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Η “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,,

Η «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η » βγαίνει μέ δυό σκοπούς:— νά κάμει τά 

προβλήματα πού αντιμετωπίζει τό έθνος μας γνωστά στήν πραγματική τους μορφή: 

— καί νά συντελέσει στο νά γίνουν αισθητές από τό λαό, μέ την ένταση πού χρειάζε

ται, οί αρχές τής δημοκρατίας.

"Οταν Iνα μικρό έθνος βρίσκεται καθυστερημένο στον τεχνικό καί πνευματικό 

πολιτισμό σχετικά μέ άλλα Ιθνη, πού κατευθύνουν τη σύγχρονη έποχή, δπως συμ

βαίνει μέ μάς, τότε είναι εντελώς φυσικό, δτι μέ 6λο τό άνώτερο περιεχόμενο πού 

φανερώνει ό ψυχικός μας πολιτισμός — καί πού ΰστερ’ από την τελευταία δοκιμασία 

δέν μπορεί ν’ αμφισβητηθεί— θ’ άναπυχθεϊ μιά τάση γιά μίμηση. ’Έ τσ ι  θ’άποκτή- 

σουμε τη συνήθεια καί θά δοκιμάσουμε νά μπάσουμε θεσμούς πού γεννήθηκαν άλλοΰ 

όργανικά, βγαλμένοι άπό τις ανάγκες τής ίδιας τής καθημερινής ζωής καί πού είναι 

γι ’ αυτό τό λόγο κατάλληλοι γιά έκεΐ, γιά μάς όμως ξένοι, έπομένως καί βλαβεροί. 

Ά π ό  τή συνήθεια αυτής τής μίμηση; θά γεννηθεί άλλο μεγαλύτερο κακό, τό δτι θά 

πάψει νά λειτουργεί τό δημιουργικό πνεύμα, ή δημιουργική δύναμη. ’Από τή στεί

ρωση αύτή τής δημιουργικότητας κινδυνεύουμε νά γίνουμε κατώτερος λαός, γιατί ή 

ύψηλότερη λειτουργία τοΰ άνθρώπου είναι ή δημιουργία. Ή  τάση αύτή γιά μίμηση 

δέν δφείλεται μόνο στήν ανώτερη άξία τοΰ δυτικοΟ, άλλά καί τοΟ άρχαίου έλληνικοΟ 
πολιτισμοΟ. ’Έ τσ ι  καταντούμε, άντί νά μιμούμεθα τό κύριο χαρακτηριστικό τοΟ πολι

τισμού έκείνου, πού ήταν ή δημιουργία νέων μομφών, νά προσπαθούμε νά μιμηθοΟμε 

αύτό πού έκείνοι δημιούργησαν ή πού έμείς νομίζουμε δτι δημιούργησαν. Κάνουμε 

δηλαδή άκριβώς τό άντίθετο άπό Ικεΐνο πού άποτελοΟσε τόν πυρήνα τοΟ έλληνικοΟ 

πολιτισμοΟ.

Τά Ιλληνικά ζητήματα δέν είνα< ούτε λίγα οδτε άπλά. Φανερώνονται δσο γίνε

ται περισσότερο πολύπλοκα κάθε φορά πού έπιχειρεΐται ή λύση τους, δπως π.χ. δταν 

6 Τρικούπης ή ό Βενιζέλος δοκίμασαν νά λύσουν μερικά άπό αύτά. Περισσότερο άπό 

κάθε άλλη φορά προκύπτουν τώρα, άπό τό 1939 καί κατόπιν. Οί προκαθοριστικές ιδιό

τητες τής γεωπολιτικής καί τής γεωοικονομίας μας, δλες οί άρετές καί δλα τά έλαττώματα 
τής φυλής, βγήκαν ή θά βγουν στήν Ιπιφάνεια. Στήν προσπάθεια, πού τώρα αρχίζει, 

νά ξανακάμουμε κράτος, θά ίδοϋμε ίσως μεγαλύτερους άκόμα πολεμικούς ήρωισμούς 

καί έλεεινότερους πολιτικούς έξευτελισμούς άπό κείνους πού περάσαμε έπειτα άπ’ τήν 

ιταλική εισβολή. Θά ξαναζήσουμε δλα τά προβλήματά μας' καί γι ’ αυτό άκριβώς πα
ρουσιάζεται ή κατάλληλη εύκαιρία καί γιά τούς συνεργάτες της «Δημοκρατικής Έ π ι-  

θεώρησης^ νά τά αναλύσουν καί γιά τούς αναγνώστες της νά τά παρακολουθήσουν.
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ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Θά δέλαμε στό πρώτο αυτό άρδρο τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» νά 

άσχοληδοϋμε μέ τό δημοκρατικό πολίτευμα' γιά ποιούς λόγους είνα ι τό  μόνο 
πού ταιριάζει στή χώρα μας καί ποιά είναι γιά μάς ή καλύτερη μορφή τής 
Δημοκρατίας. Τή στιγμή όμως πού ξένοι βρίσκονται άκόμα μέσα στά βόρεια 
σύνορά μας, πού οΐ όμηροι άπό τις βορειοανατολικές έπαρχίες μας δέ γύρι
σαν άκόμα, πού μόλις γλυτώσαμε όχι άπό τό  δάνατο, άλλά άπό τή  φρίκη του 
βασανιστηρίου, πού τό  μεγαλύτερο μέρος τής 'Ελλάδος είνα ι κάτω άπό έναν 
Ιδιωτικό στρατό, άλλα ζητήματα, μεγαλύτερα άπό τή μορφή του πολιτεύ
ματος, πρέπει νά φέρωνται στήν παώτη γραμμή.

ΟΙ κομμουνιστές έκμεταλλεύδηκαν τή δυστυχία καί τά εύγενέστερα 
αίσδήματα τοΰ λαοϋ, έξαπάτησαν τούς νέους καί προχώρησαν έως τό τέλος 
τοϋ έπαναστατικοϋ των προγράμματος, τήν έπίδεση γιά τήν κατάληψη τής 
άρχής καί τήν έναρξη στήν έκτέλεση τών προγραφών, χωρίς νά συγκι- 
νηδοΰν άπό τήν έδνική καταστροφή, πού έτσι προκαλοϋσαν. Εϊναι λοιπόν 
ένοχοι. Μέ τήν  παρατήρηση όμως αύτή δέν λύεται κανένα πρόβλημα, γιατί 
δέν φτάνουμε στήν πραγματική αιτία τοϋ κινδύνου’ γιατί ό κίνδυνος αύτάς 
όχι μόνον ύπήρχε, άλλά καί πραγματοποιήδηκε καί στά 1920-1922, χωρίς νά ο
φείλεται τό τε  στόν κομμουνισμό. Ά λ λ ά  καί τώρα δέν είνα ι μονάχα οΐ κομ
μουνιστές πού διάλυσαν τό  έδνος' άξιωματικοί, πολιτευόμενοι καί άνώτατοι 
πνευματικοί λειτουργοί, πού φωνάζουν πώς δέν είναι κομμουνιστές, όλοι 
αύτοί μαζί στοιχηδήκαν στήν ’ίδια γραμμή μέ κακούργους καί μέ προδότες 
τής έδνικής μας ιδέας' καί δεκάδες χιλιάδες νέοι, πολλοί άπό τούς όποιους 
ήσαν άπό τά άγνότερα καί ήρωϊκώτερα παιδιά μας, διακήρυξαν ότι ό 'Ελλη
νισμός είναι μιά άντιδραοτική ιδέα, ότι τά κλέφτικα τραγούδια τοϋ 21 ήσαν 
ξεπερασμένη ύπόδεση καί έπέβαλαν στά χωριατόπουλά καί στις χωριατοποϋ- 
λες μας νά τραγουδάνε μαζί τους τό Δημητρώφ καί τόν Τάνεφ.

Ά ν  παραδεχόμαστε, όπως καί είναι πραγματικά, δ τι.ό  έλληνικός λαός 
είναι δημοκρατικός άπό παράδοση καί άπό τή μορφή πού παίρνει άναγκαστι- 
κά ή οίκονομία του, τό τε  πώς μπορεί νά έξηγηδή, ότι τόσος κόσμος παρα- 
σύρδηκε σ' έναν άγώνα άντιδημοκρατικό καί άντεδνικό καί δέχτηκε νά χρη- 
σιμοποιηδοϋν τά φρικτότερα βασανιστήρια ώς μέσο πολιτικής;

Κάποιον πρέπει νά βαρύνη μιά τόσο μεγάλη εύδύνη, καί ό κάποιος 
αύτός είμαστε, περισσότερο άπό τούς άλλους, έμεΐς  οΐ δημοκρατικοί, γιατί 
στά δικά μας χέρια ήταν τόν  περισσότερο καιρό τις  τελευτα ίες  δεκαετίες ή 
πολιτική μόρφωση τοϋ λαοϋ καί ή καδοδήγηση τής νεότητος. ΈμεΤς έχουμε 
τήν  εύδύνη γιατί δέν άντιδράσαμε άρκετά στις άλληλοδιάδοχες δικτατορίες' 
έμ εΐς  διορίσαμε στά άνώτατα έκπαιδευτικά μας Ιδρύματα τούς δημαγωγούς 
καδηγητές' έμεΐς έχουμε τήν εύδύνη γιά τό άφημα τοϋ λαοϋ μας στό κενό 
έπειτα άπό τά 1941' έ μ ε ΐ ς  έ χ ο υ μ ε  κ α ί  τ ώ ρ α  π ά λ ι  τ ή ν  ε ύ δ ύ ν η .  Νά 
άρνηδοϋμε τήν εύδύνη μας δά ήταν τό χειρότερο άπό όλα, γιατί όποιος 
άρνείτα ι τΙς πραγματικές εύδύνες είνα ι άνάξιος νά διοική.

ΟΙ ένοχοι γιά τό  δλιβερό μας κατάντημα είνα ι οΙ έπί κεφαλής τοΰ Κ.Κ.' 
ύπάρχει, αν δέλετε, ένοχή έως ένα σημείο καί στόν έγωϊσμό μερικών πλου
σίων καί στό φανατισμό μερικών μοναρχικών. ΟΙ ύπεύδυνοι δμως είμαστε 
έμεΐς, γιατί σ ’ έμάς έμπιστεύτηκε ό μεγάλος όγκος τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί 
άπό μάς περίμενε καί περιμένει καδοδήγηση "Οχι δμως μονάχα γι' αύτό.

Στή σημερινή περίπτωση έκδηλωδήκαν συμπτώματα, τά όποια δέν 
μποροϋν νά έξηγηδοϋν μόνο μέ τόν κομμουνισμό- γιατί στό σύγχρονο Ρωσ- 
σικό κομμουνισμό π.χ. τέτο ια  συμπτώματα δέν συναντώνται. Είναι ή άπάρ- 
νηση τής έδνικής έλληνικής Ιδέας καί μιά σαδιστική σκληρότητα, άντιελλη-

νική κι' αύτή, ένδειξη καταπτώσεως. Δέν μιλοϋμε έδώ βέβαια γιά τά έκ τε- 
λεστικά όργανα' σέ μιά φυλή πού έχει ξένα στοιχεία, δπως ή δική μας, ε ίνα ι 
εύκολο νά βρεδοϋν τέτο ια  όργανα. Μιλούμε γιά τούς άρχηγούς των, τούς 
άργηγούς τοϋ Κ.Κ., τής Ε.Λ.Δ. καί τών άλλων συνεργών όσοι είχαν κ ο ι ν ό  
ό ρ γ α ν ο  τόν ΕΛΑΣ καί τήν ΟΠΛΑ. 'Όλους αύτούς μπορούσαμε νά τούς 
κρίνουμε άπό τις Ιδέες τους, π ρ ι ν  ά ρ χ ί σ ο υ ν  νά  δ ρ ο ϋ ν .  Τώρα μόνο 
άπό τις πράξεις τους μπορούμε νά τούς κρίνουμε. Καί οΙ πράξεις τους είνα ι 
οΙ πράξεις τοϋ ΕΛΑΣ, τής πολιτοφυλακής καί τής ΟΠΛΑ.

"Αλλο σύμπτωμα, όχι τόσο χτυπητό όσο ή πώρωση τών άρχηγών τοϋ 
ΕΑΜ, δμως όχι λιγότερο σημαντικό, γιατί άφορά άμεσα τούς δημοκρατικούς, 
οΐ όποιοι δά έξακολουδήσουν νά κυβερνούν, ε ίνα ι ότι τή  στιγμή, πού τόσο 
βαδιά ε ίχ ε  πληγωδή ή πατρίδα μας, βρεδήκαν πολιτικοί δημοκρατικοί πού 
προσπάδησαν νά έκμεταλλευδοϋν τήν περίσταση αύτή γιά όφέλη προσωπικά 
καί κομματικά' ή προσωπική ματαιοδοξία, τά ώραϊα λόγια, ή άπροδυμία γιά 
τήν έπΙπονη έργασία τής μελέτης καί τής λύσεως τών προβλημάτων τής 
χώρας μας, όλα αύτά τά έλαττώ ματα πού βαρύνουν πολλούς άπό τούς πα
λαιούς καί νέους—πολύ περισσότερο τούς νέους παρά τούς παλαιούς—δημο
κρατικούς, έγιναν καί τώρα, δπως καί παλαιότερα, ή κυριώτερη αίτΙα τής 
άδυναμίας τοϋ δημοκρατικού πολιτεύματος.’Έτσι π.χ. μιά Κυβέρνηση έδνική με- 
ταβλήδηκε σέ Κυβέρνηση προσωπική καί μήνες πολλοί σπαταληδήκαν χωρίς 
καμμιά προπαρασκευαστική έργασία γιά νά έπωφεληδοϋμε άπό τις μοναδικές 
εύκαιρίες πού μάς δίνει ή κοινή νίκη. Πώς όλοι αύτοί ήμποροϋν νά ύποστη- 
ρίζουν ότι άγωνίζονται ύπέρ τής δημοκρατίας, πού άκριβώς στηρίζεται στή 
δεληματική προσωπική δυσία γιά τό  κοινό συμφέρον, άντίδετα  πρός τόν κομ
μουνισμό καί τό  μοναρχισμό, πού στηρίζονται στήν όργανωμένη βία ;

Ό  κίνδυνος λοιπόν, τό  στοιχείο τό άποσυνδετικό τοϋ κράτους, δέν βρί
σκεται μόνο στόν κομμουνισμό' βρίσκεται καί στήν ύπερτροφία τής προσω- 
ποπάδειας, πού άποπνίγει κάδε άλλο κίνητρο στήν πολιτική μας ζωή. Καί τίποτε 
δέν μπορεί νά γίνη μάδημα' ούτε οΐ παλιότερες καί σημερινές καταστροφές 
τοϋ έδνους, ούτε ή άλληλοδιάδοχη γελοιοποίηση μερικών άπό τούς ματαιό
δοξους αύτούς πολιτικούς μέσα σέ έλάχιστα χρονικά διαστήματα.

"Ετσι φτάσαμε καί στό τελευτα ίο  κατάντημα, πού προέλεγαν οΐ πιό άπαι- 
σιόδοξοι καί τό δεωροϋσαν οΐ άλλοι σάν παραδοξολογία : διαλύσαμε τό  
κράτος' βγήκαν στήν έπιφάνεια καί βγαίνουν άκόμα χυδαία έλαττώματα, καί 
χυδαία πρόσωπα, μέσα στά όποία οΐ άρετές τοϋ λαοϋ παδαίνουν άπό άσφυ- 
ξία καί χάνεται ή έμπιστοσύνη πρός τή δύναμη τής φυλής.

Τώρα πάνω άπό δλα στέκετα ι τό αίτημα νά κάνουμε πάλι τό  κράτος' 
μέσσ πρωταρχικό γιά τήν άσκηση έξωτερικής καί έσωτερικής πολιτικής. 
Χωρίς αύτό δέν μπορεί νά ύπάρξη καμμιά έγγύηση ζωής, ούτε έδνικής, οϋτε 
κάν άτομικής.

Κράτος σημαίνει δύναμη, καί πρώτα πρώτα στρατό' καί είνα ι εύτύχημα 
ότι ή σημερινή Κυβέρνηση παρέχει κάδε έγγύηση, ότι αύτό είνα ι ή καδοδη
γητική γραμμή τής πολιτικής της.

Θά ήταν όμως δείγμα άφελείας νά νομισδή ότι μέσα στή σημερινή 
διεδνή καί δική μας πολιτική άτμόσφαιρα ισχυρή στρατιωτική δύναμη είναι 
Ικανή νά λύση τό πολιτικό μας πρόβλημα καί νά όδηγήση σέ δημοκρατικό 
πολίτευμα. Πολλά άκόμα χρειάζεται νά μποϋν άπό τώρα σέ έφαρμογή, καί 
μερικά άπό αύτά είνα ι: νά διαφωτισδή συστηματικά ό λαός' νά άφαιρεδή άπό 
τό Κ.Κ. ή δυνατότητα  τής άντεδνικής δράσης' νά δοδή έργασία στόν πλη- 
δυσμό' νά όργανωδή ή δικαιοσύνη καί ή αύτοδιοίκηση . . .

Στή χώρα μας μιά μειοψηφία μικρή, άρκετή δμως ώστε νά μή μποροϋμε 
νά τήν  άγνοήσουμε, έχει πεισδή ότι ο!·έργαζόμενοι άδικοϋνται. Ή  μεγάλη 
μας φτώχια είναι ένας όρος τόσο ευνοϊκός, ώστε καί άλλοι είναι εΰκολο νά
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ττεισδοϋν δτι μόνη λύση έδώ είναι ό κομμουνισμός. Τό Κ.Κ. έχει καί δά έχη 
πάντα τή δύναμη νά αύξάνη τούς όπαδούς του μέ τό μοτίβο αύτό καί νά 
δημιουργή άναατατώσεις μέ τή μυστική του οργάνωση.

Στό όργανο τής πειδοϋς καί τής μυστικής δράσεως πού διαδέτει τό Κ.Κ. 
ή κρατική ύλική δύναμη είνα ι άνεπαρκής. Πρέπει λοιπόν νά όργανωδή ή δια
φώτιση σέ μεγάλη κλίμακα. Πρέπει κατόπιν νά γίνη άνίσχυρο τό  Κ.Κ. νά έξα- 
κολουδήση τις άνατρεπτικές του ένέργειες, καί αύτό μπορεί νά κατορδωδή, 
άν γιά νά ξαναγίνη δεκτό στήν πολιτική ζωή ύποχρεωδή νά τηρή τούς άκό- 
λουδους όρους:

—Κανένα κόμμα δέν μπορεί νά δρά άντεδνικά όσον άφορά τήν άκε- 
ραιότητα τού κράτους.

—Κανένα κόμμα δέν μπορεΤ νά διατηρή μυστική οργάνωση.
—Κανένα κόμμα δέν μπορεΤ νά κατηχή τή χρήση βίας.
—Ή  δράση τών πολιτικών κομμάτων μπορεΤ νά είνα ι μόνο διαφωτιοτική.
—Ή  χρηματική διαχείριση τών πολιτικών κομμάτων δέν μπορεΤ νά 

είνα ι μυστική.
’Ά ν  τό κομμουνιστικό κόμμα δεχδή αυτούς τούς όρους, δά κηρύσσεται 

παράνομο, σύμφωνα μέ τή συμφωνία πού δά έχη τό  ϊδιο ύπογράψει, χωρίς νά 
μπορεί νά παραπονεδή, όταν τούς παραβή' αν δέν τούς δεχδή, δά πεισδή 
ό καδένας άπό τώρα γιά τις  προδέσεις του.

Τό μέτρο αύτό είνα ι άπαραίτητο, άλλά μόνο του μένει ένα μέτρο άρνη- 
τικό. Τό ήδικό τού στρατού καί τό  ήδικό τού λαού πρέπει νά στηριχδοϋν σέ 
μέτρα ίσοπολιτείας καί σέ άλλα μέτρα πού δά φέρουν προσωρινή ύλική άνα- 
κούφιση καί δά δίνουν έλπίδες γιά μιά όριστικώτερη οικονομική βελτίωση. 
"Ετσι ή σημερινή Κυβέρνηση, άλλά καί ολόκληρος ό δημοκρατικός κόσμος, 
πού άμεσα ή έμμεσα κυβερνούν σήμερα πάλι τήν 'Ελλάδα, άντιμετωπίζουν 
τά μεγαλύτερα προβλήματα καί ή εύδύνη τους δά είναι μεγάλη, άν δέν άντι- 
μετωπίσουν καί δέν δώσουν λύσεις στά πραγματικά προβλήματα τής 'Ελλά
δος, παραμερίζοντας τόσο τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, όσο καί όλα έ- 
κεΤνα τά σχήματα πολιτικής διαμάχης, πού γεννηδήκαν καί έχουν λόγο 
ύπάρξεως σέ ξένες πλούσιες βιομηχανικές χώρες, ε ίνα ι όμως ξένα πρός τή 
δική μας οικονομική όργάνωση καί τή δημοκρατική μας παράδοση.

