, οποίας εματαίωσεν η βουλγαρική επιδρο- 
ή μέν uia Ε λλάς άνεγνώριζε καί άνα- μή.Ήκολούθησεν η συγκέντρωσιςίσχυροϋ
γνωρίζει συμμαχικήν ύποχρέωσιν πρό; 
τήν Σερβίαν νά άναμιχθώμεν είς τόν ση
μερινόν πόλεμον καί διαβλέπει είς τήν 
άνάμιξίν μας αύτήν παρά τό πλευρόν 
τών προστατίδων Δυνάμεων τόν μόνον 
τρόπον διασώσεως τών έθνικών συμφε
ρόντων καί έξασφαλίσεως είρηνικοϋ βί
ου είς τό μέλλον, ή δέ αλλη δέν άναγνω- 
ρίζει τήν συμμαχικήν αύτήν ύποχρέωσιν 
πρός τήν Σερβίαν, δέν θέλει νά συνταυ- 
τίσωμεν τήν τύχην μας μέ τάς προστά- 
τιδας Δυνάμεις καί νά άποκρούσωμεν 
τάς υπερφιάλους καί τυραννικάς τάσεις 
τών Βουλγάρων καί τών Τούρκων, πα
ρέχει είς αύτούς καί τούς συμμάχους των 
εύκολίας καί έμπιστεύεται τήν τύχην τοϋ 
Έθνους είς τήν καλήν των θέλησιν.

Φυσική, άναγκαία συνέπεια ήτον ή 
προσέγγισις τής πρώτης Ελλάδος εις 
τάς Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως, ή ο
ποία άπέβαινε τοσοϋτο μάλλον στενω- 
τέρα, καταλήξασα τέλος, ήμπορεΐ κανείς 
νά είπη, είς συμμαχικήν, καθόσον άφ’ 
ένός μέν δι’ ήκιστα θεμιτών μέσων ήμ- 
ποδίζετο ή έκδήλωσις τοΰ δημοσίου φρο
νήματος, άφ ’ ετέρου δέ πότε δυσμενείς 
λόγοι τής καθεστηκυίας αρχής διά τού; 
Συμμάχους καί πότε δυσχέρειαι παρεμ
βαλλόμενοι είς αύτούς, τέλος ή παρά- 
δοσις φρουρίων μας είς τού; Βουλγά
ρου; καί τού; συμμάχους των, καί ή έκ 
μέρους μας ανοχή τής καταλήψεο)ς ύπ 
αύτών ολοκλήρου τής άνατολική; Μακε
δονίας καί τής αιχμαλωσίας τοϋ έκεΐ 
ευρισκομένου στρατού^ μαί> εδεικνυαν 
έχθρικάς διά τάς προστάτιδας Δυνάμεις 
διαθέσεις τοϋ έπισήμου κράτους.

Έ τσ ι έπενέβησαν αί π<>οστατιδες Δυ
νάμεις είς τά εσωτερικά μας πραγματα. 
Τάς εφερεν εδώ ή ίδία άνάγκη καί ή 
θέλησις τοΰ ένό; τμήματο; τή ; Ε λλά
δος, τό οποίον άγωνίζεται νά σο)ση έν

στόλου είς τά πρόθυρα τοϋΠειραιώς. ή 
βιαία άποπομπή Γερμανών ύπηκόων, ό 
έλεγχος είς τά ταχυδρομεία καί τούς τη
λεγράφους, τήν σιδηροδρομικήν και ατ- 
μοπλοϊκήν συγκοινωνίαν και εις την α
στυνομίαν, τέλος ή κατασχεσις τοϋ ελα- 
φροϋ μα; στόλου καί ό αφοπλισμο; τών 
μεγάλων πλοίων, ή έγκατάστασι; άγημα- 
των είς τάς’Αθήνας,ή αναγκαστική μετα- 
στάθμευσις στρατιωτικών σωμάτων απο 
τήν Θεσσαλίαν είς τήν Πελοπόννησον 
καί ή άναγκαστική πώλησις τοϋ έλαφροϋ
στόλου.__