_____________________  I. Κ Α Ρ Α Β ΙΔ Α Σ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΑΣ
11 ΓΝ Ω Μ Η  Τ Ο Υ  Α . ΑΕ ΛΜ Ο ΥΖΟ Υ

Έδώ καί λίγους μήνες ό Α. Δελμ οϋ ζος ζομε σκόπιμο νά  δώοωμε στούς ά ναγνώ -
δημοοίευσε ε να  πολυσέλιδο βιβλίο μέ τό ν  σ τε ς  μας κάπως πλατύτερα τά  κυριώτερα
τίτλο  «Τό πρόβλημα τής Φιλοσοφικής Σχο- σημεία άπό τή μελέτη  τοϋ Α. Δελμούζου.
λής». Τό έρ γο  αύτό μας κίνησε ξεχωριστά  Καί τό  κάνομε αύτό καί γιά ένα  άλλο άκό-
ένδιαφέρον, πρώτα, γιατί έχει βγή άπό τή μα λ ό γο ; νά^βοηδήσωμε δηλαδή τή ν  πρό-
δική μας πραγματικότητα καί άπό πολύχρο- δεση που ό ίδιος ό συγγραφέας το ν ίζε ι σ τό
νη προσωπική πείρα τοϋ συγγραφέα, καί έ- βιβλίο του : νά  γίνουν συνειδητά σ έ πλατύ-
πειτα γιατί έρευνα ένα  άπό τά  βασικώτερα τερους κύκλους τά  βασικά σημεία τοϋ μορ-
προβλήματα τής πνευματικής μας ζωής. ”Α ν  φωτικοϋ προβλήματος τώ ν  φοιτητών, νά  πρό
κα! άπό τό ν  τίτλο  φαίνεται πώς τό  δέμα κληδή άπάνω σ ’ αύτά συζήτηση άντικειμε-
περιορίζεται σ τή  φιλοσοφική σχολή, μόλα νική, κι’ έτσ ι νά  προχωρήσωμε σ τίς  καλύτε-
ταϋτα άπλώνέται ά λλοτε  άμεσα καί ά λλο τε  ρες  λύοεις πού μποροϋν νά  δοδοϋν σήμερα
έμμεσα σέ δλο  τό  μορφωτικό πρόβλημα τοϋ σύμφωνα μέ τούς δρους τής δικής μας πνευ-
Πανεπιστημίου. "Ετσι τό  βιβλίο αύτό παίρνει ματικής ζωής.
πολύ γενικώτερη  σημασία, φ τάνει μόνο νά 
συλλογιστούμε πώς οΐ πανεπιστημιακές σ χ ο 
λ ές  μορφώνουν τά  ήγετικά στο ιχεία  τοϋ τό- Σ τήν άρχή ε ξε τά ζε ι ό συγγρ. τά  σκοπό 
που μας, καί ή καλή ή κακή μόρφωσή τους τή ς φιλοσοφικής σχολής πού εΤναι κατά τή
έπηρεάζει σ έ μεγάλο βαδμό τήν έξέλ ιξη  ό- γνώμη του διπλός : πρώτα έπιστημονικός
χ ίμ ό ν ο  τής πνευματικής, άλλά καί τής κοι- καί οί ’ίδιοι δηλ. οί καδηγητές νά  έρευνοϋν
νωνικής καί Ολικής μας ζωής. Γι' αύτό νομί- τά  δέματα τοϋ κλάδου τω ν  καί νά  προάγουν
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τή ν  έπιστήμη τους, άλλά καί νά  μορφώνουν 
νέους ικανούς γιά τή ν  έπιστημονική έρευ
να , καί δεύ τερο έπαγγελματικός, νά μορ
φώνουν δηλ. καλούς έπαγγελματίες. Τό Τ- 
διο ισχύει καί γιά τις άλλες σχολές.

Γιά νά  πετύχη ό  σκοπός αύτός τρία ε ί 
ναι τά  σπουδαιότερα μ έσ α : τό  διδαχτικό 
προσωπικό, ή ποιότητα τώ ν  φο ιτητών καί τό  
πρόγραμμα τώ ν  σπουδών τους. Τά μέσα, τούς 
παράγοντες αύτούς, τούς έ ξε τά ζε ι πρώτα 
γενικά άσχετα  μέ τή δική μας πραγματικό
τη τα  : πώς πρέπει δηλ. νά  είνα ι γιά νά πε- 
τύχη τό  έρ γο  μιάς πανεπιστημιακής σχολής, 
α ') Τό προσωπικό πρέπει ν ’ άποτελήται άπό 
άνδρώπους πού δχι μόνο σ τό ν  κλάδο τους 
είνα ι Ικανώτατοι καί δημιουργικοί, παρφ εΤ- 
ναι καί ά νώ τερο ι χαρακτήρες,ό κα δένα ςτου ς  
ζω ν τα ν ό  παράδειγμα γιά τό  ιδανικό πού δέ- 
λει νά  έμποτίση σ τό  φοιτητή μέ τή διδα
σκαλία του. Μέ τό  φοιτητή πρέπει νά  τό ν  
δένει σχέση βαδύτατα μορφωτική, _ καί τό τε  
καμιά του ένέργεια  δ έ  δ ’ άντιμάχεται τή 
μόρφωση τώ ν  φοιτητών, β ’ ) Γιά νά  είνα ι γ ό 
νιμο τό  έρ γο  μιάς σχολής, πρέπει δσοι δά 
φοιτοϋν σ ’ αύτή νά  έχουν τή ν  προπαιδεία 
καί τΙς πνευματικές ικανότη τες πού εΤναι 
άπαραίτητες γιά έπιστημονικές σπουδές, καί 
νά  έχουν άκόμα έσωτερική κλίση γιά τις έ- 
πιστήμες τή ς σχολής καί τό  σχετικό έπάγ- 
γελμα. Γι’ αύτό πρέπει νά  γ ίνετα ι αύστηρό- 
τα τη  έπιλογή τώ ν  ν έω ν  πού δά φοιτήσουν 
σ τό  Πανεπιστήμιο. Και άν μάλιστα τά  πε
ριορισμένα μέσα γιά τή μόρφωση πολλών 
φοιτητών, δπως π. χ. έργαστήρια, κλινικές 
κ. α ., ή πληδώρα έπαγγελματιών σ ’ ένα ν  
κλάδο ή καί άλλοι λόγοι επιβάλλουν σέ μιά 
οχολή νά  δέχετα ι ώρισμένο μόνο αριδμό 
φοιτητών, τό τε  άπό τούς ικανούς άπόφοί- 
τους τώ ν  γυμνασίων πρέπει νά  διαλέγωνται 
oi πιό Ικανοί. Κι’ έδώ το ν ίζε ι ό συγγρ. μιά 
άποψη τής κοινωνικής δικαιοσύνης: άπό τό  
δημοτικό σχολείο  ν ’ άρχίζει ή έπιλογή τώ ν  
παιδιών πού δά φοιτήσουν σ τά  σχολεΤα τής 
μέσης παιδείας, καί άπό τά  μέσα πάλι σ χο 
λεΤα νά  δ ιαλέγωντα ι γιά τΙς ά νώ τερ ες  σχο 
λ ές  οί πιό Ικανοί νέοι, δσοι άπό τό  φυσικό 
τους προορίζονται γιά έπιστημονικές σπου
δές, άσχετα  άπό τή ν  οικονομική καί κοινω
νική δέση  τή ς οίκογενείας τω ν. Καί είνα ι 
χρέος τής Πολιτείας νά  φροντίζει μέ ύπο- 
τροφ ίες καί άλλα μέτρα ώ σ τε  νά μήν έμ- 
ποδίζωνται άπό λόγους οικονομικούς νά 
μορφώνωνται σ έ  μέσα καί ά νώ τερα  σχολεΤα 
οΙ Ικανότεροι νέο ι ένό ς  τόπου, γιατί μόνον 
τό τε  ό  τόπος αύτός μπορεΤ ν ’ άναπτύσση 
δλη τή δυναμικότητα τοϋ λαοΰ του. Τ* ά 
παραίτητο δηλ. προσόν τοϋ νέου γιά α νώ 
τερη  μόρφωση δ έν  πρέπει νά  είνα ι οΰτε ό 
πλούτος καί ή οικογενειακή του δέση, οΰτε 
όμως καί ή φτώχια, δπως τον ίζουν διάφοροι 
δημαγωγοί, άλλά μόνο καί μόνον ή ικανότη
τά  τω ν  γιά τέτο ια  μόρφωση. "Ετσι μέ τό ν  
καιρό δά άναπτυχδή Ιεραρχία πραγματικών 
ά ξιών πού δά τή ν άναγνωρίζουν δλοι. Κοντά 
δμως σ τήν έπιλογή τώ ν  φοιτητών ένα  σπου
δα ίο  μέσο γιά τήν καλύτερη μόρφωσή τους 
εΤναι ή φοιτητική ζωή. Κι' έδώ  χρειάζεται 
μιά ζωή  πού δά τή ν  οργανώνουν οί ϊοιοι φοι
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τη τέ ς  δχι κατ’ έπ ιταγήν άλλά έλεύδεροι μέ
σα άπό τις δικές τω ν  άνάγκες καί τή δική 
τους ψυχολογία- μιά ζωή πού δά παρουσιά- 
ζη  καί έ ξω  καί πέρα άπό τό  πρόγραμμα τώ ν  
σπουδών πολλές εύκαιρίες γιά νά  συμπλη
ρώνουν μέ άτομική καί όμαδική δράση, ν ' 
άπλώνουν καί έμπεδώνουν τή μόρώωση του 
μελλοντικού έπαγγελματία  καί πολίτη.

γ ' )  Τό τρ ίτο  μέσο εΤναι τό_πρόγραμμα 
τώ ν  σπουδών. ’Εδώ μιλά ό ο. ειδικά γιά τό  
πρόγραμμα τής φιλοσοφικής σχολής, οί γ ε 
νικές δμως άρχές πού έκδέτει ισχύουν κατά 
μέγα μέρος καί γιά τις άλλες σχολές. Δέν.. 
μπορεΤ, λέει, νά μορφωδή ένα ς  έπιστήμονας 
καί ένα ς  Ικανός έπαγγελματίας μέ τό  πλή- 
δος τις έπιστήμες τής σχολής του καί μέ τό  
πολύ ύλικό, δηλ. μέ τή ρηχή πολυγνωσία, παρά, 
μόνον άν συγκεντρώση τή ν  προσοχή του 
σέ λίγες, 3 ώ ς 4 τό  πολύ κύριες επιστήμες; 
καί σ ’ αύτών τή μελέτη  κυρίως έπιμείνη, με» 
λ ε τώ ν τα ς  κι’ έδώ βαδύτερα καί πλατύτερα 
ώρισμένα προβλήματα’ άλλες έπιστήμες βοη- 
δητικές γιά τή  μόρφωσή του πρέπει νά  κα-. 
τέχουν σ τό  πρόγραμμα τώ ν  σπουδών του 
βοηδητική μόνο δέση. "Ετσι ή φιλοσοφική 
σχολή δέ δά δίνη ένα  μόνο γενικό δίπλωμα,, 
άλλά διάφορα ειδικά πτυχία, φιλοσοφίας, Ι
στορίας, φ ιλολογίας κτλ. Οϋτε δμως καί μέ 
τις πολλές άκροάσεις μορφώνεται 6 φοιτη-' 
τής, άν άπό τό  πρωΐ ώ ς τό  βράδυ κάδεται 
καρφωμένος σ τό  δρονίο καί άκούει παδητί·ί' 
κά τό ν  ένα ν  κοντά  σ τό ν  άλλον δλους^ τούς 
καδηγητές του καί σ έ δλσ τά  μαδήμ'ατά' 
τους. Μ ορφώνεται κυρίως μέ τή ν προσωπική 
μελέτη  καί έργαοία, καί γ ι ’ αύτό πρέπει νά 
τοϋ μένη πολύς καιρός γιά νά  δουλε.ύη ό  
ίδιος, ενώ  οί άκροάσεις δάναι περιορισμένες* 
κι’ έδώ πάλι τό  κέντρο  τοϋ βάρους δά πέφτη 
δλο καί π ερισσότερο σ τίς  άσκήσεις κα'ι τά  
φροντιστήρια.

Κι’ ένα  άλλο άκόμα σημείο πρέπει νά  
προσέξωμε σ τό  γενικό αύτό μέρος, τό  βαρύ 
νόημα πού παίρνει ή άκαδημαϊκή έλευδερία. 
ΕΤναι έλεύδερος ό καδηγητής σ τήν έρευνα 
καί τή διδασκαλία του, δ έν  εΤναι δμως έ 
λεύδερος νά  διδάσκη δ,τι δέλει κι' δσες  β 
ρες δέλει, οΰτε καί νά  άπαιτή νά  τό ν  άκοΟ- 
ν ε  ύποχρεωτικά δλοι οί φ ο ιτη τές καί νά  έ- 
ξ ε τά ζω ν τα ι δλοι σ τό  μάδημά του. Σέ̂  δλα  
αύτά τό ν  δεσμεύει ό σκοπός καί ό  κύκλος 
τώ ν  μαδημάτων σέ κάδε πτυχίο καδώς καί 
τό  σχετικό πρόγραμμα τώ ν  έξετά σ εω ν . Τά 
ϊδιο καί δ φοιτητής εΤναι έλεύδερος νά  κα- 
νον ίζη  τις άκροάσεις του προτιμώντας τό ν  
ένα  ή τό ν  άλλο καδηγητή ή μάδημα, μέσα 
δμως σ τά  δρια πού έπιβάλλει ό άντικειμενι- 
κός σκοπός πού άκολουδεΤ, ή καλή δ^λ. έ- 
πιστπμονική καί έπαγγελματική μόρφωσή του. 
ΕΤναι άκόμα έλεύδερος νά όργανώνη  τή 
φοιτητική του ζωή  μέ συλλόγους καί όργα- 
νώσεις φοιτητικές, δχι δμως μέ όργανώσεις  
καί συλλόγους πού άντιμάχονται τό  σκοπό 
πού ό Τδιος έχει διαλέξει μέ τή ν  άπόφασή 
του νά φοιτήση σ τό  πανεπιστήμιο, νά  μορ
φωδή δηλ. δσο γίνετα ι καλύτερα έπιστημονι- 
κά καί έπαγγελματικά. Έλευδερία δηλ. άκα- 
δημαϊκή χωρίς άντικειμενικές δεσμεύσεις δ έν  
μπορεί νά  οιαδή.
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Ύ σ τερ α  άπό τό  γενικό αύτά μέρος ό  σ. 
Ερχεται σ τις  δικές μας φιλοσοφικές σχολές 
καί έρευνα άν πετυχαίνουν η δχι τό  διπλό 
σκοπό τους. Ή  άπάντηση είνα ι άρνητική. 
Τόν επιστημονικό σκοπό έν  μ έρ ε ιμ ό νο  τό ν  
Πετυχαίνουν, δσο έξαρ τά τα ι άπό τή δημιουρ
γική έργασία μετρημένων κ α θη γη τώ ν νέους 
όμως έρευνη τές τή ς έπιστήμης δ έν  κατορ
θώνουν νά  μορφώσουν. ’Απόδειξη ή φτώχια 
ΐή ς  έπιστημονικής μας ζωής. 'Ολοκληρωτική 
6μως είνα ι ή άποτυχία τού επαγγελματικού 
σκοπού, δπως τό  δείχνει τό  μορφωτικό έπί- 
πεδο τοΰ προσωπικού τής μέσης παιδείας 
καί τ ’ άποτελέσματα  τή ς διδασκαλίας του. 
‘Η εΙκόνα πού παρουσιάζουν οί άπόφοιτοι 
Τών γυμνασίων είνα ι τραγική. ’Απ’ αύτούς 
όΰτε 20 στούς έκατό δ έν  έχουν τή ν προπαι
δεία πού χρειάζοντα ι οί πανεπιστημιακές 
σπουδές. Αύτά  γιά τις δυό φιλοσοφικές σχο
λές. Καί γιά τις άλλες δμως αχολές τώ ν  πα
νεπιστημίων ή πείρα δ έ  νομίζομε νά  μάς 
δείχνη πολύ καλύτερα άποτελέσματα.

Ζητώ ντας τά  α ίτια  τής άποτυχίας ό  σ. 
έ ξε τά ζε ι πάλι τούς τρ ε ις  π αράγοντες  πού 
άναφέραμε παραπάνω : τό  προσωπικό, τή ν  
Ποιότητα τώ ν  φο ιτητών καί τή φοιτητική ζωή, 
kai τρ ίτο  τό  πρόγραμμα τώ ν  σπουδών, α ) 
Γενικά τό  προσωπικό τώ ν  πανεπιστημίων δ έν  
άνταποκρίνεται πάντα στίς άπαιτησεις^πού 
66ζει τό  καθηγητικό έργο , δσο καί άν έχω- 
με καί πολύ ικανούς καθηγητές, μερικούς 
μάλιστα καί έξαιρετικούς, άπό τις πιό δια
λ εχ τές  δυνάμεις πού θά μπορούσε νά  δώοη 
ό  τόπος μας καί μέ άλλιώτικη καλή οργά 
νωση τή ς παιδείας μας. Καί άναφέρει^έδώ 
ό  σ. μερικά χτυπητά παραδείγματα, δπως 
Π.χ. τή βιβλιεμπορία ή τή ν  παραμέληση τής 
μορφωτικής άποστολής τω ν  άπό καθηγητές 
πού διδάσκουν σ τά  πεταχτά  ή έδώ  κι’ έκεϊ 
μόνον, ένώ  τό  κύριο έρ γο  τους είνα ι έξω - 
πανεπιστημιακό κι’ ά σχετο  μέ τή  μόρφωση 
τώ ν  φοιτητών. "Επειτα δ έν  εΤναι σπάνιο καί 
τό  φαινόμενο νά  κατέχη τή ν πανεπιστημια
κή έδρα  πολύ μέτριος ή κάποτε καί άνίκα- 
ν ο ς  καθηγητής, ένώ  σ τό ν  κλάδο του μένουν 
έ ξω  άπό τά  πανεπιστήμιο άλλοι άσυγκρίτως 
άνώ τερο ί του. Τέτοια βέβαια παραδείγματα 
περιορίζονται σέ μικρό κύκλο, ό άντίχτυπός 
Τους δμως είνα ι μεγάλος γιατί δηλητηριά
ζουν τή ν  ατμόσφαιρα τού πανεπιστημίου καί 
έμποδίζουν μέ τό  ζω ν τα νό  παράδειγμα καί 
τή Οιωπηλή άνοχή τώ ν  άλλων νά  πάρη άπό- 
λυτο κύρος καί νά  έπιβληθή καί σ τό  φοιτη
τικό κόσμο σάν κάτι άπρόσωπο ή έννο ια  τού 
χρέους καί τό  σοβαρό άντίκρυσμα τοϋ πανε
πιστημιακού έργου. Κοντά  δμως σ τις  παρα
πάνω άτομικές περιπτώσεις εΤναι καί γενι- 
κώτερα δυσάρεστα φαινόμενα μέ χαρακτήρα 
όμαδικό. ’Έτσι π. χ. είνα ι γ ε γ ο νό ς  δτι μέ
τρ ιος ή καί άνίκανος κάποτε καθηγητής δέν 
έπιβλήθηκε π άντο τε  άπό τή ν  πολιτεία πασά 
Προτάθηκε έσ τω  καί σπάνια άπό τήν ίδια τή 
οχολή, χωρίς κάν νά  ύπάρχηκαί ή τυπική 
δικαιολογία δτι δ έν  ή ταν άλλοι ύποψήφιοι 
Ικανοί ή καί Ικανώτατοι. ’Ακόμα έχουν ίσρυ- 
8ή κάποτε ΰστερα άπό πρόταση μιας σχολής

περ ιττές ταχτικές έδρες χωρίς καμιά πραγ
ματική άνάγκη ή χωρίστηκε < μικρό τμήμα άπό 
έπιστήμη πού φ τάνει νά  τή διδάξη ένα ς  κα- 
δηγητής καί προτάθηκε γ ι ’ αύτό δεύτερη 
ταχτική έδρα, καί τό  χειρότερο τά  μαθήμα- 
τά  τους γ ίν ο ν τα ν  ύποχρεωτικά γιά τό  φοι
τητή. Καί γεν ικώ τερα  δμως είνα ι σημεία σέ 
μερικά προγράμματα υποχρεωτικών σπουδών 
πού δείχνουν δτι σ ’ ένα  όμαδικό έρ γο  κέν
τρο  γ ίνετα ι ό καθηγητής ώς άτομο, ένώ  ό 
φοιτητής, ή άντοχή  καί ή μόρφωσή του σχε
δ ό ν  δ έ  λογαριά ζοντα ι. ’Έπειτα εΤναι χαρα
κτηριστικό τό  γ ε γ ο νό ς  δτι πολλές φ ορές τό  
ϊδιο τό  πανεπιστήμιο ζή τη σε άπό τή ν  πολι
τεία  γιά λόγους οικονομικούς νά  μήν έφαρ- 
μοστή στίς είσιτήριες έ ξετάσ ε ις  του ό nume- 
rus clausus, καί άφησε έτσ ι νά  γρ α φ οΰ νσ τίς  
πανεπιστημιακές σχολές διπλάσιοι η καί πε- 
ριοσότεροι νέοι, ένώ  συγχρόνως τό  ϊδιο τό  
πανεπιστήμιο διαλαλούσε τή ν άγραμματοσύ- 
νη τώ ν  γυμνασιακών αποφοίτων.

Μ ιλώντας είδικώτερα ό  συγγρ. γιά τό  
προσωπικά τή ς φιλοσοφικής σχολής βρίσκει 
δτι ή σημερινή σύνδεσή του δ έν  μπορεί 
οΰτε κάν νά  συγκριθή μέ τή σύνθεση πού 
ε ίχ ε  σ έ παλαιότερες έποχές. Ή  πλειοψηφία 
έσ τεκ ε τό τ ε  καλά στή  θέση της, σ ’ αύτήν 
μάλιστα είχαμε καί μορφές δυνατές, ένώ  
πρός τά  κάτω ξεχώ ρ ιζε  μιά μικρή μόνο μειο
ψηφία. Σήμερα τό  κ έντρο  τό  κατέχουν μέ
τρ ιες  δυνάμεις, ένώ  οί ικανοί ή καί ίκανώ- 
τα το ι άσχετα  μέ τή ν  ιδεολογία τους μόλις 
μετριούνται σ τά  π έντε  δάχτυλα. Τό χε ιρό τε
ρο δμως είνα ι τό  δτι ή πλειοψηφία τή ς σχο
λής άντιπροσωπεύει τή ν πιό σ τε ίρα  καί πιό 
όπισθοδρομική τάση  σ τή ν πνευματική μας 
ζωή, μέ τέ το ιο  μάλιστα φανατισμό ώ σ τε  μό
νο  τυφλούς όπαδούς τη ς άνέχετα ι, καί γυ 
ρεύει μέ κάθε μέοο νά έ ξοντώ ση  κάθε άν- 
τίμαχη δύναμη πού έτυχε νά  εΤναι μέλος τής 
σχολής (βλ. δίκη Κακριδή). Ή  συνέπεια είναι 
δτι βρίσκεται σ έ  ολοφάνερη  άντίθεση  μέ 
τή ν  κοινή γνώμη, μέ τή ν  έξωπανεπιστημια- 
κή πνευματική κίνηση καί μέ τις ανάγκες 
καί τή ν  ψυχολογία τώ ν  φ ο ιτητών της.

β ) Ε κ τός  άπό τό  προσωπικό, άλλο α ίτιο 
τής άποτυχίας εΤναι ή ποιότητα τώ ν  φοιτη
τώ ν  καί ή φοιτητική ζωή  τους. Ά ν  καί ε ίδ α 
με πόσο ά τελή ς είνα ι ή προπαιδεία τώ ν  
ν έω ν  πού άποφοιτούν άπό τά  γυμνάσια, μόλα 
ταΰτα δέ γίνετα ι καμιά έπιλογή τώ ν  πιό Ι
κανών τουλάχιστο άπ’ αύτούς. Οι είσιτήριες 
έξετά σ ε ις  είνα ι έπιφανειακές, καί δπως γ ί
νοντα ι δ έ  δίνουν καμιά έγγύηση γιά σωστή 
κρίση. "Ετσι μπαίνουν σ το  πανεπιστήμιο καί 
πάρα πολλοί μέτριοι ή καί τελείω ς ακατάλ
ληλοι νέο ι γιά πανεπιστημιακές σπουδές. Κι’ 
ένώ  ό numerus clausus ήταν τέ λ ο ς  πάντων 
κάποιο μέσο περιορισμού, καί αύτό μόλα 
ταΰτα δ έν  κρατήθηκε. Καί είνα ι χρονιές πού 
οί πανεπιστημιακές σχολές δέχτηκαν 70 σχε
δόν  στούς έκατό άπ’ δσους ε ίχαν παρουσια- 
στή  στίς είσιτήριες έξετάσεις, έ νώ  μέ τό ν  
numerus clausus έπρεπε νά  μποΰν ώς 35°/0 καί 
σύμφωνα μέ τις πραγματικές τω ν  ικανότη τες 
δχι παραπάνω άπό 20 στούς έκατό. Καί τά 
κακό εΤναι άκόμα μεγαλύτερο στίς φιλοσο
φ ικές σχολές, γιατί σ ’ αύτές άπό παράδοση

δ έν  πηγαίνουν πάντα  οι ίκανώτεροι γυμνα
σιακοί άπόφοιτοι. Ή  έπιλογή έπομένως εοω 
έπρεπε νά  εΤναι αύστηρότερη και το  π οσο
σ τό  αύτών πού θά έμπαιναν πολύ μικροτερο. 
Μόλα ταύτα ή έπιείκεια ή ταν συχνά μεγα
λύτερη παρά στίς άλλες  σχολές.

Κοντά  δμως σ τήν ποιότητα τώ ν  φοιτη
τώ ν  συντρέχει καί άλλη αιτία τοϋ κακού, η 
φοιτητική ζωή. Στά παλαιότερα χρονιά δεν  
είχαμε καμιά ώργανωμένη  φοιτητικη^ ζωη 
καί οί φο ιτη τές περνούσαν το ν  περισσότερό 
καιρό τους άνεργοι σ τά  καφενεία  χαρτοπαί
ζο ν τα ς  ή πολιτικολογώντας. Ta, P ^ eu™ 'a 
δμως χρόνια ή φοιτητικη ζωη  πρόβαλε εςα- 
ωνα ώργανωμένη  συστηματικό. Ό  οργασμός 
τής κοινωνίας γιά έπαγγελματικες ενώσεις  
μεταφέρθηκε καί σ τά  δυό Πανεπιστήμια. 
Κάθε σχολή ε ίχ ε  τό  σύλλογο της, ολες_ οι 
σχολές μαζί τή ν  όμοσπονδία τους, κσι ΰ 
παμφοιτητικός άγκάλιαζε δλο το  φοιτητικο
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κόσμο. Οί οργανώ σεις  τους ε ίχα ν  σ τό  
βάθος έπαγγελματικούς σκοπούς μπερδε
μένους μέ πολιτικούς. Καί είνα ι μάλιστα χα
ρακτηριστικό δτι σ ’ αύ τές κυριαρχούσε ή 
εργατική ψυχολογία. Κι εδΰ  κάδε άλλο παρα 
μικρό ρόλο έπαιξε ή προπαγάνδα κι’ ή εκμε
τάλλευση. Ό  φοιτητής έγ ιν ε  έργολήπτης κι’ 
ό καθηγητής μέ τό  κράτος έ ρ γ ο δ ο τη ς : να  
πάρωμε δσο μπορούμε περισσότερα καί κυ
ρίως χαριστικές διατάξεις. Μέσο ή άπεργία 
καί σκοπός ό νόμος τοΰ έλασσονος κοπου. 
Σ ’ αύτό συγκεντρώνοντα ι τά  περισσότερα 
αιτήματα τους. "Ετσι τό  πανεπιστημιακό έργο  
ε ίχ ε  καταντήσει όλόκληρη άλυσιδα από 
απεργίες μέ διαλείμματα  ̂μόνο έργασίας. 
Διαλείμματα δμως καί αύτά μέ έργασία φαι
νομενική. Τέτοια  φοιτητική ζωή_ καί ψυχολο
γία κόντευαν νά  χαλάση καί τό  μικρό καλό 
πού ήταν δυνατό νά  δωση στους φοιτητές 
του τό  πανεπιστήμιο.

i  -

I. ΚΑΡΑΒΙΔΑ

Η ΣΤ Α Θ Ε Ρ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  ΤΗΣ  Δ Ρ Α Χ Μ Η Σ  ΚΑΙ TO  jiEKINHMA  

Τ Η Σ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Μ Η Χ Α Ν Η Σ

Ή  προσπάθεια γιά τή σταθεροποίηση 
της δραχμής ήτανε, τό τελευταίο τρίμηνο, 
μιά άπό τΙς αίτιες πού δέν καταφέραμε νά 
ξεκινήσουμε τήν παραγωγική μας μηχανή. 
Ή  άνασχετική της προσπάθεια δέν έπαψε 
άκόμα καί θά έξακολουθήσει δσον καιρό ή 
σταθεροποίηση δέν έξετάζεται σχετικά με 
τόν τελικό σκοπό που πρέπει να έξυπηρε- 
τήσει, δηλαδή τήν αύξηση τής παραγω
γής, άλλά μέ άλλα κριτήρια.

Ή  σταθεροποίηση ένός χάρτινου νομί
σματος είναι Ιννοια τόσο περισσότερο 03(- 
φής, δσο οί άλλες άξίες γυρω άπό αυτη 
μένουν σταθερώτερες σέ τιμή καί σέ ποσό
τητα' παύει νά είναι άπλή δταν οί̂  άλλες 
άξίες, οί δροι συγκρίσεως δηλαδή, γίνονται 
άσταθείς, καί μάλιστα δταν ή μεταβολή 
τους δέν γίνεται πρός τήν ίδια κατεύθυν
ση. Ή  νέα δραχμή σταθεροποιήθηκε άρ- 
χικά αύθαίρετα σχετικά μέ τή χάρτινη λ ί
ρα, βρέθηκε δμως άμέσω; σχεδόν δτι ή 
χάρτινη λίρα δέν είχε καί δέν έχει σταθε
ρή τιμή σχετικά πρός τό χρυσό καί ή τ ι
μή τής δραχμής άλλαξε. Καί ή τιμή δμως 
τοΟ χρυσοΰ σχετικά μέ τά άγαθά, ή άγο- 
ραστική του δύναμη δηλαδή, δέν είναι 
άκόμα σταθερή στή χώρα μας, ούτε μπο
ρεί νά είναι πρός τό παρόν.

Ή  έντύπωση γίνεται πιό ασαφής άκό
μα, δταν πάρουμε ύπόψη·καί τήν τιμή τοϋ 
δολλαρίου καί άλλων άςιώ/.

Ή  σταθεροποίηση προϋποθέτει καποια 
έξίσωση, καί ή τελευταία αυτή προϋποθέ
τει έλευθερία κυκλοφορίας άγαθών καί 
χρηματικών αξιών. Ή  πολεμική κατασταση 
έμποδίζει αύτή τήν κυκλοφορίασέ διαφορε
τικό βαθμό κάθε φορά, μεταβάλλοντας ετσι 
τις προϋποθέσεις τής σταθεροποίησης. ’Έ τσ ι  
είδαμε τή χρήσιμη άξια τοϋ χρυσοΰ νά με
ταβάλλεται τόσο πολύ τά τελευταία χρόνια 
στήν Ελλάδα. Μιά οικογένεια πού ζοϋσε 
μέ μιά χρυσή λίρα τό μήνα πέρυσι, χρειά
ζετα ι τώρα τέσσερεις χρυσές λίρες.

Ή  έννοια δμως τής σταθεροποίησης γί
νεται σαφέστερη δταν τήν έξετάσουμε σχε
τικά μόνο μέ τό σκοπό πού έπιδιώκουμε 
μ’ αύτή' παραδεχόμαστε πώς ό σκοπός αυ
τός είναι τό νά μπορέσει 6 λαός να άπο- 
χτήσει περισσότερα άγαθά. Στό σκοπό 
αύτό ή σταθεροποίηση παρουσιάζεται σάν 
μέσο πού βοηθεΤ τήν άποταμίευση καί τή 
διευκόλυνση τών συναλλαγών, τις κυριωτε- 
ρες προϋποθέσεις πού είναι άπ^ραιτητίί 
γιά τήν οικονομική λειτουργία.

Σχετικά μέ τήν άποταμίευση παρατη- 
ροϋμε δτι δέν έξαρταται μόνο άπό τή στα
θεροποίηση. 'Ο παράλογος έκμηδενισμός 
π. χ. ή έξευτελισμός τών καταθέσεων καί 
τών κρατικών ύποχρεωσεων, ό έξευτελι- 
σμός τών ένοικίων— καί γιά κείνους άκόμα 
πού διαθέτουν πολλαπλασίους πόρους άπό 
τούς πόρους τών ενοικιασιών — είναι δυό
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μέτρα πού ΐσχυσαν σύγχρονα μέ τήν προ
σπάθεια σταθεροποίησης, ένώ είναι αντί
θετα πρός τήν άποταμίευση. Σχετικά μέ 
τήν διευκόλυνση τών συναλλαγών βλέπει 
κανείς εύκολώτερα δτι, άν δέν χορηγηθούν 
πιστώσεις, ή μηχανή τής παραγωγής δέν 
μπορεί νά λειτουργήσει. Ή  άφθονη χορη
γία πιστώσεων μπορεί νά κλονίσει τή στα
θεροποίηση' μπορεί, δέν είναι δμως καί 
άναπόφευκτο. Ή  πολύ μικρή χορηγία πι
στώσεων θά κλονίσει όπωσδήποτε τή στα
θεροποίηση, άν καί τό άποτέλεσμα αυτό 
δέν θά φανεί άμέσως, δσον καιρό δηλαδή 
μάς τρέφουν οί σύμμαχοι έπί πιστώσει, 
γιατί θά άργήσουμε πολύ νά άρχίσουμε νά 
παράγουμε.

Ή  έκκίνηση τής παραγωγικής μας μη
χανής έπρεπε νά είναι φανερό δτι αποτε
λεί μιά τεράστια προσπάθεια. ’Ά ν  θεωρή
σουμε μόνο τή βιομηχανία πού διέσωσε τις 
έγκαταστάσεις της, ή προσπάθεια αι’ιτή 
άντιστοιχεΐ στό κεφάλαιο κινήσεως— δη
λαδή στις πρώτες Ολες καί στήν άμοιβή 
τοΟ προσωπικού γιά ένα χρονικό διάστημα 
(δηλαδή στά αγαθά τά όποια θά άγόραζαν 
οί έργάτες μέ τά ήμερομίσθιά τους έως πού 
νά άρχίσει ή έγχώρια παραγωγή). Ή  προσ
πάθεια αυτή είναι— άπ ό 'τή ν  άποψη τής 
δαπάνης — σημαντικά μεγαλύτερη καί άπό 
τήν προσπάθεια τής κινητοποίησης γιά πό
λεμο. Στήν περίπτωση αύτή τό νόμισμα 
γενικά κάμπτεται— χωρίς αύτό νά είναι 
καί άναπόφευκτο. Καί στήν περίπτωση 
λοιπόν τής έκκίνησης τής παραγωγικής 
μας μηχανής πρέπει νά έχουμε υπόψη μας, 
δτι, είτε ή μηχανή δέν θά κινήσει— όπότε 
ή πτώση τής δραχμής θά άναβληθεϊ άλλά 
δέν θά άποφευχθεϊ—  είτε ή έκκίνηση τής 
μηχανής θά φέρει μιά παροδική πτώση 
τής δραχμής, πού δμως δέν θά είναι καί 
άναπόφευκτη, δπως π. χ. άν πεισθοΰν 
δλοι, ιδιαίτερα δμως οί μισθωτοί, δτι πρέπει 
νά περιοριστούν στό έλάχιστο έως πού νά 
άρχίσει νά άποδίδει ή παραγωγική μη- 

χανή.
Είναι φανερό πώς γιά νά ξεκινήσει ή 

παραγωγική μας μηχανή χρειάζονται έπί- 
σης πρώτες Ολες, μερικά προϊόντα καί καύ
σιμα" καί τό σπουδαιότερο, χρειάζεται δια

θέσιμο έκτόπισμα γιά τή μεταφορά τους. 
Γιά τήν προμήθεια αυτών έχουμε αρκετό 
κάλυμμα καί δικαιούμαστε στό απαραίτητο 
έκτόπισμα γιατί έχουμε συνεισφέρει πολύ 
περισσότερα πλοία άπό τήν αναλογία μας 
καί δέν θά ζητήσουμε περισσότερα άπό 
δ,τι ανάλογα καί οί άλλοι σύμμαχοι παίρ
νουν, γιά τις ίδιες άνάγκες. Τόσον ή ΕΜ 
Ε Λ  δσο καί ή Ο Γ Ν Ρ Ρ Α  έκαμαν λάθη 
στούς λογαριασμούς τους σχετικά μέ τήν 
'Ελλάδα, λάθη πού σέ μάς ήσαν άγνωστα, 
πού έπρεπε δμως νά είναι γνωστά στήν 
Κυβέρνησή μας στό Κάϊρο, ή όποια δμως 
φαίνεται δέν τά είχε καθόλου ύποπτευθεΐ. 
°Άν έξακολουθήσει ή ίδια πολιτική, δη
λαδή νά περιμένουμε νά ξεκινήσουμε τήν 
παραγωγική μας μηχανή μέ 300 τόννους 
βαμπάκι καί 300 τόννους μαλλί, μέ 1000 
φορτηγά αυτοκίνητα καί τις σιδηροδρομι
κές γραμμές άχρηστες καί τήν άκτοπλοΐα 
βουλιαγμένη, μέ διατροφή τοΰ άστικοΟ πλη
θυσμού έπί πιστώσει καί εισαγωγή έτοιμων 
είδών, ό πληθυσμός θά φτάσει σέ τέτοια 

κατάσταση άπό τήν άναγκαστική άργία, 
στήν όποια τον καταδικάζει μιά τόσο άστό- 
χαστη οικονομική πολιτική πού θά έχουμε 
γρήγορα άποτελέσματα δυσάρεστα δχι μόνο 
άπό τήν ύλική, άλλά καί τήν ήθική άπο
ψη. Ή  οικονομική αυτή πολιτική είναι άρ- 
νητική, καί ό ρυθμός της δχι μόνο δέν 
είναι πολεμικός, άλλά είναι κυριολεκτικά 
άπαράδεχτος. Πρέπει νά έξηγηθεΐ στούς 
συμμάχους ή πραγματική κατάσταση, νά 
ζητηθεί τό άναγκαΐο έκτόπισμα καί οί 
πρώτες Ολες καί νά άποτολμηθεΐ ή χρημα
τοδότηση τών βιομηχανιών καθώς καί ό 
περιορισμός τών ήμερομισθίων γιά ένα τρί
μηνο σέ χαμηλά δρια, γιά νά μπορέσουμε 
κατόπιν νά τά υψώσουμε στά κανονικά έπί- 
πεδα. ’Έ τσ ι  ή σταθεροποίηση θά στηριχθεΐ 
στήν παραγωγή μας καί θά μπορέσει καί 
τό κάλυμμα νά έκτελέσει τόν δικό του ρό
λο, ό όποιος ούσιαστικά συνίσταται δχι 
στό νά κάνει δυνατή τήν άνταλλαγή τών 
δραχμών μέ ξένο χαρτονόμισμα, άλλά νά 
άνταποκρίνεται στήν παροδική άνισοσκέλι- 
ση εισαγωγής καί έξαγωγής συναλλάγ
ματος.
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Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μ ΕΣΑ  Σ Τ Ο  ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Ο ΡΓ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ  Τ Η Σ  ΧΩ ΡΑΣ

"Υσ τερα  από τις μεγάλες πολεμικές 
καταστροφές, άλλά καί άπό τήν εξέλιξη 
τής ανθρώπινης συνειδήσεως, ή άνάγκη 
τής Υγειονομικής  άναδιοργανώσεως τοΰ 
τόπου μας ξεπροβάλλει σαν τό πρώτο, τό 
σπουδαιότερο μεταπολεμικό πρόβλημα. 
’Ά ν  πρόκειται νά εξακολουθήσει τήν πο
ρεία του δ πολιτισμός μέ σκοπό νά δημι
ουργεί ολοένα και καλύτερους δρους γιά 
τή ζω ή  και τό βίο τοϋ ατόμου και τοϋ 
συνόλου, στήν πρώτη γραμμή θά στέκεται 
πάντα ή ύγεία, πού αποτελεί φανερή 
προϋπόθεση γιά τήν εξυπηρέτηση κάθε 
άλλης ανθρώπινης ανάγκης καί φιλοδο- 
ξίας.

Σ τήν  ‘ Ελλάδα είναι σέ ολους γνωστή  
ή ελεεινή κατάσταση τής υγείας τώ ν  κα
τοίκων. ’ Α π ά νω  στήν προπολεμική ύλική 
και οργανωτική άνεπάρκεια τώ ν  φροντί
δων γιά  τήν ύγεία, καί τή μεγάλη φθορά 
πού προκαλούσαν ή ελονοσία καί ή φυμα
τίωση, ήρθε νά προσιεθεΐ ή απερίγραπτη 
κακοπάθεια τής κατοχής καί τής εθνο
κτόνου έπαναστάσεως πού κλόνισε πιά 
καί τά θεμέλια τής βιολογικής ύποσιά- 
σεως τώ ν  Ελλήνων . Ό  υποσιτισμός, ή 
καταστροφή τής σιεγάσεως, ή έλλειψη 
φαρμάκων, νοσηλευτικής περιθάλψεως καί 
κάθε άλλης προϋποθέσεως τής ύγείας, 
οδήγησαν τό δοξασμένο αύτό λαο σέ κα
τάσταση τέτοια, ώστε  απερίφραστα νά ε
πιτρέπεται νά υποστηριχτεί, πώς τήν πρα>- 
τη του καί βασική έ&νική διεκδίκηση 
αποτελεί ή αποκατάσταση τής υγείας του.