Ή  δέ εσωτερική διαίρεσις κατέληςεν 
είς τέλειον άποχωρισμόν δλων σχεδόν 
τών νέων Ελληνικών χωρών, αί όποϊαι 
συνησπίσθησαν κατ’ ούσίαν είς Ιδιαίτε
ρον κράτος, δπως οργανώσουν τόν εναν
τίον τών Βουλγάρων καί τών συμμάχων 
των πόλεμον. Τό κίνημα αύτό υπήρξε 
μία όρμέμφυτο; πράξι; στοιχειώδου; ά- 
μύνης. Έξερράγη, πρέπει νά όμολογη- 
θή, άφοϋ έναυάγησαν δλαι αί ποοσπα- 
θειαι, δπω; μεταβάλη πολιτικήν τό επί
σημον Κράτος,καί άφοΰ ή εξέλιξις τών 
πολεμικών επιχειρήσεων καί ή παρασπον
δία τών Γερμανών καί τών Βουλγάρων 
είς τήν άνατολικήν Μακεδονίαν είχαν 
πλέον άφαιρέσει τήν βάσιν, έπί τής ο
ποίας έστηρίζετο ή πολιτική τής ούδετε- 
ρότητος, δηλ. τήν πεποίθησιν είς τήν νί
κην τών κεντρικών Λ ύτ ο κ ρ ατ ο ρ ι ώ ν καί 
τήν έμπιστοσύνην είς τάς ύποσχέσεις 
αύτών καί τών συμμάχων των.
. Ή  άξία τοιούτων κινημάτων κρίνεται 
μόνον άπό τήν άνάγκην πού τάς προκα- 
λεί. Καί τό πατριωτικόν κίνημα πηγά
ζει άπό άνάγκην άνωτάτην τής φυλής 
πού διαγράφει είς τό κράτος μιαν και 
μόνην έξωτερικήν κατεύθυνσιν. Αύτή η 
άνάγκη τό αγιάζει καθ’ ολην την γραμ
μήν.



Ίό  πατριωτικόν κίνημα είναι cm πλέ
ον άναγκη και δια τήν Συνεννύησιν, του
λάχιστον, χαριν τών εξωτερικών κατευ
θύνσεων τοΰ μέλλοντος, διά τας φιλι- 
κώτερον διακειμένας πρός τήν 'Ελλάδα 
Δυνάμεις τής Σννεννοήσεως, ή όποία 
ήρχισε μέν νά άποκτφ υπεροχήν είς τά 
κύρια μέτωπα τοΰ πολέμου, άλλ’ εχει να 
διεξαγάγη μακρόν αγώνα μέχρι τής τε
λικής νίκης. Διά τοΰτο εχει άκόμη άξί-

u \  Τ) (7UJXJ1 ετοχϊ] ι χ υ .̂  εΐζ τον οιγώνά του· 
Ή  διπλή αύτή άνάγκη εξασφαλίζει τήν 

έπικράτησιν τής εξωτερικής κατευβύν- 
σεως τοΰ πατριωτικοΰ κινήματος, είς 
τήν όποιαν ωθεί τό έθνος καί ή Ιστορία 
του καί τής αΰτοσυντηρήσεως τό αί
σθημα.

Α .  π .  Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
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Ε Ν  Α Θ Η Ν Λ Ι Σ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

λ η νίκης καί τώνΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΒΓΒΛΙΟθΙΙΚΗ :
ξένων φιλολογιών, εις καλοτχπωμενα κα'ι χρυσόδετα 
ν α ,  κ α ι ά  σ ε ι ρ ά ς  κ α ι  ε ! ;  κ ο μ ι^ - ά τ  β ι β λ ι α θ ή κ α ς .

EaAIPETIK AI ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ : Ειδικά συγγράμματα δι’ ολους 
κλάδους, λεξικά, πρακτικά βιβλία, ίπιστημιϊνιΏϊί μονυγραφίαι 
γωγικά κτλ. * ‘

Ή  άπλσυστέρα και έπιτυχεστέρα έψαφογή του "συστήματος 
vtawav δόσεων, δια τον όποιου, άμί'σως, άκο**;, σχεδόν άδαπάνως, 
κιΰτε βιβλιοθήκην. πληρώνοντ?ς δι’ αυτήν όκτώ μόνον λεπτά τήν ημέραν. 

Ό  συνδρομητής καταρτίζει τήν βιβλιοθήκην του, μέ άπάλιπτον δικαίω
μα εκλογής έκ τών κατά μήνα ά.νατνπισυμενα>ν και συμπληοουιτ'“ · ■*4 
ταλόγων τοϋ ίκδοτικοΰ τμήματος.

Λνηλ^μβάίεται οίαδήποτε εκδοσις. έπί είδικη συμφωνίρ, ιιετά ty 
σιν τοϋ λογοτεχνικοί τμήματος.

Ι5ς το έκδστικόν τμήμα τής «Άγκυρας» συνεργάζονται οί κράτιστοι 
τών λογίωνμας, γίνεται δμως δεχτή και κάθε άλλη ευσυνείδητος έργασίε 
παρ’ οιΛυδήποτε και αν rao6*jji)f|.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

τούς ουμφεροϊτέρσυς 3ρου; καί εις τάς άνωτέρας 
>ντων, μηχανημάτΐιτν, φαρμακ. ειδών καί έμπορευμαίτων 

tών μεγαλητέρων Ευρωπαϊκών καί ’Αμερικανικών αγορών ε’ * 
παλαιάν καί Wav 'Ελλάδα.

ΕΞΑΓΩΓΉ 'Ελληνικών προϊόντων, ύπο τάς καλλίτερος καί άσ 
οιέρας συνθηκας, είς τά μεγαλήτερα εμπορικά κέντρα τοΰ II 
Νέου κόσμοι·.

Ιδιαίτερα τμή^ιατα παραγγελιοδοχικών κα 
Πρακτορεία καί άνταπσκριταί είς τά μεγι

ίίίδίΜΗ αντιπρόσωποι, έν

■