Σ έ  μιά μελέτη πού πρόκειται σέ λίγο 
νά κυκλοφορήσει εκθέτομε τις σχετικές μέ 
τήν «Υ γε ιο νομ ικ ή  οργάνωση τής χώρας» 
σκέψεις, γνώμες καί προτάσεις μας. Με 
βάση τήν Ελληνική πραγματικότητα καί 
τις οικονομικές δυνατότητες τοϋ ΐόπου 6- 
ραματιζόμασιε μιά, άπ’ (ίλες τις πλευρές 
συντονισμένη  οργάνωση δλων τώ ν  πα
ραγόντων πού χρησιμεύουν γιά τήν ικα
νοποιητική αντιμετώπιση τόσο τής Δ η 
μόσιας Ύγείας  δσο καί τής ’Ιατρικής 
Ά ντ ιλή ψ εω ς  Σ τό  ίδιο πλαίσιο ανήκει 
βέβαια καί ή έκπαίδευση  κάθε σχετικοϋ 
μέ τήν ύγεία οργάνου, καί πρώτα πρώτα

τοϋ γιατρού. ’Ά λ λω σ τ ε  μονάχα μέσα στό 
περιεχόμενο τής 'Υγειονομικής όργανω- 
σεως βρίσκονται καί τά Ιατρικά διδακτικά 
μέσα, τά έργαστήρια  δηλαδή καί τά νο
σοκομεία. Πιστεύοντας στή μεγάλη αν
θρωπιστική κατεύθυνση κάθε ακαδημαϊ
κού ιδανικού καί ιδίως τοϋ Ιατρικοϋ, 
πρέπει νά προσπαθήσομε νά δοθεί στό 
γιατρό δχι μονάχα ή σύμφωνη μέ τις α
διάκοπες απαιτήσεις τής επιστημονικής 
προόδου σχετική κατάρτηση. άλλά καί 
ή αναγκαία πνευματική αννϋ'εοη  που 
ταιριάζει στήν αποστολή του. Οί γιατροί 
μας δέν πρέπει νά παρουσιάζονται σάν 
περιορισμένα μυαλά μέ ξερή επαγγελμα
τική κατάρτηση πού αποδίδει ύλη αχώ
νευτη καί ρηχή σκοπιμότητα. Χρειάζεται 
νά διαλέγονται προσεκτικά άπό τήν επο
χή τοΰ σχολείου καί ν ’ αποτελούν τήν κα
τάλληλη πνευματική καί ήθική πρώτη ύλη, 
δσοι πρόκειται νά βαστάξουν στούς ώμους 
τους τή βαριά εύθύνη τής ανθρώπινης υ
γείας. Χρειάζεται δμως καί ή ακαδημαϊ
κή έκπαίδευση πού διαμορφώνει τήν κ ο ι 

νωνική χρησιμότητα τοΰ γιατρού νά είναι 
καί άπό τήν τεχνική καί άπό τήν πνευμα
τική πλευρά άνάλογη. Ά λ λ ά  καί κατι 
άλλο άκόμα προέχει Ν ά  παρέχονται δη
λαδή σ’ οποίον σπουδαστή δέν ευτύχησε 
νά βρεί στό οικογενειακό του περιβάλλον 
την άνάλογη στόν επιστήμονα οικονομική 
προϋπόθεση καί κοινωνική άνατροφή, 
σπουδαστή δμως πού δέ στερείται τά 
προσόντα τής Ιατρικής σταδιοδρομίας, δλα 
τά μέσα κατοικίας καί διατροφής, πού θα 
τόν άποσπάσονν άπό τά βάσανα τής 
γνωστής τρώγλης δπου κατοικούσε ώς 
τώρα καί ί)ά τοΰ δώσουν τή σωματική 
αντοχή καί στήν κοινωνική περιωπή πού 
χρειάζεται γιά τήν εκπλήρωση τοΰ προο
ρισμού του. Γ ιά  νά κατορθωθεί δμως 
άπ’  έδώ κι’ εμπρός νά μορφώνονται κα
λύτερα οΐ γιατροί μας, δέ θά είναι πιά 
αρκετή μονάχα ή ’ Ιατρική Σχολή τοϋ ’ Ε 
θνικού μας Πανεπιστημίου στήν ’ Αθήνα. 
Πρέπει πρώτα ή Σχολή αύτή ν ’ άποσυιι- 
φορηθ-εΐ, ώστε νά μπορέσουν ν ’ άσκη- 

τ'ΐονν τελειότερα οί μελλοντικοί γιατροί



μας, πράγμα πού μονάχα μέ τό μοίρα- 
σμάτους σέ μικρότερες ομάδες καί μέ τήν 
υποχρεωτική διδακτική χρησιμοποίηση 
τώ ν  υφηγητών  καί έκτακτων καθη
γητών  μπορεί νά κατορθωθεί.

"Υσ τερα  χρειαζόμαστε καί ακαδημαϊ
κές θέσεις γιά οσυυς νεώτερους επιστή
μονες αξίζουν νά προβιβαστοϋν στίς ακα
δημαϊκές βαθμίδες. Μ ’ αυτούς θά προο
δεύει ολοένα ή Ιατρική επιστήμη καί ή 
μεγάλη ανθρωπιστική καί κοινωνική από
δοσή της στόν τόπο μας. ’ Α ν τ ί  δμως νά 
δημιουργοϋνται μέ τέτοιο σκοπό προσω
πικές έδρες στή μοναδική μας ώς τώρα 
’ Ιατρική Σχολή, πού έγινε υπερτροφική 
καί χάλασε τό πρόγραμμά της, είναι καί 
άπ5 αυτή τήν πλευρά προτιμότερο νά ι
δρυθεί τουλάχιστο άλλη μιά Ια τρ ικ ή  Σχο
λή στή Θεσσαλονίκη (δ,τι έγινε τήν επο
χή τής κατοχής είναι απαράδεκτο) καί ί 
σως καί άλλα παραρτήματα τώ ν  ’ Ια τρ ι
κών Σχολών στίς επαρχίες. ’Έ τ σ ι  θά μοι
ραστούν οί φυιτηταί καί θά κατορθωθεί 
ν ’ ασκηθούν τελειότερα. Κ άθε  Ιατρική 
σχολή αποτελεί συνάμα καί σπουδαίο 
πνευματικό Κέντρο, χρήσιμο στήν αναγ
καία αποσυμφόρηση τής πρωτεύουσας, 
πού έχει καταντήσει ώς τώρα  ή μοναδική 
εστία τής πνευματικής κινήσεως τοΰ τό 
που, άλλά καί κάθε ανταγωνισμού καί α
ναρχίας.

Τ ις  σκέψεις μας γιά  τήν οργάνωση 
τώ ν  ’ Ια τρ ικών μας Σχολών τις εκθέτομε 
στή μελέτη μας. “ Α ς  σταθούμε δμως λι
γάκι εδώ, μπρος στήν παλιά μ α ς ’ Ιατρική 
Σχολή τού Πανεπιστημίου ’ Αθηνώ ν .

Δέ σκοπεύω βέβαια νά συζητήσω τις 
λεπτομέρειες πού προκάλεσαν κάποια κα
τάπτωση τού γοήτρου τής ’ Ιατρικής Σ χ ο 
λής τού Ε θν ικού  μας Πανεπιστημίου. Ή  
κατάπτωση δμως αύιή αποτελεί μιά θλι
βερή αλήθεια, φανερή σ’  δλον τόν κόσμο, 
πού χρειάζεται εξήγηση καί κάποια δι
καιολογία τής κακοδαιμονίας τοϋ πα
ρελθόντος. Λ ίγη  παρελθοντολογία δέν εί
ναι άγονη, δταν βοηθεΐ στήν αναγνώριση 
χι’  έτσι στή δ ιόρθωση τού κακού.

Πρέπει λοιπόν νά όμολογηθεΐ πρώτα, 
πώς ή Πολιτεία δέν αναγνώρισε έμπρα
κτα ώς τώρα  ούτε τήν εθνική καί κοι
νωνική περιοπή πού διεκδικεΐ ή ’ Ιατρική 
Σχολή τού ’ Εθνικού Πανεπιστημίου ούτε 
καί τή σημασία τοϋ έργου πού επιδιώκει 
ό σκοπός της.
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’ Ιατρική Σχολή σημαίνει πνευματικό 

έργοοτάσιο γιά δσα όργανα παρέχουν 
στήν κοινωνία τήν πολυτιμότερη βοήθεια, 
τήν προστασία τής ύγείας της. Ποιος 
θεσμός μπορεί ν ’ αποτελεί πιό ζωτική 
προϋπόθεση γιά τήν ατομική υπόσταση 
τοϋ πολίτη άπό τήν ’ Ιατρική Σχολή πού 
σύμφωνα πάντα μέ τήν αδιάκοπη πρόοδο 
τής έπιστήμης αποβλέπει στή διατήρηση 
τής ύγείας καί τής ζω ή ς ;  Δέν μπορεί 
ν ’ αμφισβητηθεί τό « P r im u m  vivere, 
deinde phi I o soph are» .

Μέ τή ζωογόνα  αποστολή της ή ’ Ια 
τρική Σχολή θά  έπρεπε λοιπόν νά στηθεί 
άπό τήν Πολιτεία σέ εξαιρετικό βάθρο 
καί πλαίσιο ώστε  ν ’ αποδίδει δσα απαιτεί 
ό προορισμός της. Σέ  κανέναν άλλον εκ
πρόσωπο τής πνευματικής άποδόσεως καί 
τής ουσιαστικής ανθρώπινης βοήθειας 
δέ δίνει ή κοινωνία, ό φτωχός καί 6 πλού
σιος, ό άδύνατος καί ό δυνατός, 6 άρ ρ ω 
στος καί ό γερός, ό αγράμματος καί δ 
σοφός τόση σημασία, δση δίνει στό για
τρό, περιμένοντας άπ’ αυτόν τή σωτηρία 
τής ζωής του.

Π ώ ς  εξηγείται δμως τό δτι ή Π ολ ι
τεία δέ λογάριασε τόσο αναμφισβήτητες 
αλήθειες ; Καί δέν τις λογάριασε, αφού οί 
περισσότεροι εκπρόσωποί της ώς τωρα, 
ούτε τήν ηθική υπόσταση καί τήν ευθύνη 
τής ’ Ιατρικής Σχολής σεβάστηκαν, ούτε 
καί τής έδωκαν τά μέσα πού χρειάζονται 
στό σκοπό της. Κα ί δέ σεβάστηκαν τήν 
ηθική υπόσταση τής ’ Ιατρικής Σχολής 
καί τήν ευθύνη της, άφοϋ δέν έπαψαν 
ν ’ ανακατεύονται σέ ζητήματα πού ή αν
τιμετώπισή τους ανήκει μονάχα στούς 
μύστες τής έπιστήμης.

Δέν έπαψε ή Πολιτεία νά εκβιάζει 
συνειδήσεις καί νά επιβάλλει αυθαίρετες 
αποφάσεις, πού είχαν γ ι ’  αποτέλεσμα καί 
νά διαφθείρουν τό ήθος τώ ν  έκπροσώπων 
τής ’ Ιατρικής Σχολής καί νά πολλαπλα
σιάσουν τήν ευθύνη τους γιά πράξεις πού 
τήν άπομάκρυναν άπό τό σκοπό της καί 
τή ζητούμενη απόδοσή του. Τ ό  δτι ή 
Πολιτεία δέν έδωκε στήν ’ Ιατρική Σχολή 
δσα μέσα χρειάζεται γιά τό  σκοπό της, 
τό φανερώνουν σάν εύγλωττοι μάρτυρες 
τά εργαστήρια καί οί κλινικές τής ’ Ι α 
τρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου, πού 
οί εγκαταστάσεις τους κατάντησαν αλη
θινές παρωδίες καί γελοιογραφίες !

’Ά ν  δμως ή θλιβερή κατάπτωση τοΰ

■= Δημοκρατική Επιθεώρηση
γοήτρου τής ’ Ιατρικής Σχολής οφείλεται 
στή φθαρτική επέμβαση τής Πολιτείας, 
δέν είναι βέβαια ανεύθυνοι καί οί ιερείς 
τοΰ τεμένους τής Ελληνικής Ιατρικής 
Έπιστήμης. Αύτο ί σάν «ά τομα » αφήνουν 
τά  ’ίχνη τους απάνω στούς θεσμούς και 
τήν απόδοσή τους, μαζί με τά καλά καί 
τά χακά πού πάντα μαζεύει αλύπητα η 
ή συνισταμένη κάθε ανθρώπινης δρασεως.

Ή  καθηγητική, βέβαια, παρρησία εί
ναι ασυμβίβαστη μέ μιά μισθοδοτού
μενη υπαλληλική συνείδηση  έτοιμη νά 
υποχωρεί σέ κάθε πίεση, πράγμα πού δ
μως δέ σημαίνει κι’ δλας, πως ο καθη
γητής μέ τή μεγάλη πνευματική του απο
στολή πρέπει νά χάνει τόν καιρό του με
ταβάλλοντας τόν εαυτό του πότε σέ ήρωα 
καί πότε σέ θύμα για να κατορθώνει ν 
αντιμετωπίζει καθε τοσο τις κακές επεμ
βάσεις τής Πολιτείας. Οταν μια μερα 
λείψουν οί κακές πολίτικες επεμβάσεις 
καί αποκτήσουν οί καθηγηταί τής Ια 
τρικής Σχολής σωστούς Νόμους,  πραγμα
τικές Κλινικές καί καλά Ε ργασ τήρ ια ,  χ ω 
ρίς νά αναγκάζονται νά δέχονται συναλ
λαγές γιά νά κατορθώνουν ν ’ άνταποκρί- 
νονται στήν αποστολή τους, δε θα  υπάρ
χει πιά καμιά δικαιολογία γιά νά ξεπέ
φτουν άπό τήν περιωπή τους, και μαζι 
της ούτε καί τό γόητρο τής Ιατρικής 
Σχολής, τό τόσο  πολύτιμο γιά τήν Π ολ ι
τεία καί την Κοινωνία.

Ή  οργάνωση δμως τώ ν  Ιατρικών 
Σχολών μας δέ στηρίζεται μονάχα στά 
πρόσωπα καί τά τεχνικά μέσα. Ή  πείρα 
έδειξε πώς ανάμεσα στά αίτια τής κακο
δαιμονίας πού επικράτησε ώς τώρα, εύ- 
θύνεταί καί ό οργανισμός τοϋ Π ανεπ ι 
στημίου, έπειδή είναι ομοιόμορφος για 
δλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές. Φανε
ρές είναι, ωστόσο, οί μεγάλες διάφορες 
τής κάθε μιας τους (Θεολογική, Φιλοσο
φική, Νομική, Φυσικομαθηματική, Ια 
τρική).

Νομοθετήματα καί λειτουργικές δια
τάξεις πού ίσω ς  νά ταιριάζουν στη λει
τουργία μιας Σχολής δεν είναι παντα χρή
σιμες καί γιά τις άλλες. ’Ακόμα περισσό
τερο επειδή οί κατηγορίες τώ ν  επιστη
μών πού επιτρέπουν τήν κατανομή τής 
γενικής έπιστήμης σέ Πανεπιστημιακές 
Σχολές δέν έχουν μονάχα διαφορετικό 
τεχνικό περιεχόμενο, παρά καί δ τρόπος 
τής διδασκαλίας καί τής προαγωγής τής
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επιστήμης καί ή οργάνωση και ο προβι
βασμός τοΰ ακαδημαϊκού προσωπικού 
καί ή σχέση του μέ τή λειτουργική απο- 
δοση είναι τόσο διαφορετικα πραγματα, 
ώστε  έχουν ανάγκη άπό διαφορετικά ρυθ
μιστικά μέτρα σέ κάθε Σχολή.

Γ ι ’  αύτό έχω τή γνώμη, πώς ή ’ Ι α 
τρική Σχολή πρέπει νά άποκτησει δικό 
της όργανισμό. ξεχωρισμένον άπό τις 
άλλες Σχολές τού Πανεπιστημίου καί 
σύμφωνο μέ τή φύση τής ’ Ιατρικής έπι
στήμης καί τις ανάγκες της. Τό τε  μονάχα 
θά κατορθώσει ν ’ άνταποκριθεΐ καλύτερα 
στό σκοπό της, χωρίς νά εμποδίζει τή 
λειτουργία τώ ν  άλλων Σχολών, καί χωρίς 
καί ή δική της λειτουργία νά εμποδίζεται 
άπό διατάξεις αντίθετες πρός τήν έπιδιω- 
κόμενη απόδοσή της. Ε ννο ε ί τα ι  πως^ο 
ειδικός οργανισμός τής ’ Ιατρικής Σχολής 
πρέπει νά συντονιστεί καί μέ τό γενικό 
οργανισμό τοΰ Πανεπιστημίου, ώστε  ορι
σμένες γενικές διατάξεις του νά ισχύουν 
καί γιά τήν ’ Ιατρική Σχολή. Απαραίτητη 
δμως γιά τήν ομαλή λειτουργία της θά 
είναι καί ή κατοχύρωση τής καθολικής 
αυτοτέλειάς της, ώστε  νά είναι οί απο
φάσεις της σεβαστές άπό κάθε κυβέρ
νηση, καί να μήν άνακατεύεται ατό 
έπιστημονικό Μργο ή πολίτικη. Οσο 
γιά τά έξοδα πού θ ’ απαιτηθούν γ ι «  την 
αντιμετώπιση τής υγειονομικής όργανώ- 
σεως καί, μέσα σ’ αύτήν, τής ιατρικής καί 
νοσηλευτικής έκπαιδεύσεως, πρεπει να ελ
πίζομε πώς μέ τις μεγάλες υπηρεσίες πού 
αδιάκοπα στήν ιστορία προσφερε η Π α 
τρίδα μας σ ιήν ανθρωπότητα, τό πρό
σφατο αϊμα μας θα εξασφαλίσει τους 
πόρους τοΰ έθνικοϋ είσοδήματος πού 
θά έπιτρέψουν, ύστερ ’ άπό έναν αιώνα 
φυτοζωίας καί υλικής άνεπάρκειας, ν απο
κτήσει δ τόπος μας τις υλικές προϋποθέ
σεις πού προσδοκά ή βιολογική υπόσταση 
τώ ν  Ε λλή νω ν .  'Π  απαίτηση αύτή αποτε
λεί ένα άπό τά μεγάλα καί ακλόνητα έπι- 
χειρήματα των Εθνικών μας διεκδική
σεων πού έπιβάλλεται νά έκπληρωθοϋν 
μέ κύριο σκοπό ν’ αυξηθεί στό φτωχό 
τούτον τόπο τό έθνικό εισόδημα καί να 
νοικοκυρευτεί τό οργανωτικό χαος πού 
έπικρατοϋσε ώς τωρα. Σ τη ν  περίπτωση 
αύτή πιστεύω δτι, δπως φαίνεται απο τη 
μελέτη πού μνημονεύω παρα πανω 
οικονομικά μέσα για τήν εξυπηρέτηση 

τής βασικής προϋποθέσεως καθε ζωής,
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δηλαδή τής ύγείας, θά κατορθωθεί νά 
προσφέρονται δίχως καμμιά δυσκολία άπό 
τόν ϊδιο τόν λαό.

Βρισκόμαστε σήμερα σέ μιά μεγάλη 
καμπή τής ιστορίας μας, καί κλείνει ?να 
βασανισμένο παρελθόν, γιά νά στραφεί 
ολόκληρη ή προσοχή μας πρός τό μέλλον, 
που φωτίζετα ι άπό τή λάμψη τής πρόσφα
της αλκής τώ ν  Ε λλήνων . Τελειώνει μιά 
περίοδος άπό κακοδαιμονίες και ανοίγον
ται διάπλατες οί πόρτες σ’ δσους θά  χρη
σιμοποιήσουν στήν ειρηνική προσπάθεια 
τις αρετές πού of ίδιοι φανέρωσαν στά 
πεδία τής μάχης. Ό  λαος πού νίκησε τό 
σπαθί, τή σκλαβιά και τήν πεΐνα, πρέπει 

'νά προσαρμόσει τώρα τή δύναμή του 
εκείνη καί στήν ειρηνική εκπολιτιστική

= =  12

υποχρέωση, πού μονάχος του γέννησε μέ 
τις Οπέροχες ηθικές υποθήκες του. Πρέπει 
ό Ελληνικός λαός νά νιώσει συνειδητά  
και βαθιά πόση αξία κρύβει μέσα του 
τό αιμα πού θριαμβευτικά θυσίασε γιά 
τή λέυτεριά του, καί σέ ποιά θέση είναι 
άξιος νά κάθειαι μέσα στην ανθρώπινη 
κοινωνία. Τήν ανάγκη αύιή πρώτοι, βέ
βαια, πρέπει νά τή νιώσουν εκείνοι σ’ δ 
σους δ ένδοξος λαός θά εμπιστευτεί τήν 
τύχη του. Αύι:οι πρώτοι πρέπει νά βοη
θήσουν στό ν ’ ανταλλάξομε τό θανατη
φόρο οπλο τόσων άμυντικών  πολέμων, 
μέ τή ζωογόνο  πνοή πού χαρίζει ή ύγεία, 
τό πνεύμα, ή ήθική καί ή ευθύνη, ώ η ε  
νά ίτροχωρήσομε στήν αναδημιουργία 
τοϋ δοξασμένου τόπου μας.

1 Δημοκρατική Επιθεώρηση

Α Ν Τ. ΑΘ. ΔΕ Λ Η Γ ΙΑ Ν Ν Η  
Ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

ΤΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΗΖ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Συμπληρώ νοντα ι αυτές τις  ήμερες 4 

χρόνια από τόν καιρό πού τά νικηφόρα  
έλληνικά στρατεύματα ατένιζαν άπό τά 
κορφοβούνια, που είχαν φθάσει, τά πε
τρελαιοφόρα πεδία τής 'Αλβανίας.

Ή  εμφάνιση πετρελαίου ήταν γνωστή  
αηό τά άρχαιόιατα χρόνια,δταν τά άναβλύ- 
ζοντα φυσικά καύοιμα αέρια στό Ρεσου- 
λάνί και ο ί πετρελαιοπηγές τοϋ Ρ όμ σ ι (καί 
τά δύο στήν περιοχή τοϋ Αυλώνας) 
λατρεύονταν οάν ιερό πϋρ.

Ο ί πρώ τες απόπειρες τής 'Ιταλίας  νά 
διειοδύση σέ ’Αλβανική περιοχή γίνη- 
καν τό  1913, τόν καιρό που ή Τουρκία  
άρχισε νά εκτοπ ίζετα ι άπό τά Βαλκάνια. 
Τότε στάλθηκε εκεί άπό τήν « ' Ιταλική  
'Ε τα ιρ ία  γιά τήν πρόοδο τώ ν  Ε π ισ τ η 
μ ώ ν »  μια «επ ισ τημ ον ικ ή »  αποστολή , στήν 
όπο ια  συμμετείχε ώς γεωλόγος ό D a l 
P ia z . Σ τή ν  έκθεσή του (1915 ) επέστησε 
τήν προσοχή στήν έμφάνιση βιτουμενίων  
στήν περιοχή τής Κ ο ύ τσ ο β α β ο ρ ε ιό τε ρ α  
άπο το Βεράτι. Κατά τή διάρκεια τοϋ 
πρώ του  πολέμου καί τής ιταλικής κατο
χής τοϋ Αύλώνος, οί ’Ιταλοί έκαμαν μιά  
ερευνητική γεώτρηση στη Αρασχοβίτσα,ά.τό 
τήν όποια  γιά κάμττοοα χρόνια παραγό- 
τανε μ ικρή ποσότητα πετρελα ίου. Τό 1921 
γίνεται ή π ρώ τη  σοβαρή προσπάθεια  γιά

ερευνά πετρελαίου μέ τήν παραχώρηση  
που ψινηκε στήν I ) A r c y  E x p lo r a t io n  
C o , L td , εταιρία που έλέγχετο άπό τήν 
Ά γγλοπερσική  ’Ε τα ιρία  Π ετρελα ίω ν. Ά ο -  
γότερα δοθήκανε κ ι '  άλλες παραχωρήσεις 
καί μιά α π ' αυτές στους 'Ιταλικούς Κ ρα 
τικούς Σ ιδηροδρόμους. Ά λλά  μέ τόν καιρό 
ή μιά μετά τήν άλλη όλες ο ί ’Ε τα ιρ ίες  
άποούρθηκαν καί τό  πεδίο έμεινε ελεύθερο 
στούξ 'Ιταλούς. Ή  έρευνα καί ή εκμε
τάλλευση γίνηκε άπο τήν A z ie n d ll I t a -  
lia n h  P e t r o l i  A lb a n ia  ( A . I . P . Α )  πού
διαδέχτηκε τούς Κρατικούς Σ ιδηροδρό 
μους. Ώ ς  τις 30 'Α πρ ιλ ίου  1933 άπό 
τις  65 ερευνητικές γεωτρήσεις πού γίνη- 
καν, μέ συνολικό βάθος 36.000 μέτρα, ο ί 
48, )χέ βάθος 23 000 μέτρα, έ’γιναν άπό 
τούς 'Ιταλούς.

Ά π ό  τήν εποχή τοΰ 'Αβησσυνιακοϋ 
πολέμου καί τώ ν  κυρώσεων πού άκο- 
λούθησαν, ή δραστηριότητα  στίς έρευνη- 
τικές εργασίες καί ή προσπάθεια  εντα τι
κότερης εκμετάλλευσης αυξάνουν αισθητά. 
Ώ ς  τό 1937 είχαν γίνει 200 γεω 
τρήσεις. Ά λλά  ή κύρια ερευνητική καί 
παραγωγική δουλειά έγινε μετά τή στρα 
τιω τικ ή  κατάληψη τής Α λβανίας τόν  

"Α πρίλ ιο τοϋ 1939.

Τό κύριο πετρελαιοφόρο πεδίο βρίοκε-
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τα ι στόν κάτω  ροϋ τοΰ ποταμοϋ Δέβολη^ 
κάπου 4 χιλ ιόμετρα  σέ ευθεία γραμμή  
πριν άπό τή συμβολή του στόν Σ εμ ένη .
Εκτείνετα ι ατό μάκρος τής αριστερής δ- 

χϋης τοϋ ποταμοϋ, όπου βρίσκονται τά χ ω 
ριά Κούτσοβα, Πυλοβίνα καί Γκέγκε, σέ 
πλάτος μεγαλύτερο άπό ένα χιλ ιόμετρο καί 
σέ μάκρος 5— 6 χιλ ιομέτρω ν, καί εξακο
λουθεί στή δεξιά όχθη ώ ς τό λόφο δπου 
βρίσκεται ή Κοζάρα.

Ή  πετρελαιοφόρος λεκάνη κατέχει έ 
κταση 7.000 στρεμμάτων καί τά έλαιοφό- 
ρα στρώ ματα  βρίσκονται σέ βάθος 600 
ώ ς 800 μέτρω ν. Τά αποθέματα τής 
περιοχής υπολογίστηκαν άπό μ ιά  εκ τί
μηση σέ 12 καί άπό μιάν άλλη σέ 15 
εκατομμύρια τόνους.

Ώ ς  τό 1940 είχαν ανο ιχτε ί κάπου 
500 πηγάδια, άπό τά όποια  τά 445 
ήσαν παραγωγικά. Ή  ανόρυξη γινόταν 
μέ 25 γεωτρητικές μηχανές μεγάλης άπο- 
δόσεως πού άνοιγαν κάπου 140 πηγάδια  
κάθε χρόνο. Ή  παραγωγή πετρελαίων  
ήταν στήν αρχή ασήμαντη. Τό  1929 έ
φτανε τούς 3.060  τόνους καί δλο καί μ ε 
γάλωνε. Σ ίγου ρο ι άρ ιθμοί είναι γνωστοί 
μόνο ώ ς τόν 'Ιούλιο  τοϋ 1939, καί τό 
μόνο θετικό κριτήριο γιά τήν κατοπινή  
εξέλιξη τής παραγωγής είναι ή σύγκριση 
τώ ν  τρ ιώ ν  τελενταία>ν εξαμήνων. Ή  πα
ραγωγή τώ ν  τελευταίων ετών ή τα ν :

1935 11.330 τ. 1938 I - V I  41.226 τ.

1936 48.330 τ. 1938 V I I  - X I I  71.395 τ.
1937 87.910 τ. 1939 /  -  V I 104.752 τ.

Αέγετα ι δτι σ τίς  άρχές τοϋ 1940 ή πα
ραγωγή είχε φτάσει τούς 19 000 τόνους 
κάθε μήνα καί δ τι προβλεπότανε γιά τό 
χρόνο εκείνο παραγωγή 300.000 τόννοι.

Σ τή ν  περιοχή τοϋ Αέβολη έγιναν 
πολλές εγκαταστάσεις, δπως σταθμός π α 
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεργεία 
επισκευών, χημικά καί γεωλογικά έργα
στήρια κλπ.

Ι 'ιά  τή μεταφορά τοϋ πετρελαίου φ τιά 
χτηκε τό 1936 άπό τήν Κούτσοβα ώς 
τό Κρυονέρι, κοντά σ ιόν  Αυλώνα, υπόγεια 

σωλήνωση μέ διάμετρο 20 εκατοστά καί 

μέ συνολικό μήκος 74 χιλιόμετρα . Μ έ  4 

ενδιάμεσους σταθμούς άντληση ή σω λή 

νωση μ πορεί νά μεταφέρει 1000 τόνους 

τήν ημέρα. Σ τό ν  Αυλώνα τό πετρέλαιο

άποθηκεύεται σέ υπόγειες δεξαμενές άπό 
δπου φορτώνετα ι σέ δεξαμενόπλοια. 
Ο ί έγκαταοτάσεις γιά τή φόρτωση μ π ο 
ρούσαν νά παρέχουν 8.000 τόννους τό 
δεκάωρο.

Τό 1936 ή Α ΙΡ Α  είχε άναλάβει τή  
συμβατική υποχρέωση πρός τήν Α λ 
βανική Κυβέρνηση νά έγκαταστήαει διυ
λ ιστήριο  πετρελαίου σ ιόν  Αυλώνα. Ά ν τ ί  
γ ι 'α υ τό  Ιδρύθηκαν δύο δ ιυλιστήρια  στό 
Αιβόρνο καί τό Μ π ά ρ ι πού κατεργάζον
ταν τό Α λβανικό πετρέλαιο.

Τά τελευταία χρόνια ή έρευνητική προσ
πάθεια τώ ν  'Ιταλώ ν εϊχε έπεκ τα θεΐ καί 
σέ άλλα πεδία.

'Έ τσ ι είχαν επ ισημανθεΐ σαν έλπιδο- 
φόρες ο ί περιοχές τοϋ χω ρίου  Π άθος Ν Α .  
τοϋ Φ ιερίου καί ή περιοχή τής Κρούγιας.

Σ τή ν  περιοχή τοΰ Π άθος είχε ανα
καλυφθεί άπό τήν Ά γγλοπερσ ική  Ε τ α ι 
ρία πετρέλαιο σέ βάθος 2 70μέτρω ν. Μ ετά  
τήν αποχώρηση τής Α γγ λ ικ ή ς  εταιρίας 
είχε άναγνω ρισθεΐ άπό τήν Α ΙΡ Α  έκταση 
2.500 στρεμμάτω ν πού παρείχε βάσιμες 
ελπίδες γιά τήν ύπαρξη πετρελαίου. 
Τό 1941 έγινε πρόβλεψη νά άνοιχτοϋν 
στήν περιοχή αύτή 600 νέα πηγάδια. Γ ιά  
τήν περιοχή τής Κρούγιας, τής όποιας ή 
έλπιδοφόρα έκταση είναι 30 000 στρέμμα
τα, προ βλεπόταν άρχικά ή άνόρυξη 700 
πηγαδιώ ν. Ο ί συνολικές προβλέψεις γιά 
τ ις  δυο περιοχές ήταν 3.000 γεωτρήσεις. 
Γ ιά  τήν εκτέλεση τοϋ ερευνητικού αύτοϋ 
προγράμματος ή 'Ιταλ ική  κυβέρνηση είχεν 
εγκρίνει π ίσ τω ση  50 εκατομμυρίων λιρε
τώ ν  μοιρασμένων στά χοόνια 1941 έως 
1943.

Κατά τό τέλος τοϋ 1942 δημοσιεύτηκε 
γιά πρώ τη  φορά ή πληροφορία δτι άνα- 
καλύφθηκε στήν περιφέρεια τής Κ ρού 
γιας καί νέο κοίτασμα πετρελαίου πού σέ 
μερικά πηγάδια παρουσιαζόταν άπό τό 
βάθος τώ ν 20 μέτρων.

Π ληροφορίες γιά τά άποθέματα ή τήν 
εκμετάλλευση τώ ν δυο αυτών περιοχών  
δέν υπάρχουν. 'Έ γ ινε  μόνο γνωστό πώ ς  
ή Ιτα λ ία  είχε τήν ελπίδα νά πάρει άπό 
τά δυο αύιά κοιτάσματα άλλους 1.200.000 
τόνους πετρελαίου κάθε χρόνο. Ά ν  οί 
πληροφορίες αυτές είνα ι πραγματικές, ή 
Α λβανική παραγωγή πετρελαίου θά έ 

φτανε το 1,5 εκα τομμύρ ιο  τόνους κάθε 

χρόνο,
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Δ. ΞΑΝΑΛΑΤΟΥ Δρ Φ.

TO HOY MAX ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ
Ή  γεωγραφική δέση τής χώρας 

μας προσδιορίζει καί τ ις  ανάγκες 
μας. Γιά νά ζήσουμε είνα ι ανάγκη νά 
μπορούμε νά κυκλοφορούμε έλεύδε- 
ρα στή δάλοσσα καί νά έχουμε άσ- 
φαλισμένα τά βόρεια σύνορά μας. 
"Οσες φορές ό ελληνικός λαός έξα- 
σφάλισε αύτά τά δύο, δχι μόνο είχε 
κράτος, άλλά δημιούργησε καί με
γάλο πολιτισμό. Στό σύνολο μεγαλύ
τερος ήταν καί δά είνα ι ό κίνδυνος 
στίς βόρειες χώρες καί στά έκεΤ σύ
νορά μας. Μόνο δταν στή Μακεδο
νία έγκαταστάδηκε μόνιμα ό έλλη- 
νισμός καί σταμάτησε ή κάδοδος νέων 
λαών, δημιουργήδηκε ό άρχαϊος έλ- 
ληνικός πολιτισμός καί μόνο δταν ό 
Φίλιππος έξασφάλισε τά βόρεια σύ
νορά του διαδόδηκε ό έλληνικός 
πολιτισμός έως τά  βάδη τής 'Ασίας. 
ΟΙ "Ελληνες τής Μακεδονίας καί 
Θράκης έγιναν έτσι οί φρουροί τοϋ 
έλληνικοΰ λαοϋ καί πολιτισμού. Τούτο 
έκφράζει άριστα ό πρεσβευτής τών 
Άκαρνάνων στή Σπάρτη Λυκίσκος 
(Πολύβ. Ο’ 35-38): «Ποιας καί πόσης 
τιμής, λέγει, δέν είναι άξιοι οί "Ελλη
νες τής Μακεδονίας, οί οποίοι περ
νούν τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής 
τους στούς άγώνες έναντίον τών 
βαρβάρων καί έξααφαλίζουν έτσ ι τήν 
ήσυχία στούς άλλους "Ε λληνες; ’Ά ν  
δέν πολεμούσαν αύτοί, συνεχίζει, οί 
άλλοι δά ζοΰσαν σ' ένα διαρκή καί 
μεγάλο κίνδυνο. Τούτο, λέγει πρέπει 
νά τό έννοήσουν καλά δλοι οί "Ελλη
νες καί νά πάψουν τούς έμφύλιους 
πολέμους καί νά δέλουν μάλιστα με
ρικοί νά συμμαχήσουν μέ τούς Ρω
μαίους. Πρέπει νά καταλάβουν αύτοί, 
δτι μιά συμμαχία μέ άλλοφύλους 
έχδρούς, μπορεί μέν νά τούς βοη- 
δήση νά Ικανοποιήσουν τά μίση τους, 
οδηγεί δμως στήν ύποδούλωση «πό
σης ’Ελλάδος» καί έπομένως καί τών 
ϊδιων».

Δυστυχώς τά λόγια τοΰ Λυκίσκου 
δέν βρήκαν τή δέουσα άπήχηση καί 
σέ λίγο όλόκληρη ή 'Ελλάδα έγινε 
ρωμαϊκή έπαρχία. Πέρασαν άρκετοί

αιώνες ώσπου μπόρεσε ό έλληνικός 
λαός νά ξαναδημιουργήση δικό του 
κράτος πού έζησε χίλια χρόνια. Πολ
λοί ύποστηρίζουν τή γνώμη, δτι ή με
γάλη διάρκειά του χρωστιέται στό 
ναυτικό του, δτι ήταν δηλ. μιά δαλασ- 
σοκρατία. 'Αναγνωρίζουμε τέλεια τήν 
άξια τής δάλασσας καί τοΰ ναυτικού, 
πιστεύουμε δμως μαζί, δτι ναυτικό 
κράτος χωρίς άρκετή ένδοχώρα είναι 
άδύνατο νά ζήση. Ό  καλύτερος κρι
τής γιά τις βασικές άνάγκες ένός 
κράτους είνα ι ή Ιστορία του. Ή  δική 
μας Ιστορία μάς διδάσκει, δτι άν δέ- 
λουμε νά ζήσουμε δέν πρέπει νά πα- 
ραιτηδούμε οΰτε άπό τή δάλασσα, 
οϋτε καί άπό τήν άπαραίτητη γιά τή 
ζωή μας ένδοχώρα στή Βαλκανική. 
Τό μεσαιωνικό μας κράτος έζησε χί
λια χρόνια, δπως αύτοί ο! Βούλγαροι 
γράφουν, γιατί προσπάδησε μέ κάδε 
τρόπο καί κράτησε τήν  ένδοχώρα 
του στή Βαλκανική. Γνώριζαν ο! "Ελ
ληνες, δτι άν δέν είχαν άρκετή δική 
τους ένδοχώρα, δά έχαναν καί τή δά
λασσα. Γι' αύτό καί στή Βαλκανική έ 
γιναν οί σκληρότεροι άγώνες καί πό
λεμοι. Γιά τήν άπόκρουση τών βο
ρείων λαών έχτισε ό ’ Ιουστινιανός 
έκατοντάδες φρούρια άπό τό Δού
ναβη έως τόν Αίμο, τά όποια δμως 
δέν έξασφάλισε καί μέ άρκετό στρα
τό, έπειδή έστρεψε περισσότερο άπό 
δσο έπρεπε τήν  προσοχή του πρός 
τις μακρυνές δυτικές έπαρχίες. Γιά 
τό  λόγο αύτό άκριβώς δμως κινδύ- 
νευσε καί τό  κράτος άπό τούς Ά β ά - 
ρους καί σώδηκε χάρις στήν άποφα- 
σ ιστικότητα καί τή γενναιότητα τοΰ 
λαοϋ καί τοΰ βασιλέως Ηρακλείου 
(ό 10-641).

Ό  κίνδυνος τοΰ κράτους άρχισε 
νά γ ίνετα ι μεγαλύτερος άπό τό  τέλος 
τοΰ 7ου αιώνα, δταν τό  έλληνικό 
κράτος έπέτρεψε στούς Βουλγάρους 
τοΰ ’Ασπαρούχ νά έγκατασταδοΰν σ' 
όλίγη χώρα στά νότια τών έκβολών 
τοϋ Δούναβη, καί άπό έκε ΐ μπόρεσαν 
άργότερα νά φτάσουν έως τόν Αίμο, 
τό φυσικό τούτο όχυρό καί δριο τής

Ε
Λ

Λ
Ν

ΙΚ
Ο

Υ
 

Κ
Ρ

Α
Τ

Ο
Υ

Σ

Κ

H
Ο -8 °  Ό ι>

0. i  

Jv ίο

0 i )
0

σ  ^ 3 
\  Λ Q 
0

0
*  £ 
<o 0

<u
I

II II II II II II II ||
3 .

■ · · 0 $  « i  N> ^



■— 1g—

νότιας Βαλκανικής καί τών δύο λαών. 
'Επειδή τό  ζήτημα τών συνόρων καί 
συγκεκριμένως τό  ότι ο! Βούλγαροι 
λίγα μόνο χρόνια είχαν τά σύνορά 
τους κάτω άπό τόν Αίμο, όχι μόνο είναι 
σπουδαιότατο, άλλά καί άγνωστο σέ 
πολλούς, 9 ’ άναφέρω όλίγα. Γιά πρώ
τη ψορά πάτησαν στόν Αίμο, όταν ό 
έξόριστος βασιλεύς 'Ιουστινιανός Β' 
ύποσχέδηκε στόν Τερβέλ (705) λίγη 
χώρα στόν άνατολ. Αίμο γιά νά τόν 

• βοηδήση νά άνακαταλάβη τό  δρόνο 
του. Ό  λαός δμως ό ’ίδιος άνάγκασε 
τόν ’Ιουστινιανό έπειτα άπό δυό χρό
νια νά πολεμήση τούς Βουλγάρους, 
νά άνακαναλάβη τή χώρα καί νά 
τούς διώξη πέρα άπό τήν ’Αγχίαλο. 
Ό  βασιλεύς Κωνσταντίνος Ε' (741- 
775), έπειδή οί Βούλγαροι παρέβησαν 
τΙς συμφωνίες καί έπεχείρησαν έπι- 
δρομές, τούς πολέμησε καί τούς ά
νάγκασε νά δεχτούν τά σύνορα πέ
ρα άπό τήν ’Αγχίαλο. Μ 'όλες τΙς αιφ
νίδιες έπιδρομές, τ ις  σφαγές, τις λεη 
λασίες καί τ ις  άπαγωγές αιχμαλώτων 
καί λαφύρων, πού έκαμαν οί Βούλγα
ροι γιά νά μπορέσουν νά άδυνατί- 
σουν τόν έλληνικό πληδυσμό κάτω 
άπό τόν Αίμο καί νά μπορέσουν έπει
τα νά προσαρτήσουν τή χώρα, όπως 
οί ίδιοι οί Βούλγαροι (Σακάζωφ καί 
άλλοι) γράφουν, δέν τό  κατώρδωσαν, 
γιατί στό τέλος πάντοτε νικήδηκαν 
άπό τούς "Ελληνες. Αύτές οί πρωτά
κουστες λεηλασίες τοϋ Κρούμου κα
τέληξαν στή συνδήκη τού 814, κατά 
τήν όποία οί Βούλγαροι κράτησαν 
μόνο λίγη χώρα μεταξύ Δεβελτοϋ καί 
Σλίβεν, «οί δέ "Ελληνες έμειναν κύ
ριοι όλόκληρης τής κάτω τοΰ Δούνα
βη χώρας». Ή  'ίδια χώρα μεταξύ Σλί
βεν καί Δεβελτοϋ καί μόνο αύτή, δό- 
δηκε πάλι άπάτό βασιλέα Μιχαήλ στό 
Βόριδα κατά τή βάπτισή του (863). 
Νέα μεγάλη προσπάδεια γιά νά κατα- 
λάβη έλληνική χώρα έκαμε ό Συμεών 
(893-927), τήν έποχή πού οΙ "Ελληνες 
πολεμοϋσαν στήν ’Ασία, καί έπανέλα- 
βε καί αύτός τις λεηλασίες καί τις 
σφαγές τοϋ Κρούμου. Ή  άπάντηση 
τών 'Ελλήνων όμως ήταν ότι τό τε  
καί μόνο δά δεχτούν ειρήνη, άν ό 
Συμεών όφήση όλη τήν έλληνική χώ
ρα καί φύγη στή δική του, πέρα άπό

τόν ΑΓμο, όπως τοϋ γράφουν ό βα
σιλεύς Ρωμανός καί ό Πατριάρχης Νι
κόλαος. Ό  Συμεών όμως δέν έφυγε 
καί̂  ό πόλεμος συνεχίστηκε, έως ότου 
στά 924 άναγκάστηκε ό Συμεών νά 
δεχτή ειρήνη καί νά άδειάση όλες τις  
έλληνικές χώρες καί αύτές τΙς πόλεις 
τοϋ Εύξείνου Σωζόπολη, Άγαδού- 
πολη, Δ εβελτό  καί ’Αγχίαλο, γιά τίς 
όποΤες τόσο ε ίχε πολεμήσει. Ό  διά
δοχός του Πέτρος έδωκε πίσω καί τή 
Μεσημβρία. ’Επειδή οί Βούλγαροι δέν 
ήσύχαζαν, οί βασιλείς Νικηφ. Φωκάς 
(963-969) καί Ίωάν. Τσιμισκής (969-976) 
τούς πολέμησαν, καί ό Τσιμισκής ύπέ- 
ταξε όλόκληρη τή Βουλγαρία, όπως 
καί ό Βασίλειος Β’ (976-1025), άφοΰ 
ύπέταξε τόν  έπαναστατήσαντα Σα
μουήλ (1014).

Νέο κράτος έκαμαν οί Βούλγαροι 
πέρα άπό τόν Α ίμο μόνο τό τέλος 
τοϋ 11ου αιώνα, όταν τό έλληνικό 
κράτος κινδύνευε άπό τούς σταυρο
φόρους. Ή  προσπάδεια τοϋ Ίωαννί- 
τση (1 197-1207) νά έκμεταλλευδή τό 
μίσος τών 'Ελλήνων κατά τών Λα
τίνων, οί όποϊοι είχαν καταλάβει στά 
1204 τήν Κωνσταντινούπολη καί νά 
έπεκτείνη τό κράτος του κάτω άπό 
τόν Αίμο, δέν τόν ώφέλησε πολύ. Τό 
μόνο πού πέτυχε νά κάμη γιά άλλη 
μιά φορά είναι οί φοβερές σφαγές 
καί^ λεηλασίες στήν έλληνική χώρα. 
Οί "Ελληνες ένώδηκαν όμως μέ τούς 
Λατίνους καί τόν έδιωξαν πέρα άπό 
τόν ΑΓμο. Τήν ίδια τύχη είχαν καί τά 
σχέδια τοϋ Ί. Άσάν Β' (1218-1241), ό 
οποίος μόνο γιά πολύ λίγα χρόνια 
κράτησε τή βορείως τοϋ μέσου "Ε
βρου χώρα (1233) έως τόν άνω Στρυ- 
μόνα. Τό μεγαλύτερο όμως μέρος 
τής χώρας αύτής τό  πήραν οί "Ελλη
νες πίσω μέ τή συνδήκη τοΰ 1237, 
ένώ τό  ύπόλοιπο μέρος έως τόν 
Αίμο άνακτήδηκε έως τό  1254, γιατί 
τό  χρόνο αύτό έπεχείρησαν ο! Βούλ
γαροι έπιδρομή «διαβάντες τόν 
Αίμον», καί μόλις φάνηκε ό έλληνικός 
στρατός «έφυγαν πάλιν εις τά ένδό- 
τερα τών βουλγαρικών χώρων». Τόν 
πόλεμο έπανέλαβε καί ό Μιχ. Παλαιο- 
λόγος (1261-1282), καί κατά τά  πρώτα 
έτη  τής βασιλείας του άνέκτησε τήν 
'Αγχίαλο καί Μεσημβρία μέ τήν έν-
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δοχώρα τους. Ό  Α ίμος καί τώρα καί 
άργότερα «μεδόριος ήν Ρωμαίων τε  
καί Βουλγάρων». ’Εδώ είνα ι άνάγκη 
νά άναφέρουμε, ότι πρός τή Δυτική 
Μακεδονία μόνο ό Συμεών έπεχείρη- 
σε μεγάλη έπιδρομή, χωρίς νά μπο- 
ρέση δμως νά κρατήση έστω καί 
μικρό μέρος τής χώρας αύτής. Στό 
13ο αιώνα άκόμη, τά σύνορα τών δύο 
λαών ήταν ή περιφέρεια τής Σόφιας, 
άπό όπου μόνο ληστρικές έπιδρομές 
έκαναν οί Βούλγαροι πρός δυσμάς 
καί γύριζαν «όπισδεν τών όρέων 
των».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οί Βούλγαροι 
μόνο λίγες φορές καί γιά πολύ λίγα 
χρόνια πήραν έλληνική χώρα στόν 
άνατ. Αίμο, καί μόνο μιά φορά πήραν 
γιά λίγα πάλι χρόνια ένα μικρό μέρος 
άπό τήν κάτω τοΰ Αίμου χώρα. Στό 
σύνολο δέν κράτησαν οί Βούλγαροι 
έλληνική χώρα περισσότερο άπό πε
νήντα χρόνια, μ’ όλες τίς  έπιδρομές, 
τίς  σφαγές καί τίς  λεηλασίες πού έ 
καναν στήν έλληνική χώρα, όσες 
φορές τό έλληνικό κράτος πολεμοϋσε 
σ' άλλα μέτωπα. Τό λέμε αύτό, γιατί 
δέν μποροϋμε νά χαρακτηρίσουμε 
σάν προσαρτημένη χώρα τά μέρη 
όπου έφτασαν μιά ή περισσότερες 
φορές κατά τίς έπιδρομές. Είναι φυ
σικό όμως, ότι οΙ λεηλασίες, οί σφα
γές καί οί αιχμαλωσίες πού έκαμαν 
οί Βούλγαροι στίς έλληνικές χώρες, 
είχαν ώς άποτέλεσμα τήν έξασδέ- 
νηση τοϋ έλληνικοΰ πληδυσμοϋ καί 
τής δύναμης τοΰ κράτους. "Ολες οί 
προσπάδειες πού έκαμαν πολλοί βα
σιλείς γιά νά άναπληρώσουν τόν 
σφαγέντα ή αΙχμαλωτισδέντα έλληνι
κό πληδυσμό, μέ τή μεταφορά έκεϊ 
άλλων 'Ελλήνων άπό άλλες έλληνι
κές περιφέρειες καί οί προσπάδειες 
γιά νά άνεγείρουν πολλές πόλεις καί 
χιλιάδες χωριά πού έκαψαν οί Βούλγα
ροι, δέν στάδηκαν Ικανές νά συγκρα
τήσουν τόσους έχδρούς, καί γι' αύτό 
στό τέλος ύπέκυψε στούς Τούρκους 
καί αύτή ή πρωτεύουσα, άφοΰ έχασε 
πρώτα όλη τήν ένδοχώρα της στή 
Βαλκανική. Τό τέλος τοϋ μεσαιωνικού 
έλληνικοΰ κράτους δέν δά ήταν τόσο 
σύντομο καί τόσο τραγικό, άν όλοι 
©I βασιλείς φρόντιζαν νά έξασφα-
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λίσουν τά βόρεια σύνορά μας καί ή 
χώρα δέν έλεηλα τε ίτο  τόσες φορές 
άπό τούς Βουλγάρους.

Τήν τακτική τοϋ διωγμού καί τής 
σφαγής τών 'Ελλήνων τή συνέχισαν 
ο! Βούλγαροι καί κατά τήν Τουρκο
κρατία, ιδίως μετά τό 18ο αιώνα. Τούς 
μεγαλύτερους διωγμούς δμως άρχι
σαν όταν έγιναν έλεύδερο κράτος 
καί τούς συνεχίζουν μεδοδικώτερα 
καί άγριώτερα μέχρι σήμερα.

Μέ τή διαγωγή καί τις πράξεις 
αύτές τών γειτόνων μας δέν είναι 
δυνατό νά ζήση ή 'Ελλάδα, άν δέν έ- 
ξασφαλιστοΰν τά σύνορά της άπό βί
αιες καί προδοτικές έπιδρομές, σφα
γές καί λεηλασίες. Δ έν είναι δυνατόν 
νά ζήση, άν δέν τής δοδή ένα μέρος 
γής άπό όση δικαιούται Ιστορικά, έδνο- 
λογικά, οικονομικά, στρατηγικά. Τήν 
άνάγκη τής άσφάλειας τήν αίσδά- 
νεται περισσότερο ό έλληνικός λαός 
τών βορείων μας έπαρχιών, γιατί 
είνα ι ό λαός πού, ένώ προσέφερε τά 
περισσότερα στόν έκπολιτισμό τών 
γειτόνων του, έχει ύποστή άπό τούς 
’ίδιους, ιδίως άπό τούς Βουλγάρους, 
τίς περισσότερες σφαγές, λεηλασίες 
καί καταστροφές. ΟΙ "Ελληνες πού 
ζοϋν κοντά στά σύνορα δέν μπορούν 
νά έπιδοδοΰν ήσυχοι στά έργα τους, 
όταν βλέπουν πάνω άπό τό  κεφάλι 
τους έτοιμο τό  έχδρικό σπαδί καί 
όπλο νά τούς ξεριζώση. Δέν είναι 
δυνατό ένας λαός πού ζή διαρκώς 
μέ τό  φόβο τής σφαγής τής λεηλα
σίας καί τής πείνας, δπως ζή ό έλλη
νικός λαός, νά είναι ήρεμος καί νά 
δημιουργήση πολιτισμό. Γιά νά άπο- 
διώξη τό  φόβο αύτό καί γιά νά μπορή 
νά ζήση, πολεμά χιλιετηρίδες τώρα 
ό λαός τής 'Ελλάδας. Γιά τό  φόβο 
αύτό πολέμησε καί στά 1912-1915 καί 
γιά τόν ϊδιο λόγο έπαναστάτησε καί 
διχάστηκε άκόμα ό έλληνικός λαός 
στόν περασμένο παγκόσμιο πόλεμο, 
καί ένα μεγάλο μέρος του πολέμησε 
στό πλευρό τών συμμάχων στή Μα
κεδονία. Γιά τόν ϊδιο λόγο ξεσηκώ- 
δηκε σάν ένας άνδρωπος στό σημε
ρινό πόλεμο καί πολέμησε καί δοξά
στηκε στήν ’Αλβανία. Καί πείνασε καί 
δυστύχησε άφάνταστα ό έλληνικός 
λαός κατά τή Γερμανοβουλγαρική
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κατοχή, άλλά δέν άλλαξε τό φρόνη
μά του καί την πίστη του γιά τήν έ- 
ξαοφάλιοη τών βορείων του συνόρων, 
καί ε ίχε τόν ένδουσιασμά καί τήν 
έπιδυμία νά συνέχιση τόν έδνικό του 
άγώνα, πράγμα δμως πού δέν συνέ
φερε τούς εχθρούς μας. Γι' αύτό καί 
φρόντισε ή προπαγάνδα τους μέ ύ
πουλα καί καταχδόνια μέσα νά άπο- 
τρέψη τήν προσοχή μας άπό τά φλέ
γοντα  έθνικά ζητήματα, τόν άγώνα 
γιά τή βελτίωση καί τήν έξασφάλιση 
τών βορείων συνόρων μας καί τήν ύ- 
ποχρέωση νά συνεχίσουμε τόν πόλεμο 
στό πλευρό τών συμμάχων μας 
μέχρι τής τελ ικής νίκης, καί νά τή 
στρέψη πρός τά έοωτερικά πολιτικά 
καί κοινωνικά ζητήματα. Καί παρασύρ- 
δηκαν άπό τήν προπαγάνδα αύτή εύ- 
τυχώς μόνο πολύ όλίγοι "Ελληνες 
έως τό τελευ τα ίο  άντεδνικό κίνημα, 
τό  όποΤο έδειξε καί στούς περισ
σότερους όπαδούς του, δτί ήσαν όρ-
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γανα ξένων καί έχδρικών συμφε
ρόντων.

"Ας διδαχτούμε άπό τό κίνημα 
αύτό, άς διδαχτούμε άπό τήν Ιστο
ρία μας, άπό τούς φίλους μας καί άπό 
αύτούς τούς έχδρούς μας καί άς στρέ
ψουμε τήν προσοχή μας πρός τόν 
κίνδυνο τών βορεινών συνόρων μας, 
πρός τή φιλική μας δάλασσα καί πρός 
τήν έντατική  έργασία γιά τήν έξα 
σφάλιση καί τήν άνοικοδάμηση τής 
χώρας μας καί ας είμαστε βέβαιοι, 
ότι κανείς δέ δά μπορέση νά μάς ά- 
δικήση στόν τόπο μας καί δέ δά 
μάς πάρη τήν  άναλογία τών άγαδών 
πού άπό τήν έργασία μας δικαιού
μαστε. Λαός έλεύδερος πού μπορεΤ, 
δέλει καί έπιδιώκει νά παράγη καί πα
ράγει άγαδά, δά εύρη καί τόν τρόπο 
μιάς δίκαιης διανομής. Ά λοίμονο 
δμως σέ όποιον όχι μόνο δέν έχει 
πολλά νά διανείμη, άλλά χάνει ή κα
ταστρέφει καί τά όλίγα πού έχει.
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F. ANDERSON

Ρ Ω Σ Σ Ι Α  ΚΑΙ  Ε Υ Ρ Ω Π Η
Ή  ελληνική πολιτική απέναντι τής Ρωσσίας 

πρέπει— άσχετα πρός δποιαδήποτε κο
σμοθεωρία ή άλλους διεθνείς συνδυα
σμούς — νά στηρίζεται στά έλληνικά 
συμφέροντα μόνο, καί γι’ αύτό πρέπει νά 
είναι πολιτική ειλικρινούς φιλίας, συνεν- 
νοήσεως καί συνεργασίας. Είναι δμως 
ενδιαφέρον γιά δσους θέλουν νά μελε
τήσουν βαθύτερα τις σύγχρονες πολιτι
κές αντιδράσεις, νά γίνωνται γνωστές 
καί οί γνώμες τών άλλων συμμάχων μας 
πάνω στή νέα πολιτική ισορροπία που 
δημισυργείται άπό τήν κατάρρευση τής 
Γερμανίας καί τήν τεράστια ανάπτυ
ξη τή ί ρωσσικής δύναμης. Μέ αύτήν 
τήν πρόθεση δημοσιεύουμε περίληψη 
άπό άρθρο τοΰ "Αγγλου Φ . ’’Α ν τερ σ ο ν , 
πού έμεινε στή Ρωσσία άπό τά 1920 2ως 
τά 1940. (Παίρνουμε τό άρθρο αύτό άπό 
τό Φορτνάϊτλυ, ένα άπό τά σοβαρότερα 
άγγλικά περιοδικά).

"Ο ταν  δ Μεγάλος Πέτρος άρχισε νά 
μεταβάλλει μιά ανατολίτικη Ρ ω σσ ία — πού 
έβλεπε πρός τά ανατολικά— σέ μιά έξευ- 
ρωπαϊσμένη Ρω σσ ία— πού νά βλέπει πρός 
τά  δυτικά— ή Ευρώπη είχε περάσει μιά 
περίοδο μέ κύριο κινητικό στοιχείο τό α ί
σθημα τής θρησκευτικής και πολιτικής

ελευθερίας κα'ι έμπαινε σέ μιά νέα περίο
δο μέ κύριο κινητικό στοιχείο τά υλικά 
ενδιαφέροντα τής ζωής, σέ μιά περίοδο 
υλισμού. "Ολα δσα γνωρίζε ι  γιά τήν 
Ευρώπη ή Ρωσσ ία , περιορίζονται στό 
περιεχόμενο αυτής τής περιόδου, πού άρ
χισε στά 1700 καί κλείνει τώ ρα— αν δέν 
έχει ήδη κλείσει.—  Σ τήν  Ευρώπη μολα
ταύτα τό  παρελθόν (ή επίδραση δηλαδή 
τώ ν  πριν άπό τά 1700 περιόδων πού ή
σαν άντιϋλιστικές) δέν περιορίζεται σέ με
ρικά ’ίχνη μόνο μέσα στήν υλιστική αύτή 
περίοδο (1700 έως τώρα). Βλέπουμε 
σ’ αύτήν και άντιλογικές— ενορμητικές—  
ένέργειες πού φανερώνουν δτι καί άλλες 
δυνάμεις δρούν σύγχρονα μέ τόν υλισμό, 
οί όποιες, μόλο πού είναι αισθητές στούς 
Εύρωπαίους τρ ιών ηπείρων, δέν είναι 
δμως αισθητές στόν μή Ευρωπαίο ή ερ
μηνεύονται λανθασμένα άπό αύτόν.

Ή  Ευρώπη πέρασε άπό τέσσερεις πε
ριόδους πολιτισμού : τή Μεσαιωνική, τής 
Αναγέννησης, τής Μεταρρύθμισης καί τή 
Βιομηχανική. Ά ν  τώρα ή Ευρώπη μπαί
νει σέ μιά νέα περίοδο, ενώ ή Ρωσσ ία

νομίζει δτι ή Ευρώπη βρίσκεται ακόμη 
στή βιομηχανική (τήν υλιστική δηλαδή) ή 
σέ κάποια προηγούμενη, τότε υπάρχει 
φόβος νά συμβεΐ, ώστε  ή Σοβιετική Κ υ 
βέρνηση νά προσπαθεί νά προστατεύσει 
τή Ρωσσ ία  άπό ένα ενδεχόμενο πού δέν 
πρόκειται νά υπάρξει, και έτσι νά άποτύ- 
χει στό νά αναπροσαρμόσει τήν πολιτική 
της στό νέο προσανατολισμό τής Ευ
ρώπης.

Τέσσερα είναι τά κύρια χαρακτηρι
στικά τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτισμού άπό 
τά 1700 καί έπειτα: 1) ή μηχανή, 2) ή 
έξαπλωτική αποικιακή τάση, 3) ή τάση νά 
αποσυντεθεί ένα κοινωνικό σύστημα βα
σιζόμενο σέ περιορισμένη παραγωγή καί 
4) τρεις απόπειρες άπό ένα Ευρωπαϊκό 
κράτος νά επικρατήσει πάνω στήν ηπει
ρωτική Ευρώπη (Ναπολέων, Γουλιέλμος 
Β', Χ ί τ λ ε ρ ) .Ά ν  εξαιρέσει κανείς τό τρίτο 
άπό τά χαρακτηριστικά αύτά, τά υπόλοι
πα είναι εύκολονόητα- δέν περιέχουν 
πνευματικές αξίες, άλλά μόνο τήν επιθυ
μία νά άποκτηθούν υλικά αγαθά. Ή  
Ρωσσ ία  βλέπει τήν Ευρώπη σάν ένα μα- 
μούθ, μέ τόν κόσμο μέσα στό στόμα του. 
Ή  γελοιογοαφία τοΰ καπιταλίστα πού 
ρουφάει αίμα, ενώ ή ψυχή του παθαίνει 
άπό ατροφία, δέν είναι γιά τό Ρώσσο  τό 
χαρακτηριστικό τής βιομηχανικής περιό
δου μόνο, είναι τό γενικό σύμβολο τοΰ 
Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού. ’Από αυτόν τόν 
τρόπο τής ζωής μέ τά υψηλά ύλισπκά 
κριτήρια καί τό χαμηλό ψυχικό επίπεδο 
προσπάθησαν διαδοχικές Ρωσσικές Κ υ 
βερνήσεις νά προστατέψουν τό Ρωσσ ι-  
κό λαό.

1. Ή  μηχανή
Τ ό  μεγάλο Ιστορικό γεγονός τοΰ 1939 

δτι δλα τά  κράτη τής Βρεττανικής Κ ο ι 
νωνίας τώ ν  Ε θ ν ώ ν  κήρυξαν πόλεμο εναν
τίον τής Γερμανίας, χωρίς νά έχουν κα
μιά υποχρέωση πρός τή Μεγάλη Βρεττα- 
νία και χωρίς νά κινδυνεύουν άμεσα, 
έχει σημασία πού οί Ρώσσο ι δέν ήταν δυ
νατό νά προβλέψουν. Τ ά  κράτη αύτά, αν 
καί έξωευρωπαϊκά, αίσθανθήκαν τό ίδιο 
δπως καί εμείς τόν κίνδυνο άπό τήν επί
θεση τής Γερμανίας εναντίον τής Π ο λ ω 
νίας. Αύτό  άποδεικνύει δτι δ δυτικός πο
λιτισμός δέν είναι περιορισμένη τοπικά, 
άλλά παγκόσμια αξία' μολαταύτα ή Ρ ω σ 
σία τή θεωρεί ώς Εύρωπαϊκή' βλέπει τό 
ματεριαλισμό του πού τόν περιφρονεΐ.
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τήν τεχνική του πού τή ζηλεύει- καί τήν 
έξαπλωτική του τάση πού τή φοβάται. Οί 
πνευματικές του αξίες δέν έχουν ά ξ ί α  γ ι ’ 
αυτήν" αμφιβάλλει γιά τήν ύπαρξή τους.

"Ο ταν ή Εύρώπη έφτιανε μηχανές, δ 
Μεγάλος Πέτρος έμπασε στή Ρω σσ ία  τις 
μηχανές, εμπόδισε δμως νά μπει στή 
Ρωσσ ία  τό δημιουργικό πνεύμα πού έ 
φτιανε αύτές τις μηχανές. Ό  Τσάρος έν- 
θάρρυνε τό ξένο επιχειρηματικό πνεύμα 
καί τό χρήμα νά μπει στή Ρωσσία, άλλά 
μέ τή μυστική του αστυνομία εμπόδισε 
νά μποΰν τις δημοκρατικές ιδέες, πού 
δημιούργησαν τό επιχειρηματικό πνεύμα 
στήν Εύρόίπη. Τό ίδιο έπαναλήφθηκε 
άπό τό σοβιειικό καθεστώς.

2. Ή  έξαπλωτική τάαη τών Ε υ 
ρωπαίων.

Ή  άποψη δμως αύτή τώ ν  διαδοχικών 
Ρωσσ ικών Κυβερνήσεων είναι λανθασμέ
νη, μόνο αν παραδεχτούμε τόν Εύρωπαϊ- 
κό πολιτισμό ώς παγκόσμιο, δτι δηλαδή 
δέν μπορεί νά υπάρχει άλλος πολιτισμός 
παρά μονάχα ένας, δ Εύρωπαϊκός. Ά ν  
τουναντίον παραδεχτούμε δτι υπάρχουν 
καί άλλοι πολιτισμοί πού ή άξία τους 
τούς δίνει τό δικαίωμα καί τή δυνατότη
τα νά αναπτυχθούν ελεύθερα— πράγμα 
π. χ. πού συμβαίνει μέ τήν περίπτωση 
τής Κ ίνας— τότε ή πολιτική τής Ρωσσ ίας 
νά βαστάξει τό Ρωσσικό λαό έξω άπό ξέ
νες πνευματικές επιρροές γίνεται νοητή.

Έ δ ώ  βρίσκεται μιά πρωταρχική άπο
ψη σέ δποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις 
μέ τή Ρωσσία . Σ έ  τί άπό τά δυο άπο- 
βλέπουμε: σέ μιά Κοινωνία  Έ  θ ν ώ  ν πού 
νά διαπνέεται άπό τό πνεύμα μέ τό ό 
ποιο συνες>γάζονται οί Άγγλοαμερικανοί 
καί πού είναι τώρα τό δραστικό στοιχείο 
τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού' ή θά προ
χωρήσουμε ένα άκόμα βήμα, σέ μιά Κ ο ι 
νωνία Π ο λ ι τ ι σ μ ώ ν  πού ό κάθε πολιτι
σμός θά έχει τό δικό του πολιτικό καί κοι
νωνικό σχήμα ; Σ τή ν  πρώτη περίπτωση 
ξαναγυρίζουμε στήν παλιά έξαπλωτική 
τάση, κάτω άπό νέα μορφή. Τουλάχιστον 
ή Ρωσσ ία  ί)ά τό θεωρήσει αύτό ώς απει
λή εναντίον τοΰ τρόπου ζωής τώ ν  Ρώσ-  
σων. Ή  δεύτερη περίπτωση δέν μάς ά- 
παλλάσσει άπό περιπλοκές, γιατί ή εσω 
τερική φύση μέσα στήν έννοια «Κ ο ι ν ω 
ν ία » δπως τή μεταχειρισθήκαμε παρα
πάνω (Κο ινων ία  Ε θ ν ώ ν  ή Πολιτ ισμών)
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έχει προελθεί άπό πνευματικές δυνάμεις, 
γιά τήν ύπαρξη τώ ν  οποίων οί Ρώσσοι 
αμφιβάλλουν.

3. Ή  άποανν θετική τάαη μέαα 
ατό κοινωνικό καθεστώς.

“ Ο ιαν ό Λένιν  άλλαξε τήν αποσυν
θετική τάση πού υπήρχε μέσα στό κοινω
νικό καθεστώς (την όποία άναφέραμε 
στήν άρχή) σέ καταστροφική, πολλοί 
στήν Ευρώπη παρακολούθησαν τό πείρα
μα μέ ενθουσιασμό και ελπίδες' γρήγο
ρα δμως είδαν δτι έπαναλαμβανόταν ή 
ίδια περίπτωση τοΰ Μεγ. Πέτρου : εισα
γωγή  τής τεχνικής, αποκλεισμός τοϋ πνεύ
ματος πού γέννησε τήν τεχνική. Ή  άμυ
να εναντίον τοΰ Ευρωπαϊκού πνεύματος 
έγινε ή πρωταρχική επιδίωξη, και ή πα
ραγωγή οργανώθηκε μέ σκοπό να υπη
ρετήσει τις ανάγκες τής επιδίωξης αύτής.

Ή  άναπόφευκτη λογική νά διατηρη
θε ί γιά τό ρωσσικό λαό ρ ω σ σ ι κ ό πνεύμα 
ζωής ήταν δυνατότερη άπό τόν είσαχθέντα 
κομμουνισμό, ό όποιος άναπτύχθηκε στήν 
Ευρώπη άπό Ευρωπαίους, πριν τόν ε
φαρμόσουν οί Ρώσσοι.  Ή  άναπόφευκτη 
αύτή λογική οδήγησε στήν διαδοχική 
εκκαθάριση τώ ν  μελών τοΰ άρχικοΰ κομ
μουνιστικού κόμματος, τά  όποια δέν 
διέφυγαν τόν επηρεασμό άπό τις ιδέες 
τού Δυτικού Πολιτ ισμού μέ τή φθαρτική 
τους δύναμη, ιδέες πού δέν μπορεί παρά 
νά βρίσκονταν μέσα σ’  ενα δόγμα φτια- 
σμένο άπό Ευρωπαίους.

4. 01 άπόπειρες νά κατακτηθεί 
ή Ηπειρωτική Ευρώπη.

Σ τις  τρεις απόπειρες νά κατακτηθεί ή 
Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Ευρώπη πού άναφέραμε, ή 
Ρωσσ ία  ήταν μόνιμα ό φυσικός σύμμα
χος τής ’Αγγλίας. Ούτε ή ’Αγγλία, ούτε ή 
Ρωσσ ία  θά  μπορούσαν νά Ιπιζήσουν ως 
Μεγάλες Δυνάμεις, χωρίς αύτή τή συμμα- 
χία. Ό  Τσαρικός δεσποτισμός ήταν ό φυ
σικός σύμμαχος τοΰ τ ό τ ε ’ Αγγλικού λιμπε
ραλισμού, και ή Κομμουνιστική Δ ικτατο
ρία είλ'αι σέ δμοιους ορούς ό φυσικός 
σύμμαχος τώ ν  τωρ ινών  Ά γγλοσα ξω ν ικ ώ ν  
δημοκρατιών. 'Ό τα ν  ή Ιπιβίωση άπό τόν 
κίνδυνο αυτόν θά έξασφαλισθεΐ, πρέπει νά 
βρεθεί μιά νέα βάση γιά τήν Ά γ γ λ ο ρ ω σ -  
σική συμμαχία' άλλά γιά νά άποφευχθεΐ 
κακή συνεννόηση καί παρεξηγήσεις, πρέ
πει ή κάθε πλευρά τής συμμαχίας αύτής
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νά καταλάβει καί νά σεβασθεΐ τήν άποψη 
τής άλλης. Γ ιά  νά γίνει δμως αύτό πρέ
πει νά ληφθοΰν υπόψη άκριβώς οί πνευ
ματικές άξίες τής κάθε μιας πλευράς πού 
τώρα  ή αντίθετη πλευρά δέν βλέπει, δέν 
κατορθώνει νά δεΐ μέσα στήν άλλη.

Τό  ζήτημα είναι νά κατορθώσουμε 
νά πείσουμε τή Ρ ωσσ ία  δτι δέν κινδυ
νεύει άπό τόν Ευρωπαϊκό πολιτισμό. "Ο 
ταν θά κάταστραφεί ή Γερμανία, καί εμείς 
θά  ξαναγυρίσουμε στή συνηθισμένη μας 
παραμέληση κάθε πολεμικής προετοιμα
σίας, καί ή Εύρώπη θά  είναι μιά σκόνη 
εθνοτήτων, θά  νόμιζε κανείς δτι ή 
Ρωσσ ία  δέ θά φοβόταν πιά. Αύτό είναι 
λάθος. Έ μ ε ΐς  θεωρούμε τό σημερινό γερ
μανικό πνεύμα ως έκφραση τής θέλη
σης νά καταστραφεΐ ό Ευρωπαϊκός πο
λιτισμός. Είναι δμως περισσότερο άπό 
πιθανό δτι οί Ρ ώσσο ι θεωρούν τούς Γ ερ 
μανούς ώς τό αποκορύφωμα τοΰ υλιστι
κού, τοΰ τεχνικού καί τοΰ έξαπλωτικοΰ 
πνεύματος πού χαρακτηρίζει γ ι ’ αύτούς 
(τούς Ρώσσους) τόν Εύρωπαϊκό πολιτι
σμό, δτι δηλαδή ή Ρωσσ ία  καί έπειτα άπό 
τήν καταστροφή τής Γερμανίας Όά φο
βάται τή δύναμη τού Εύρωπαϊκοϋ πολι
τισμού .Έμεΐς δμως λέγοντας Ε ύ ρ ω π α ϊ- 
κ ό ς  π ο λ ι τ ι σ μ ό  ς,εννοούμε απλώς Π  ο- 
λ ι τ ι σ μ ό ς. Πρέπει λοιπόν νά πεισθεΐ ή 
Ρωσσ ία  δτι δέν έχει τίποτα νά φοβηθεί 
άπό τ)ς δυνάμεις τοΰ πολιτισμού (άπό 
αύτό δηλαδή πού εμείς Ιννοοΰμε πολιτι
σμό). Μ ιά τέτοια διατύπωση έχει μέσα 
της πολλή υπερβολή' μπορεί εν τούτοις 
νά βοηθήσει γιά νά βρεθεί μιά διέξοδος.

Τό  πρώτο βήμα είναι νά παραδε
χτούμε, δτι ό πολιτισμός μας δέν είναι 
παγκόσμιος καί δτι σταματά στά δρια 
τής Ρωσσίας. Π ρ ιν  άκόμα άπ’ αύτό πρέ
πει νά πεισθεΐ ή Ρωσσ ία  νά μή βλέπει 
τόν πολιτισμό μας στό φως τοΰ 18ου καί 
τοΰ 19ου αίώνα, οπότε πραγματικά είχε 
μέσα του τό έξαπλωτικό πνεύμα, άλλα δτι 
ή άντίληψή μας γιά τή ζω ή  έ)$ει πνευμα
τικές άξίες αρκετά δυνατές, ώστε νά μάς 
κάνουν νά άπορρίψουμε κάθε υλιστική 
άποψη. Τό  παράδειγμα τού κάθε λαοΰ 
τής Βρεττανικής Κοινωνίας τών  Ε θ ν ώ ν  
καί τής Πολωνίας πού άντιμετώπισαν 
τή Γερμανία ό καθένας μόνος του [ό συγ
γραφέας τού άρθρου λησμόνησε τή μικρή 

Ελλάδα], αποδείχνει είτε δτι υπήρχαν 

μέσα σιήν Εύρώπη τοΰ 1700— 1939

Δημοκρατική Επιθεώρηση πνευματικές δυνάμεις άγνωστες στούς 
Ρώσσους, είτε δτι τό πνεύμα τής Εύρώπης 
άλλαξε, καί άπό υλιστικό γίνεται ΐδεαλι- 
στικό.

Ή  μόνη ελπίδα γιά καρποφόρο συνερ
γασία μέ τή Ρωσσ ία  επειτ’ άπό τόν πό
λεμο βρίσκεται στό νά πείσουμε τή Σ ο 
βιετική Κυβέρνηση, δτι ή Ρω σσ ία  δέν ά- 
πειλεΐται ούιε άμεσα, άπό τή σημερινή 
κατάσταση δηλαδή, ούιε καί άπό τήν 
εξέλιξη τής σημερινής κατάστασης, γιατί 
ό Εύρωπαϊκός ή Δυτικός πολιτισμός με- 
ταφορφώνετα ι καί αύτός σήμερα, καί αντί 
νά κυριαρχείται άπό τήν τάση πρός εξά- 
πλωση, έμπνέεται τώρα άπό τό πνεύμα 
τής δημιουργικής σταθεροποίησης.

Ή  εξάπλωση στό κοινωνικό καί στό 
πολιτικό επίπεδο εχει φτάσει στό σημείο 
τού κορεσμού. Σήμερα σχεδιασμένη έξά- 
πλωση άπό άτομα, κοινωνική τάξη ή έ
θνος μπορεί νά γίνει μόνο σέ βάρος άλ
λων. Αύτό  σημαίνει πόλεμο' πάλη οικο
νομική, ταξική ή εθνική. Έ μ ε ΐς  οί Εύ- 
παΐοι έχουμε βαθύτατα πεισθεΐ δτι, αν 
δέν παραιτηθούμε άπό τήν υλιστική άπο
ψη τού Ευρωπαίου τώ ν  δύο τελευιαίων 
εκατονταετηρίδων, καί άν δέν βαλθοΰμε 
νά δηιιιουργήσουμε μιά σταθερή κοινω
νία πού νά στηρίζεται στή θεληματική 
συνεργασία, θά καταλήξουμε οέ σύγ
κρουση, πού εύκολα θά μεταβληθεΐ σέ 
εμπόλεμο κατάσταση.

Ή  μεταβολή αύτή τοΰ Εύρωπαϊκοϋ 
πνεύματος δέν οφείλεται σέ αδυναμία ή 
σέ εγκατάλειψη στή μοιρολαιρεία. Του 
ναντίον δείχνει έ'να δυνατό οργανισμό πού 
προσαρμόζεται στήν εξέλιξη. Μέ τόν ίδιο 
τρόπο καί γιά τούς ίδιους λόγους ή ’ Α γ 
γλική Αυτοκρατορία μετεβλήθη στήν Βρετ-
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τανική Κοινων ία  Ε θ ν ώ ν .  Τήν τάση 
πρός τή μεταβολή αύτή ή Γερμανία τήν 
πήρε γιά ένδειξη παρακμής τοϋ πολιτι
σμού μας, τώρα  δμως θά  έχει πεισθεΐ 
δτι έσφαλε στούς υπολογισμούς της.

Γ ιά  νά μήν άπειλεΐται πλέον ή Ρωσσ ία  
πρέπει νά φτιάσουμε άπό τήν άρχή μιά 
κοινωνική καί πολιτική ζωή, πού νά συμ
βιβάζεται μέ τό σταμάτημα τοΰ έξαπλω- 
τικοΰ πνεύματος- άπό τή διανοητικότητα 
τώ ν  πρωτοπόρων άποίκων πού φτάσαν 
στήν ’ Αμερική μέ τό έξαπλωτικό πνεΰμα 
σέ άδέσποιη γή, πρέπει νά περάσουμε 
σιή  διανοητικότητα τώ ν  κατοίκων μιάς 
Κοινότητας, πού έχει πάρει πιά μιά ορι
στική μορφή, καί δέν υπάρχουν πιά αδέ
σποτα πράγματα.

Ή  κοσμοθεωρία τώ ν  Ρ ώ σ σ ω ν  γ ιο  τή 
ζω ή  θά είναι γιά τήν Εύρώπη ενα Ισχυ
ρό κίνητρο στή μεταπολεμική περίοδο. 
"Οσο γιά  μάς ή ασφάλεια, στήν οποία 
άποβλέπουιϊε, θά  είναι παγκόσμια καί θά 
παίρνει μέσα καί τή Ρωσσία.

Ό  Ρωσσικόςλαός έχει διεκδίκηση τά δύο 
τελευταία χρόνια τήν αλήθεια, δτι δ άπο- 
φασιστικός παράγοντας τής επιβίωσης 
βρίσκεται στις άντιϋλιστικές άξίες' καί 
πραγματικά, ή αποτυχία τής Γερμανικής 
εισβολής σιή Ρωσσ ία  είναι ή καλύτερη 
άπόδειξη. Ελπ ίζουμε  δτι ή Σοβιετική 
Κυβέρνηση θά  μπορέσει, κρίνοντας ανε
πηρέαστα τήν κατάσταση, νά πεισθεΐ δτι 
ό σημερινός πόλεμος άπόδειξε, πώς ό Εύ- 

ρωπαΐος έχει επίσης άντιϋλιστικές άξίες, 

μέ μεγαλύτερη επίδραση άπό δ,τι έχει τό 

ατομικό κέρδος καί μάλισια καί ή ατομι

κή επιβίωση.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δημοκρατία σημαίνει νά έπικρατή ή 

γνώμη των πολλών άφοΰ άκουστή καί ή 
γνώμη τών δλίγων. ’Έ τσ ι άρχει ό δή
μος. Πάνω στήν τόσο απλή βασική ιδέα 
χτίζετα ι δλο τό περιεχόμενο τής δημοκρα
τίας, δπως στά μαθηματικά, π ίνω  σέ με
ρικά πολύ άπλά άξιώματα χτίζετα ι όλό- 

κληρο σύστημα.

'Από τή βασική αύτή ιδέα πηγάζουν

δλα τά προτερήματα καί τά έλαττώματα 
της δημοκρατίας.

Α*. Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟ ΙΧ ΓΙΑ  ΤΗΣ 
ΔΗ Μ ΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Τό νά άκούεται καί ή γνώμη τών δλί
γων, τό νά Αναγνωρίζεται δηλαδή ή μειο
ψηφία, δημιουργεί μέσα στή δημοκρατία 
τήν δργανωμένη άντίβεση' ή άντίΟεση αύτή 
είναι κείνη πού έγγυάται δτι οί αποφάσεις
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Θά συζητηθούν προτού παρθοΰν καί δχι οί 
πράξεις θά ελεγχθούν. Ή  άντίθεση δυο 
ιδεών καί ή συζήτηση πάνω σ’ αυτές δέν 
δ ε ίχ ν ε ι μόνο ποιά άπό τις δυά είναι ή κα
λύτερη, άλλά — τό κυριώτερο— προκαλεΐ 
τή γένεση μιας τρίτης ιδέας καλύτερης 
καί άπό τις δυό. Ή  νέα ίδέα, ή νέα κατά
σταση θά προκαλέση τήν αντίθεσή της 
καί έτσι θά δημιουργηθή άλλη κ. ο. κ. 
Αυτά τά διαδοχικά βήματα πού τά Ονομά
ζουν «διαλεχτική» είναι Ινα κύριο στοι
χείο τής προόδου. Ή  άπόλυτη μοναρχία, 
6 φασισμός, ή ιδεατή «άταξική» κοινωνία 
τοΰ άναγκαστικοΰ σοσιαλισμού άποκλεί- 
ουν ή περιορίζουν τή διαλεχτική. "Αλλες 
ένδιάμεσες, πολιτειακές μορφές τήν περιο
ρίζουν περισσότερο ή λιγότερο' ή δημο
κρατία στηρίζεται στήν άδέσμευτη διαλε- 
χτική. Δέ δέχεται δτι καμιά σκοπιμότητα 
πρέπει νά περιορίζη τήν ελευθερία τής 
σκέψης.

Β\ Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
ΠΡΟ Σ ΟΛΕΣ Τ ΙΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ.

Ή  άπόλυτη μοναρχία, ό φασισμός, ή 
άταξική κοινωνία τοΰ κομμουνισμού, τού 
άναγκαστικοΰ σοσιαλισμού δηλαδή, δέν ά- 
παγορεύουν εντελώς τή διαλεχτική. Ό  
καθείς είναι έλεύθερος νά προβάλλη νέες 
Σδέες καί νά έλέγχη, άλλά μόνο πρός ώ- 
ρισμένες κατευθύνσεις, μόνο σ’ Ινα ώρι- 
σμένο πλαίσιο. Στήν άπόλυτη μοναρχία 
δ καθείς μπορεί νά συζητήση, τί ωφελεί 
καί τί βλάπτει το μονάρχη, άλλά κανείς 
δέν μπορεί νά συζητήση, άν ή τάδε ή ή 
τάδε ένεργεια τοΰ μονάρχη ωφελεί ή βλά
πτει τό λαό. Στήν άταξική κοινωνία τοΰ 
άναγκαστικοΰ σοσιαλισμού ό καθένας θά 
μπορή π. χ. νά συζητή άν συμφέρη στή 
μονιμότητα τής πολιτειακής αδτής μορφής 
νά έχουν τά παιδιά ψήφο ή δχι, θά άπα- 

γορεύεται δμως νά ύποστηρίξη κανείς ί -  
ποιαδήποτε πρόταση πού θά έβαζε σέ άμ- 
φιβολία οτι ή πολιτειακή αύτή μορφή—  
πού νομίζεται άταξική— δέν είναι ή καλύ
τερη άπό κάθε άλλη μορφή πολιτεύματος.

Ή  δημοκρατία αφήνει έλεύθερη τή συ
ζήτηση πρός δλες τις διευθύνσεις. Δε δέ
χεται μάλιστα καβάλου ή δημοκρατία δτι 
τά ανθρώπινα πράγματα είναι ε'τσι καμω
μένα αηό τή φύση, ώστε νά μας επιτρέ
πουν νά βάζουμε έμεΐς τήν εξέλιξη πρός 
ώρισμένη κατεύθυνση, μέσα σε ώρισμένο 
δρόμο. Π. χ. στό δρόμο πρός τήν άταξική 
κοινωνία, Ό  άναγκαστικός σοσιαλισμός

Ιχει ώς έπιδίωξη τήν άταξική κοινωνία. 
Είναι αύτή δυνατή ; Δέ θά υπάρχει μιά 
τάξη άγροτών καί μιά τάξη έργατών βιο
μηχανίας, πού θάχουν καί κοινά, άλλά καί 
άντίθετα συμφέροντα ; Καί μέσα στούς ά- 
γρότες δέ θά ύπάρχει μιά τάξη άμπελουρ- 
γών πού θάχουν ξεχωριστά συμφέροντα; 
Ό τ α ν  ή έργασία διαφορίζεται καί οί έρ- 
γάτες εϊδικεύωνται, χρειάζεται νά έκτιμη- 
θή ή κάθε εργασία γιά νά γίνη μ’ αύτή 
τήν έκτίμηση ή άνταλλαγή προϊόντων καί 
ύπηρεσιών.Έγώ προσφέρω ιδέες, σύ προσ
φέρεις προσωπικήν ικανότητα έφαρμογής 
τών ιδεών, ή δυσκολία είναι στή συσχέτι- 
ση τής άξίας τών ποικίλων αύτών υπηρε
σιών. Ά π ό  τό άλλο μέρος τρίτος προσφέ
ρει σωματική δύναμη, άλλος προσφέρει 
θάρρος καί αύτοθυσία, δλα αύτά είναι κ ε 
φάλαιο, είναι μέσα παραγωγής' καί μέσα 
έκμεταλλεύσεως άνθρώπων, δταν ύπάρχη 
κακή θέληση. Τό κεφάλαιο μπορεί νά ε ί 
ναι ένα κτήμα, πρόβατα, δούλοι, μηχανή, 
χρήμα... μπορεί δμως νά είναι υγεία, μόρ
φωση, ρητορική ικανότητα... Τά κεφάλαιο, 
τά μέσα παραγωγής δηλαδή, παίρνει χ ί
λιες μορφές. Ά ν  τό κεφάλαιο ήταν μόνο 
τό χρήμα, τό χωράφι ή τά μηχανικά μέσα 
παραγωγής, τότε ή κατάργηση τοΰ ιδιωτι
κού κεφαλαίουι θά μάς έφερνε ένα βήμα 
πιό κοντά πρός τήν άταξική κοινωνία. 
Ά λ λ ά  αύτό δέν συμβαίνει.

Στήν άρχέγονη κοινωνία κεφάλαιο ή
ταν ή σωματική δύναμη μέ άλλες μαζί 
προσωπικές ικανότητες. Ό ποιος  είχε αύτά 
κυριαρχούσε κι’ εκμεταλλευόταν τούς άλ
λους. Κατόπιν κεφάλαιο έγινε τό ποίμνιο. 
Οί μεγάλοι τσελιγγάδες καταπίναν τούς 
μικρούς καί κυριαρχούσαν, δπως σήμερα ή 
μεγάλη βιομηχανία καταπίνει τή μικρή. 
Αργό τερα  ή μεγάλη γεωργική ιδιοκτησία, 
τό φέουδο, έξαφάνισε τούς τσελιγγάδες, 
τούς νομάδες' ό πολλαπλασιασμός τοΰ χρυ
σού, ή εφεύρεση τού χάρτινου χρήματος, 
τοΰ μεγάλου άνταλλακτικοΰ μέσου, καί ή 
βελτίωση τών συγκοινωνιών, ή εύκολία τοΰ 
έμπορίου δηλαδή, έξαφάνισε τή δύναμη 
τού φεουδάρχη. Ό  μεγαλοβιομήχανος άνέ- 
τρεψε κατόπιν τόν έμπορο· χάρη στή δύνα
μη τοΰ τύπου, τής δημοσιότητας, καί τήν 
περιπλοκή γενικά τής ζωής ό δημαγωγός 
καί δ έπιτήδειος άνατρέπει τά βιομήχανο. 
Σήμερα κυριαρχεί άκόμη ό βιομήχανος, ή 

άκριβέστερα ό μεγαλοεπιχειρηματίας, άρ- 

χίζει δμως νά άνατέλλη ή έποχή τού με
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γάλου δημαγωγοΰ καί τοΰ έπιτηδείου. Τό 
προλεταριάτο δέν κατόρθωσε νά κυριαρχή- 
ση πουθενά' ή θέση τοΰ εργάτη καλυτέρε
ψε λιγότερο άπό δ,τι αύξησε ή παραγωγή, 
ένώ δ μηχανισμός τής κοινωνίας, τής κρα
τικής έξουσίας καί τής παραγωγής εγινε 
τόσο πολύπλοκος καί οί επιτήδειοι κάνουν 
χρυσές δουλειές’ αύτοί άρχίζουν νά άποτε- 
λοΰν τώρα τήν τάξη τών έκμεταλλευτών 
τού λαοΰ. Δέν φαίνεται λοιπόν καθόλου 
βέβαιη ή άταξική κοινωνία, ή κοινωνία 
δηλαδή στήν όποια δλοι θά είμαστε μέ ίσα 
δικαιώματα άπάνω στά μέσα τής παραγω
γής καί δέ θά εκμεταλλευόμαστε ό ένας

Τ Ο Λ Ε Κ Α Π
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΑ Θ ΥΜ ΑΤΑ Ή  κρατική βοήδεια στά
ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ δύματα τή ς σ τάσεω ς πρέ

πει νά  εΤναι άμεση· καί 
.ή βοήδεια τή ς κοινωνίας επίσης. "Οσο, 
ε ίχα ν τή ν καλή τύχη νά  μή πάδουν τίποτει 
δ έν  πρέπει εγω ιστικά νά  λησμονήσουν τή 
χδεσινή  τους αγωνία, μήπως καί αύτοί ίδοϋν 
τό  σπίτι τους καμένο, μήπως συλληφδοΰν 
καί αύτοϊ γιά δμηροι. Στά θύματα τής σ τά 
σεω ς πρέπει νά  δοθή ή δυνα τότη τα  νά  ή- 
ρεμήσουν λ ίγο άπό τό ν  πόνο τους, νά  μή 
άναπτυχδεΤ μέσα τους μΤσος δανάτου ένα- 
ν τ ίο ν  τώ ν  σ τασ ιαστώ ν καί τό  παράπονο έ- 
να ν τίο ν  μιάς κοινωνικής καταστάσεως ε γ ω ι
στικής καί άδιάφορης. Ό  λαός μας πληγώ- 
δηκε προπάντων ήδικά. "Α ς καταλάβουν 
δλοι πόσο βαδιά κατεβαίνει τό  νόημα αύτό 
τοϋ ήδικοϋ πληγώματος καί ή προσπάδειά 
τους άς εΤναι άνάλογη . Ά ν  τό  μέγαρο πού 
σ τέκετα ι δρδιο δ έν  βοηδήση τή ν καλύβα 
πού έπεσε, ή δημαγωγία δά εΤναι εΰκολη 
κα) δυστυχώς άποτελεσματική.

Μ ί8 &
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ "Εξι έβδομάδες 
ΤΗΣ 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έπειτα άπό τό

τελ ευ τα ίο  συλ
λαλητήριο τώ ν  κομμουνιστών μέ τούς 
δριμύτατους ρή τορες- έπειτα άπό τΙς κη
δ ε ίε ς  μέ τΙς σάλπ ιγγες κα! τούς χορούς 
τώ ν  κοριτσιών πού έψαλλαν τά  πένδιμα 
έμβατήρια, τ !ς  τόσο  αριστοτεχνικά όρ- 
γα νω μ ένες  κηδείες πού έμοιαζαν περισσό
τερ ο  μέ δεατρ ικές παραστάσεις, ε ίδ ε  ή πρω
τεύουσα ένα  έ ν τε λ ώ ς  ά νοργά νω το  συλλα
λητήριο, μέ ρή τορες χωρίς καμμιά ρητορική 
προσπάδειά καί μέ τό  λαό βυδισμένο σ τό  
π ένδος γιά τή ν  έδνική συμφορά, γιά τούς 
σκοτωμένους κα! γιά τούς όμήρους. Τό νά 
μή παρδή κανένα  μέτρο όργανώ σεω ς γιά 
ένα  τέ το ιο  παλλαϊκό συλλαλητήριο, ήταν 
τό  καλύτερο πού μπορούσε να  γίνη. Καί ή 
σεμ νό τη τα  τοϋ σχεδόν άφωνου πλήδους 
δά ε ίχ ε  τή μεγαλύτερη έπιβολή άν δ έν  δια-

τάν άλλον.
Ό  άναγκαστικός σοσιαλισμός ύποστη- 

ρίζοντας δτι πρέπει νά βαδίσουμε πρός τήν 
άταξική αύτή κοινωνία χαράσσει ένα μο
ναδικό δρόμο, μας έπιτρέπει νά βαδίζουμε 
μόνο πάνω σ’ αύτόν, έπιτρέπει τή διαλε- 
χτική μέσα σέ ώρισμένα μόνο δρια. Αύτός 
δ περιορισμός, έκτός πού δημιουργεί τόν 

πυρήνα τού άνελεύθερου στοιχείου πού θά 

Εδοΰμε σ’ άλλη παράγραφο, εισάγει μιά 

παραμορφωτική δύναμη στή διαλεκτική 

έξέλιξη, πού τά άποτελέσματά της δέν 

μπορεί νά προβλεφθοΰν. (“Εχει σενέχεια)

ΕΝΘΗΜΕΡΟ
κοπτόταν άπό μιά μικρή μερίδα μοναρχικών 
πού εξυπηρέτησαν πολύ άσχημα τή ν  ιδεο
λογία  τους έπαναλαμβάνοντας μέ άρκετή 
επιμονή κα! ένοχλητικότη τα  τά  συνδήματά 
τους κσ! διακόπτοντας συχνά μέ αύτά τούς 
όμιλητές, ώ σ τε  νά  δυμίζουν λ ίγο—άπό πολύ 
μακριά βέβαια—τϊς οργανω μ ένες  συνήδειες- 
τοϋ Κ. Κ.

*  m as

ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ Μ αδοίνει κανείς τ !ς
ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ δυσάρεστες πλευρές

τής πραγματικής γ ν ώ 
μης πού έχουν ο! άλλοι γι' αύτόν, δ τα ν  συ
ζη τώ ν τα ς  μεταξύ τους άναγκασδοΰν νά  ποΰν 
τή γυμνή άλήδεια, άπό τή δική τους άποψη. 
’Ά ν  χρησιμοποιήσουμε αύτήν τή ν  προοπτική 
κα! άφαιρέσουμε τό ν  άπό τελευταΤο μεγάλο 
λ όγο  τοϋ κ. Τσώρτσιλλ δλα ’ δσα άποτελοϋν 
τό  άμεσο κατηγορητήριο έ να ν τ ίο ν  τοϋ ΕΛΑΣ 
δά βρούμ ε'γνώ μ ες πού μας ένδιαφέρουν 
τόσο  πολύ, ώ σ τε  δά ήταν χρήσιμο νά  τυ- 
πωδή ό λόγο ς  αύτός καί νά  μοιραστή— σχο
λιασμένος βέβαια— σέ δλην τή ν  Ελλάδα. 
’ Ιδού μερικές π ερικοπές;

— «ΟΙ έχδροπραξίες έσταμ άτησαν έκ τός  
έκεΤ πού δ έν  ύπήρχαν τά  μέσα νά  πληρο- 
φορηδοΰν τή ν  άνακωχή σ τή ν  π ρ ω τ ό 
γ ο ν η  αύτή χώρα».

— « . . .  άλλά μάλλον Ισχυροί καί άλη- 
δεΤς άντιπρόσωποι αύτών τώ ν  κομμάτων οί 
ά ρ χ η γ ο !  τ ώ ν  ό π ο ί ω ν  ε Τ ν α ι  π ο 
λ υ ά ρ ι θ μ ο ι  καί δχι π ά ντο τε  άπαλλαγμέ- 
νοι άπό τό ν  κίνδυνο νά  άποκηρυχδοΰν . .  .»

— « . . . Ά ν  έμεΤς πού συζητούμε τώρα  
έδώ  εΤχαμε άλληλοδαγκωδή ενώ  Ισχυριζό
μαστε δτι συ νεργα ζόμ αστε- αν δλοι βάζαμε 
σ τή ν πρώτη θέση τ ή ν  ό μ ά δ α  κα!  τ ό  
κ ό μ μ α  μ α ς  κ α ί  π ο υ θ ε ν ά  τή χώρα 
μας· άν δλλοι πάνω άπό τή ν  κατανόηση, 
τή συναδελφοσύνη καί τό  καθήκον, βάζαμε 
ιδεολογίες κα! συνδήματα, δά φτάναμε σ έ 
έκλογές  πολύ γρηγορώτερα , άπό δ,τι δά 
γίνουν τώ ρα ». Αύτά τά  τελευ τα ία  άναφέ- 
ροντα ι σ έ  μερικούς άπό τούς πολιτικούς μας.
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Η ΑΓΓΛΙΚΗ Ή  βίβλος πού ή Ά γ γ λ .  
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Κυβέρνηση κυκλοφόρησε 

σχετικά μέ τή ν κομμου
νιστική δεκεμβριανή άπόπειρα υπάρχει φ ό
βος νά  άδικήση τελικά τή ν 'Ελλάδα, γιατί 
έγκλημα ra μικρής σπείρας διαστραμμένων 
ή γετώ ν  καί κακούργων έκ τελεσ τώ ν  δά κα
ταλογισ τούν σ τό ν  ψυχικό πολιτισμό όλόκλη- 
ρου τοϋ ”Ε8νους μας. ΕΤναι έργο  έπεΤγον 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως νά δημοσιεύση 
δική τη ς  βίβλο, σ τήν  όποία νά  δοθή μιά 
έξήγηση, πώς έγινε, ώ σ τε  ή χυδαιότητα καί 
ό  τρόμος νά  πάρουν τή ν  πρώτη θέση σ τή ν 
πολιτική μας ζωή.

Ή  έλληνική βίβλος πρέπει νά  πιστοποιή 
μέ τρόπο άναμφισβήτητο τΙς πράξεις καί 
τά  έγγραφα  πού άποδείχνουν : α ') ότι όχι 
μόνο άπό λά8η τή ς έλληνικής ήγεσίας, 
άλλά προπάντων άπό λάθη τώ ν  συμμάχων 
μας κοΐ τή διαβολική καί έπαίσχυντη τακτι
κή τοϋ Κ. Κ. δ έν  δόθηκε σ τό  δημοκρατικό 
κόσμο ή δυνατότη τα  νά  όπλισθή· β ’) πώς 
όχι μόνο τό  Κ. Κ., άλλά κυρίως μιά μικρή 
όμάδα άρριβιστύν αύτοκαλουμένων σοσια
λ ισ τώ ν πρόδωσε καί τή ν  πατρίδα καί τή  
σοσιαλιστική ιδεολογία καί γ ' )  πώς, άκριβώς 
τό  γ ε γ ο νό ς  δτι τό  Κ. Κ. άναγκάστηκε νά 
καταφύγη σέ φρικιαστικές πράξεις πού άτι- 
μάζουν τό ν  άνθρωπο, άποδείχνει δτι στή 
χώρα μας λείπει κάθε προϋπόθεση γιά τήν 
έπικράτηση τής κομμουνιστ. ιδεολογίας.

Ή  έκδοση μιάς τέ το ια ς  βίβλου θά φωτί
ση τό  λαό περισσότερο άπό πολλές θ εω 
ρίες πάνω σ τήν άνάγκη τώ ν  δημοκρατικών 
θεσμών.
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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ Τά κύρια χαρακτηριστικά τής 
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  εξέλιξης τοϋ πολέμου είναι 

τά ακόλουθα :
01 ’Αμερικανοί πού αρχικά είχαν σκοπό νά 

έντείνουν τόν πόλεμο εναντίον τής ’ Ιαπωνίας 
έπειτα άπό τήν υποταγή τής Γερμανίας, προ
τίμησαν νά αρχίσουν άπό τοίρα τή μάχη τοϋ 
Ειρηνικού γιά νά συντομεύσουν τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου ώστε νά μπορέσουν ετσι νά συν- 
τβλβσοον περισσότερο στή διαμόρφωση τής 
μεταπολεμικής κατάστασης.

Οί Γερμανοί, βλέποντας νά πλησιάζει τό 
τέλος, θεώρησαν ώς μόνη ελπίδα σωτηρίας νά 
συγκεντρώσουν τή δύναμή τους στό δυτικό 
μέτωπο νά κερδίσουν έκεΐ μιά άποφασιστική 
νίκη εξουδετερώνοντας τούς Άγγλοαμερικα- 
νούς γιά νά μπορέσουν κατόπιν νά χτυπήσουν 
τούς Ρώσσους. 'Η  προσπάθειά τους είχε γιά 
αποτέλεσμα νά άδυνατίση τόσο πολύ τό ανα
τολικό μέτωπο, ώστε νά έλπίζεται τώρα απο
φασιστική τροπή τοϋ πολέμου. Ή  συμμαχική

συνεργασία άποδεικνύεται άποτελεσματικώτερη 
άπό τήν εχθρική στρατηγική τής χρησιμοποίη
σης τών πλεονεκτημάτων τής κεντρικής Οέσεως.

■ ■ ■·■ ~~· Δημοκρατική Επιθεώρηση

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σέ κάθε συμμαχία είναι φυ- 
Τ Ω Ν Τ Ρ ΙΩΝ σικό νά υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ τών κρατών πού διεξά
γουν τό πόλεμο. Ή  συνεργασία δμως παραμένει 
άδιάρρηκτη δταν οί σύμμαχοι θεωρούν εντελώς 
φυσική τήν ϋπαρξη αυτών τών διαφορών καί 
προσπαθούν νά τίς λύσουν χωρίς νά έπηρεάζων- 
ται στή γενικώτερη πολιτική τουςάπό τήνύπαρξή 
τους. Στή χώρα μας βλέπουμε μερικές άπό 
αύτές τίς διαφορές άπό πολύ κοντά καί ετσι 
χάνουμε τήν απόσταση πού χρειάζεται γιά νά 
είναι ακριβής ή προοπτική. Οί τρεις δμως 
μεγάλοι μας σύμμαχοι γνωρίζουν δχι μόνο νά 
επιμένουν άλλά καί νά υποχωρούν.

it26τ3 ίβ

Η Ε Υ Ρ Ω Π Η  "Οσο πλησιάζει τό τέλος 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ τοϋ πολέμου τόσο μεγαλώ

νουν οί άνησυχίες γιά τήν 
ειρήνη. Είναι φυσικό οί άνησυχίες αύτές νά 
εμφανίζονται έντονώτερες στήν ’Αγγλία, γιατί 
αύτή θά βρεθή υλικά ή πιό άδύνατη άπό τούς 
τρεϊς μεγάλους συμμάχους επειτ’ άπό τόν πό
λεμο, άν καί χό ήθικό της θα βρεθή τώρα πιό 
■ψηλά παρά σέ κάθε αλλη ιστορική περίοδο 
τής μεγάλης Αυτοκρατορίας.

Στόν τελευταίο λόγο τοΰ Τσώρτσιλλ διατυ
πώνεται έντονώτατα αύτή ή ανησυχία μέ τή 
φράση : Τό κλειδί τοΰ προβλήματος βρίσκεται 
πάντοτε στά σχέδια τής Ρωσσίας.

Σχετικά μέ τή σημερινή ρωσσική πολιτική 
τό «Ί£κόνομιστ»γράφει οτι ή ρωσσική πολιτική 
είναι άκόμα ενα δίλημμα" δσο διαρκεΐ ό πό
λεμος ύπαγορεύεται άπό τή στρατιωτική άσφά- 
λεια' αύτο δέν εύνόησε τήν ελεύθερη έκφραση 
τής λαϊκής θέλησης. Τό ζήτημα είναι άν στήν 
νοτιανατολική Εύρώπη μπορεί νά ύπάρξη έγ 
γύηση δτι κυβερνήσεις μή κομμουνιστικές 
μπορούν νά μή είναι άντιρωσσικές ή καί άν κομ
μουνιστικές κυβερνήσεις θά είναι οπωσδήποτε 
φιλορωσσικές, Ή  ρωσσική πολιτική σχετικά μέ 
αύτές τίς χώρες είναι άκόμη πειραματική' στή 
μιά χώρα προσπαθεί νά στηριχθή σέ κοινω
νική συντηρητική βάση, ένώ τήν καταστρέφει 
στήν άλλη,

Ό  σέρ Σάμουελ Χόρ γράφει μέ τό πνεϋμα 
δτι έγγύηση ειρήνης μπορεί νά έξασφαλισθή 
άν σ' δλες τίς χώρες έξασφαλισθοϋν ελεύθε
ρες εκλογές. Στή Ρωσσία, συνεχίζει, αύτό έξα· 
σφαλίζεται άπό τό Σύνταγμα τοΰ 1936 πού 
δέν εφαρμόσθηκε άκόμα. *0 Σέρ Σάμουελ 
Χόρ εκφράζει τή βεβαιότητα δτι τό Σύνταγμα 
αύτό θά έφαρμοσθή μεταπολεμικά. Τόσο πολυ 
πιστεύει ό Σέρ Σάμουελ Χόρ στό μέσο αύτό 
ώστε προτείνει τήν δέσμευση τών 'Ενωμένων 
’ Εθνών μέ μιά σύμβαση ή όποία θά έγγυάται 
τήν εξασφάλιση τών στοιχειωδών αύτών δι
καιωμάτων τοΰ ελεύθερου ανθρώπου.
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